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DE RIVIERENBUURT & BUITENVELDERT

RIVIERENBUURT
Apollohal
Apollolaan 4
1077 BA Amsterdam

Atelier 77
Vechtstraat 77A
1079 JA Amsterdam

Basisschool de Rivieren 
Lekstraat 35-37 
1079 EM Amsterdam

Islamitische Basisschool 
Elif
Winterdijkstraat 10
1079 GT Amsterdam

Kindcentrum Catharina 
Vechtstraat 88 
1079 JN Amsterdam

Sporthal de Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88
1072 RD Amsterdam

BUITENVELDERT
Basisschool de Ark
Zuid Hollandstraat 7
1082 EK Amsterdam

Hockeyclub VVV
Sportpark ‘t Loopveld
Aanloop 7
1183 SZ Amstelveen

Kindercampus Zuidas
Anthonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam

Merkelbachschool
A.J. Ernststraat 128
1082 LP Amsterdam

Speeltuin Goudestein 
Landskroon 90 
1081 CD Amsterdam

S.V. RAP 
Sportpark 't Loopveld
Aanloop 4
1183 SZ Amstelveen

LOCATIES EN ADRESSEN

meidenvoetbal streetdance freerunning

MAANDAG
MEIDENVOETBAL
Wil je net zo goed als Lieke Martens worden, of wil je 
meidenvoetbal gewoon een keer uitproberen? Meld je dan 
aan voor meidenvoetbal!

STREETDANCE
Houd je van dansen? Een vakdocent van dansschool dans 
dansen leert je de leukste, coolste moves die er zijn!

FREERUNNING
Bij deze vette freerun activiteit overwin je zo creatief 
mogelijk alle obstakels die je onderweg tegenkomt!

MAANDAG waar hoe laat wanneer het kost
MEIDENVOETBAL groep 6-7-8 SPORTHAL DE PIJP 15.30 - 16.30 10 keer 4 OKT - 13 DEC € 20 | Stadspas € 5

STREETDANCE groep 3-4-5 KINDCENTRUM CATHARINA 14.15 - 15.15 8 keer 4 OKT - 29 NOV € 16 | Stadspas € 4

STREETDANCE groep 6-7-8 KINDCENTRUM CATHARINA 15.30 - 16.30 8 keer 4 OKT - 29 NOV € 16 | Stadspas € 4

FREERUNNING groep 5-6-7-8 KINDERCAMPUS ZUIDAS 14.30 - 15.30 10 keer 27 SEP - 13 DEC € 20 | Stadspas € 5

De Talententent biedt 

basisschoolkinderen in Amsterdam 

Zuid (Rivierenbuurt & Buitenveldert)

kunstzinnige en sportieve 

activiteiten om zo hun eigen 

talenten te ontdekken.  

Iedereen kan meedoen!  

Meer informatie of inschrijven? 

Ga naar onze website! 



kleutersport dans badminton
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NAALD EN DRAAD
Jongens en meiden aan de slag met naald en draad! Leer 
werken op een echte naaimachine: maak bijvoorbeeld je 
eigen tas, scrunchie, beanie, rok of etui.

KLEUTERSPORT DANS
Met leuke liedjes, danspasjes en een enthousiaste 
dansdocente dansen de kleuters met veel plezier!

BADMINTON
Houd je van racketsporten en zou je badminton een keer 
willen uitproberen? Schrijf je dan in voor badminton, een 
van de snelste sporten ter wereld! 

WOODWORK
In deze reeks lessen maak je kennis met hout en 
houtbewerkingstechnieken. Samen onderzoeken we 
wat we kunnen maken met hout, welke gereedschappen 
en technieken we kunnen gebruiken en hoe we onze 
projecten vorm kunnen geven. We werken niet met vaste 
opdrachten en voorbeelden die nagemaakt worden, 
maar er is individuele ondersteuning om zelfstandig, 
ontdekkend aan de slag te gaan.

SCHAKEN
Wil jij ook leren schaken? Kan je het al, maar wil je 
beter worden? Dat kan! Op de Merkelbachschool kun je 
meedoen aan de naschoolse activiteit schaken op je eigen 
niveau! Deze activiteit is open voor alle kinderen, dus niet 
exclusief voor de Merkelbachschool.

URBAN STREETDANCE
Urban streetdance is een les voor jongens en meiden die 
van vette moves houden en op de allernieuwste muziek 
willen dansen. Deze les is geschikt voor alle niveaus en is 
onder begeleiding van een dansdocente van dansschool 
dans dansen.

DINSDAG

schaken urban streetdancewoodwork

DINSDAG waar hoe laat wanneer het kost
NAALD & DRAAD groep 5-6-7-8 KINDCENTRUM CATHARINA 14.15 - 15.15 10 keer 21 SEP - 30 NOV € 20 | Stadspas € 5

KLEUTERSPORT DANS groep 1-2 KINDCENTRUM CATHARINA 14.15 - 15.00 8 keer 5 OKT - 30 NOV € 16 | Stadspas € 4

NAALD & DRAAD groep 5-6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 15.15 - 16.30 10 keer 21 SEP - 30 NOV € 20 | Stadspas € 5

BADMINTON groep 6-7-8 SPORTHAL DE PIJP 17.00 - 18.00 10 keer 5 OKT - 14 DEC € 20 | Stadspas € 5

WOODWORK groep 5-6-7-8 SPEELTUIN GOUDESTEIN 15.15 - 16.45 10 keer 21 SEP - 30 NOV € 25 | Stadspas € 5

SCHAKEN groep 5-6-7-8 MERKELBACHSCHOOL 14.30 - 15.30 10 keer 5 OKT - 14 DEC € 20 | Stadspas € 5

URBAN STREETDANCE groep 3-4-5 BASISSCHOOL DE ARK 15.30 - 16.30 10 keer 5 OKT - 14 DEC € 20 | Stadspas € 5

URBAN STREETDANCE groep 6-7-8 BASISSCHOOL DE ARK 16.30 - 17.30 10 keer 5 OKT - 14 DEC € 20 | Stadspas € 5
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DE RIVIERENBUURT & BUITENVELDERT

musical

MUSICAL | URBAN POP | 
RIVIEREN EN KCC | TIENRITTEN
2 x 5 lessen Urban Pop en Musical: met Urban Pop maak 
je kennis met strakke moves, grooven, snelle en langzame 
pasjes. Zelfs een echte choreografie ga je leren! Tegelijk 
werken we aan bewustwording van je lichaam, een goede 
houding en meer controle. Musical is een combinatie van 
zang en dans en dan ook nog eens acteren! Daarbij leer je 
improviseren en presenteren. We sluiten het geheel af met 
een spetterende presentatie.

SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB | 
KCC | TIENRITTEN
Bij de Smaaksoldaatjes ga je met eerlijke en gezonde pro-
ducten aan de slag. Als een echte minichef leer je onder 
begeleiding van de chef gezond en gerechten uit verschil-
lende keukens koken. Je leert bijvoorbeeld, sushi, pizza en 
verse pasta maken en je krijgt de gerechtjes mee naar huis 
om daar gezellig op te eten! Pakjes en zakjes komen er bij 
de Smaaksoldaatjes niet aan te pas.

MAAKWERKPLAATS | KCC | TIENRITTEN
Houd je van techniek? Dan is de Maakwerkplaats iets voor 
jou. Tijdens de lessen komt er van alles aan bod: energie, 
elektriciteit, aandrijving en luchtdruk. Ook leer je met 
gereedschap omgaan. We maken een flipperkast, een 
tafelvoetbalspel, een draaitol en nog veel meer.

TECHNIEK 4U | RIVIEREN | TIENRITTEN
Als je wilt weten hoe de wereld in elkaar zit dan is 
Techniek4U is echt iets voor jou!  We maken bijvoorbeeld 
een constructie van hout waar je met een krukas een gek 
object op en neer kunt laten bewegen. Met snaarwielen zie 
je hoe je kunt vertragen en versnellen. Er wordt gesoldeerd 
en kennis gemaakt met de werking van elektriciteit.

ZIN IN KUNST | RIVIEREN | TIENRITTEN
In deze creatieve workshops ga je aan de slag met allerlei 
materialen en met je zintuigen zoals je ogen, oren en tast-
zin! Hoe ruikt en voelt verf? Wat zijn optische illusies en 
hoe kun je daar mee werken? Je maakt verassende kunst-
werken. 

SCHERMEN
Houd je van een beetje actie? Dan is schermen echt iets 
voor jou! Bij schermvereniging SCA maak je kennis met de 
basis van schermen. Heb je vervolgens de smaak te pak-
ken, dan kunnen wij je helpen met een vervolgaanbod!

NATUURAVONTUUR | ELIF
Natuuravontuur in de tuin van je eigen school. Het is 
najaar dus we gaan oogsten en proeven, we gaan zaden 
verzamelen en we leren over de vogels in de tuin. We 
maken de tuin klaar voor de winter.

WERELDZANG
Ga je mee op een reis door verschillende landen? We zin-
gen met elkaar Surinaamse, Braziliaanse, Chinese, Turkse, 
maar ook Nederlandse liedjes. Als corona het toelaat slui-
ten we af met een wereldse presentatie: ‘Sing It Out!’. 

ALL AROUND THE WORLD: JAPAN
In een reeks van 10 lessen maak je kennis met de Japanse 
cultuur. Zo ga je Japans papierscheppen en je eigen  
naam schrijven in het Katakana. Daarnaast volg je een 
clinic aikido, origami en ga je sushi maken. Een super 
afwisselend programma, waarin natuurlijk ook aandacht is 
voor Japanse muziek. あなたは中にいますか  
Anata wa-chū ni imasu ka oftewel: Doe je mee?

LEVEND PRENTENBOEK
De kinderen dansen, spelen en zingen met elkaar aan de 
hand van een prentenboek. Ze leren zich in te leven in het 
verhaal, waardoor  woorden meer betekenis krijgen. De ac-
tiviteit vergroot niet alleen de woordenschat, maar ook de 
wereld om de kinderen heen.

LEGO SPIKE PRIME
Je gaat bouwen en programmeren met Lego stenen en 
de programmeertaal Scratch. Er zijn niet alleen blokjes 
om te gebruiken, maar ook wielen, motoren, draden en 
oplaadbare batterijen. Je leert om kritisch na te denken 
over hoe je een complex probleem gaat aanpakken. In 
het begin maak je kleine bouwwerken gekoppeld aan een 
simpele programmering met eenvoudige commando’s, 
maar uiteindelijk bouw je ingewikkelde voertuigen en 
robots, die allerlei verschillende handelingen kunnen 
uitvoeren. 

natuuravontuur wereldzangschermen

WOENSDAG

maakwerkplaats



kleutersportsieraden maken

SIERADEN MAKEN
Ga creatief aan de slag met kralen, bedels, draad, lint, leer, 
elastiek en verschillende sluitingen en maak iedere week 
de leukste sieraden. Ontwerp je eigen armband, ketting 
of sleutelhanger; lief of juist stoer, alles is mogelijk. Iets 
moois kopen of krijgen is leuk, maar het helemaal zelf ma-
ken is natuurlijk het allerleukst! 

KLEUTERSPORT GYM/ATLETIEK
Voor elk kind is bewegen belangrijk, hier kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Bij kleutersport staat plezier in be-
wegen op je eigen tempo en niveau voorop. Er is aandacht 
voor een brede motorische ontwikkeling met atletiek en 
gym als basis. Het eerste kwartier is inloop, de les start om 
12.35 uur.

HOCKEY
Zin in een sportieve, leuke, gezellige hobby? Maak kennis 
met hockey op Hockeyclub VVV, de leukste club aan de 
Amstel. Kom je stick-en balvaardigheden oefenen, ontdek 
veel toffe trucjes en leer te scoren! Onze trainers staan voor 
jullie klaar.

MEIDENVOETBAL
Meidenvoetbal is cool! Leer nu kennismaken met 
meidenvoetbal direct bij de vereniging. De Nederlandse 
vrouwen zijn erg goed en stonden zelfs op de Olympische 
Spelen! Wil je ook zo goed leren voetballen met heel veel 
plezier? Kom dan naar deze naschoolse activiteit bij S.V. 
RAP!

meidenvoetballego spike prime hockey

WOENSDAG waar hoe laat wanneer het kost

URBAN POP | MUSICAL groep 3-4-5-6-7-8 KINDCENTRUM CATHARINA 14.15 - 15.15 10 keer 22 SEP - 1 DEC
Tienrittenkaart € 10 |  
Stadspas € 5

SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB  
groep 1-2-3-4-3-4-5-6-7-8

KINDCENTRUM CATHARINA 14.15 - 15.15 10 keer 22 SEP - 1 DEC
Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

MAAKWERKPLAATS groep 3-4-5-6-7-8 KINDCENTRUM CATHARINA 14.15 - 15.15 10 keer 22 SEP - 1 DEC
Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

URBAN POP | MUSICAL groep 3-4-5-6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 12.15 - 13.30 10 keer 22 SEP - 1 DEC
Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

TECHNIEK 4U groep 3-4-5-6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 12.15 - 13.30 10 keer 22 SEP - 1 DEC
Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

ZIN IN KUNST! groep 3-4-5-6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 12.15 - 13.30 10 keer 22 SEP - 1 DEC
Tienrittenkaart € 10 | 
Stadspas € 5

SCHERMEN groep 4-5-6-7 APOLLOHAL 16.30 - 17.45 6 keer 6 OKT - 17 NOV € 12 | Stadspas € 3

SCHERMEN groep 8 APOLLOHAL 17.45 - 19.00 6 keer 6 OKT - 17 NOV € 12 | Stadspas € 3

NATUURAVONTUUR groep 3-4-5-6-7-8 IBS ELIF 15.15 - 16.45 10 keer 22 SEP - 1 DEC € 20 | Stadspas € 5

WERELDZANG groep 2-3-4 KINDERCAMPUS ZUIDAS 14.15 - 15.15 8 keer 22 SEP - 17 NOV € 24 | Stadspas € 4

ALL AROUND THE WORLD: JAPAN 
groep 5-6-7

KINDERCAMPUS ZUIDAS 14.15 - 15.30 10 keer 22 SEP - 1 DEC € 35 | Stadspas € 5

LEVEND PRENTENBOEK groep 1-2 MERKELBACHSCHOOL 14.30 - 15.15 10 keer 22 SEP - 1 DEC € 25 | Stadspas € 5

LEGO SPIKE PRIME groep 6-7-8 MERKELBACHSCHOOL 14.30 - 15.45 10 keer 22 SEP - 1 DEC € 35 | Stadspas € 5

SIERADEN MAKEN groep 3-4-5 MERKELBACHSCHOOL 14.30 - 15.30 8 keer 27 OKT - 15 DEC € 24 | Stadspas € 4

KLEUTERSPORT GYM/ATLETIEK 
groep 1-2

BASISSCHOOL DE ARK 12.20 - 13.20 10 keer 6 OKT - 15 DEC € 20 | Stadspas € 5

HOCKEY groep 1-2-3 HOCKEYCLUB VVV 15.00 - 16.00 4 keer 6 OKT - 3 NOV
€ 8 | Stadspas € 2

HOCKEY groep 4-5 HOCKEYCLUB VVV 15.00 - 16.00 4 keer 6 OKT - 3 NOV
€ 8 | Stadspas € 2

HOCKEY groep 6-7-8 HOCKEYCLUB VVV 15.00 - 16.00 4 keer 6 OKT - 3 NOV
€ 8 | Stadspas € 2

MEIDENVOETBAL groep 3-4-5 S.V. RAP 15.00 - 16.00 5 keer 3 NOV - 1 DEC € 10 | Stadspas € 2,50

MEIDENVOETBAL
groep 6-7-8 

S.V. RAP 15.00 - 16.00 5 keer 3 NOV - 1 DEC € 10 | Stadspas € 2,50
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DE RIVIERENBUURT & BUITENVELDERT

DONDERDAG 
NATUURAVONTUUR KCC EN RIVIEREN
Natuuravontuur in de tuin van je eigen school. Het is 
najaar dus we gaan oogsten en proeven, we gaan zaden 
verzamelen en we leren over de vogels in de tuin. We 
maken de tuin klaar voor de winter.

ZELFVERDEDIGING/KICKBOKSEN
Aan de hand van kickboksoefeningen, stoeivormen en 
rollenspellen wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden, 
weerbaarheid en het herkennen en aangeven van grenzen. 
Onder begeleiding van trainers van DBJ-sport!

TURNEN EN TURNEN VOOR MEIDEN
Ben je lenig als een slang, zo sterk als een beer en sierlijk 
als een pauw? Dan is turnen wel wat voor jou! Je maakt 
kennis met deze veelzijdige sport onder begeleiding van 
enthousiaste leidsters van Vaardig en Vlug.

SMAAKSOLDAATJES | ELIF
Bij de Smaaksoldaatjes ga je met eerlijke en gezonde 
producten aan de slag. Als een echte minichef leer je 
onder begeleiding van de chef gezond en gerechten uit 
verschillende keukens koken. Je leert bijvoorbeeld, sushi, 
pizza en verse pasta maken en je krijgt de gerechtjes mee 
naar huis om daar gezellig op te eten! Pakjes en zakjes 
komen er bij de Smaaksoldaatjes niet aan te pas.

LEKKER WEERTJE!
We gaan ons bezig houden met ‘in de lucht tuinieren’ en 
met het weer. Je gaat zaaien, oogsten en echt proeven. Je 
leert wat aarde is, en waarom kleine beestjes zo belangrijk 
zijn in de tuin. Ook maken we na een aantal lessen een 
uitstapje naar het thema weer. Want hoe belangrijk is het 
weer eigenlijk voor de planten en dieren in de tuin? En 
kun je zelf onweer, regen of een regenboog nabootsen? 
Dat ontdek je allemaal bij deze activiteit!

natuuravontuur zelfverdediging
kickboksen

turnen smaaksoldaatjes lekker weertje!

DONDERDAG waar hoe laat wanneer het kost
NATUURAVONTUUR groep 3-4-5-6 KINDCENTRUM CATHARINA 14.15 - 15.30 10 keer 23 SEP - 2 DEC € 20 | Stadspas € 5

ZELFVERDEDIGING/KICKBOKSEN 
groep 3-4-5

SPORTHAL DE PIJP 16.00 - 17.00 5 keer 7 OKT - 11 NOV € 10 | Stadspas € 2,50

ZELFVERDEDIGING/KICKBOKSEN
groep 6-7-8

SPORTHAL DE PIJP 17.00 - 18.00 5 keer 7 OKT - 11 NOV € 10 | Stadspas € 2,50

NATUURAVONTUUR groep 3-4-5-6 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 15.15 - 16.45 10 keer 23 SEP - 2 DEC € 20 | Stadspas € 5

TURNEN groep 1-2 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 15.45 - 16.45 6 keer 7 OKT - 18 NOV € 12 | Stadspas € 4

TURNEN VOOR MEIDEN groep 3-4-5 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 16.45 - 17.45 6 keer 7 OKT - 18 NOV € 12 | Stadspas € 4

TURNEN VOOR MEIDEN groep 6-7-8 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 17.45 - 18.45 6 keer 7 OKT - 18 NOV € 12 | Stadspas € 4

SMAAKSOLDAATJES KOOKCLUB
 groep 1-2-3-4-5-6

BS ELIF 15.15 - 16.45 10 keer 3 SEP - 2 DEC  20 | Stadspas € 5

LEKKER WEERTJE! groep 3-4-5 SPEELTUIN GOUDESTEIN 15.15 - 16.45 10 keer 23 SEP - 2 DEC € 25 | Stadspas € 5



VRIJDAG 

MEIDENOPVRIJDAG
Just for Girls: begin je weekend creatief en kom lekker 
knutselen op de vrijdagmiddag. We gaan bijvoorbeeld 
sieraden maken, kleien, een dromenvanger maken of iets 
wat je zelf graag wilt leren?

MONKEY MOVES
Schrijf je nu snel in voor de apeleuke multisportlessen van 
Monkey Moves en doe 11 sporten bij 1 club!

SMASHVOLLEYBAL
Smashvolleybal is een leuke variant op volleybal. Alles 
draait rond SMASHEN, de leukste volleybaltechniek. Schrijf 
je snel in voor deze knallende activiteit.

BASKETBAL 
Basketbal is een van de populairste balsporten ter wereld. 
3x3 basketbal is enorm in opkomst en wordt veel gespeeld 
op de pleinen. Wil jij deze sport ook een keer uitproberen? 
Onder begeleiding van een professionele basketbaltrainer 
van Team Sportservice Amsterdam maak je kennis met 
deze supertoffe sport!

monkey moves meiden op vrijdag smashvolleybal

bas
ket

bal
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VRIJDAG waar hoe laat wanneer het kost
MEIDENOPVRIJDAG groep 3-4-5-6-7-8 ATELIER 77 | VECHTSTRAAT 77A 14.15 -  15.30 10 keer 24 SEP - 3 DEC € 20 | Stadspas € 5

MEIDENOPVRIJDAG groep 3-4-5-6-7-8 ATELIER 77 | VECHTSTRAAT 77A 15.30 - 16.45 10 keer 24 SEP - 3 DEC € 20 | Stadspas € 5

MONKEY MOVES groep 1-2 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 15.15 - 16.15 8 keer 8 OKT - 3 DEC € 16 | Stadspas €  4

MONKEY MOVES groep 3-4-5 BASISSCHOOL DE RIVIEREN 16.15 - 17.15 8 keer 8 OKT - 3 DEC € 16 | Stadspas €  4

SMASHVOLLEYBAL groep 5-6-7-8 MERKELBACHSCHOOL 14.30 - 15.30 10 keer 8 OKT - 17 DEC € 20 | Stadspas € 5

BASKETBAL groep 3-4-5 BASISSCHOOL DE ARK 15.30 - 16.30 5 keer 8 OKT - 12 NOV € 10 | Stadspas € 2,50

BASKETBAL groep 6-7-8 BASISSCHOOL DE ARK 15.30 - 16.30 5 keer 19 NOV - 17 DEC € 10 | Stadspas € 2,50



TIENRITTENKAART TALENTENTENT 
WOENSDAG RIVIERENBUURT 

Op woensdagmiddag zijn er op Basisschool de 
Rivieren en KC Catharina 3 workshops direct na 
schooltijd waar je naar keuze aan mee kunt doen. 
Je kunt 1 keer aan een workshop meedoen en 
kijken of het je wat lijkt, maar je kunt ook elke 
week komen. Of je doet elke week iets anders! 
Inschrijven hoeft niet en vol = vol. De work-

shops duren een uur: op de Rivieren van 12.30 - 13.30 
uur en op KC Catharina van 14.30 - 15.30 uur. In dit boekje 
kun je zien wat er wordt aangeboden op de woensdagen. 
Om deel te nemen aan deze middagen koop je een tien-
rittenkaart: die kost € 10,00 of € 5,00 met een Stadspas. 
Ga naar www.talententent.nl en kies: tienrittenkaart 
Rivierenbuurt. De tienrittenkaart kun je niet voor de sport-
activiteiten gebruiken

SPORTEN MET  
SPORTVERGOEDING JEUGD
Heb je je sport gevonden en wil je verder 
sporten bij een vereniging? Heb je een 
Stadspas of is er thuis niet zoveel geld om 

sporten te betalen? Via de Stadspas van de gemeente 
Amsterdam of het Jeugdfonds Sport kun je een vergoeding 
aanvragen als je lid wordt van een sportvereniging. Het 
Jeugdfonds Sport is er ook voor zzp’ers met onvoldoende 
opdrachten of met geldzorgen vanwege de coronacrisis. 
Indien er een goede motivatie wordt toegevoegd, kunnen 
ook deze ouders hun kinderen via een intermediair bij 
JFS aanmelden. U kunt hierover contact opnemen met de 
talent- of sportmakelaar uit uw buurt.

STADSPAS
Bij ongeveer 70 Amsterdamse 
sportaanbieders kun je direct de Stadspas 

gebruiken voor een vergoeding. Ze zijn aangesloten op het 
PASS-systeem. Een overzicht van deze aanbieders vind je 
op: www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/
sporten-met-stadspas/stadspas-sportwijzer

CONTACT

TALENTMAKELAARS
Monique Hoogland (Rivierenbuurt) 
mhoogland@dynamo-amsterdam.nl
06 40224876

Brenda Peters (Buitenveldert)
bpeters@dynamo-amsterdam.nl
06 26633549

SPORTMAKELAARS
Eric Kruijswijk (Rivierenbuurt)
ekruijswijk@dynamo-amsterdam.nl
06 26635298

Anouk Griffioen (Buitenveldert)
agriffioen@dynamo-amsterdam.nl
06 49356338

WWW.TALENTENTENT.NLWWW.TALENTENTENT.NL

SAMENWERKINGSPARTNERS

Dansschool dans dansen

www.dans-dansen.nl 

Xplore freerunning

www.xplorefreerunning.nl 

Hockeyclub VVV

 www.hockeyclubvvv.nl 

Smaaksoldaatjes 

www.smaaksoldaatjes.nl

Monkey Moves

www.monkeymoves.nl 

DBJ Sport

www.dbjcoaching.nl 

BSO Tante Cato

www.bsotantecato.nl 

TussenZangenDans

www.tussenzangendans.nl

BVA

www.bva-amsterdam.nl 

Vaardig en Vlug

www.vaardigenvlugzuid.nl 

Team Sportservice Amsterdam

jouw.teamsportservice.nl/amsterdam

Schaakplezier

www.schaakplezier.nl 

SCA

www.schermcentrumamsterdam.nl  

HC AMVJ

www.hcamvj.nl

S.V. RAP

www.svrap.nl
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http://www.talententent.nl
http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/sporten-met-stadspas/stadspas-sportwijzer/
http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas/sporten-met-stadspas/stadspas-sportwijzer/
mailto:mhoogland@dynamo-amsterdam.nl
mailto:bpeters@dynamo-amsterdam.nl
mailto:ekruijswijk@dynamo-amsterdam.nl
mailto:agriffioen@dynamo-amsterdam.nl
http://www.dans-dansen.nl
http://www.xplorefreerunning.nl
http://www.hockeyclubvvv.nl
http://www.monkeymoves.nl
http://www.monkeymoves.nl
http://www.dbjcoaching.nl
http://www.bsotantecato.nl
http://www.tussenzangendans.nl
http://www.bva-amsterdam.nl
http://www.vaardigenvlugzuid.nl
https://jouw.teamsportservice.nl/amsterdam/
http://www.schaakplezier.nl
http://www.schermcentrumamsterdam.nl
http://www.hcamvj.nl
http://www.svrap.nl

