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 NAALD EN DRAAD. 
Jongens en meiden aan de slag met naald 
en draad! Leer werken op een echte naaima-
chine: maak bijvoorbeeld je eigen tas, etui, 
rok of knuffel.

 JUDO
Kleuters houden van stoeien. Dit helpt ze om 
te leren eigen grenzen te stellen en die van 
anderen te respecteren. Onder begeleiding 
van een professionele trainer van judover-
eniging Onaji maak je op een speelse manier 
kennis met de grondvormen van judo. 

 MEIDENVOETBAL
Meidenvoetbal saai? Echt niet! Kom ook ken-
nismaken met een van de snelst groeiende 
sporten van Nederland!

 RACKETMIX
Bij racketmix maak je kennis met 3 racket-
sporten: tennis, badminton en tafeltennis. 
Je doet met minirackets, batjes, grote en 
kleine ballen en shuttles allerlei leuke oefe-
ningen. Doe je ook mee?

 BASKETBAL
Basketbal is een van de populairste balspor-
ten ter wereld. 3x3 basketbal is enorm in op-
komst en wordt veel gespeeld op de pleinen! 
Wil jij deze sport ook een keer uitproberen? 
Onder begeleiding van een professionele 
basketbaltrainer van Team Sportservice Am-
sterdam maak je kennis met deze super toffe 
sport!

 

FUNKEY
Ook voor kleuters is hockey ontzettend 
leuk om te leren. Deze vorm van hockey 
voor kleuters noemen wij funkey. Kom 
kennismaken met funkey hockey bij HC 
AMVJ! Let op! De deelnemers moeten op  
1 oktober 2020 minimaal 4 jaar zijn 
geworden. 

 HOCKEY
Bij HC AMVJ hockey je met veel plezier! Kom 
nu 5 weken kennis maken met deze gezellige 
teamsport. De deelnemers moeten op  
1 oktober 2020 minimaal 6 jaar zijn 
geworden. 

RACKETMIX
BASKETBAL

FUNKEY

N
A

A

LD EN DRAAD

maandag

maandag waar hoe laat wanneer het kost
 NAALD & DRAAD groep 5-6-7-8  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.30 10 keer  1 FEB - 17 MEI  € 20 | Stadspas € 10

 NAALD & DRAAD groep 5-6-7-8  DE RIVIEREN  15.15 - 16.30 9 keer  1 FEB - 17 MEI  € 18 | Stadspas € 9

 JUDO groep 1-2  DE RIVIEREN  15.25 - 16.10 5 keer  8 FEB - 15 MRT  € 10 | Stadspas € 5

 BASKETBAL groep 3-4-5  KINDCENTRUM CATHARINA  15.15 - 16.15 8 keer  1 FEB - 29 MRT  € 16 | Stadspas € 8

 BASKETBAL groep 6-7-8  KINDCENTRUM CATHARINA  16.15 - 17.15 8 keer  1 FEB - 29 MRT  € 16 | Stadspas € 8

 MEIDENVOETBAL groep 6-7-8  SPORTHAL DE PIJP  15.30 - 16.30 10 keer  1 FEB - 19 APR  € 20 | Stadspas € 10

 RACKETMIX groep 3-4-5  BASISSCHOOL DE ARK  15.15 - 16.15 10 keer  1 FEB - 19 APR  € 20 | Stadspas € 10

 BASKETBAL groep 3-4-5  KINDERCAMPUS ZUIDAS  14.30 - 15.30 9 keer  1 FEB - 19 APR  € 18 | Stadspas € 9

 FUNKEY groep 1-2  HC AMVJ  16.00 - 17.00 5 keer  15 MRT - 19 APR  € 10 | Stadspas € 5

 HOCKEY groep 3-4  HC AMVJ  17.00 - 18.00 5 keer  15 MRT - 19 APR  € 10 | Stadspas € 5

De Rivierenbuurt & Buitenveldert

De Talententent biedt basisschoolkinderen in Amsterdam Zuid 

(Rivierenbuurt & Buitenveldert) kunstzinnige en sportieve 

activiteiten om zo hun eigen talenten te ontdekken. 

Iedereen kan meedoen! Wil je meer informatie of wil je je  

direct inschrijven? Ga dan naar onze website 

www.talententent.nl
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 UITVINDERS IN DE STAD!
Hoe ziet jouw stad van de toekomst eruit? 
Wat zou jij een vette uitvinding vinden? Dat 
gaan we samen bedenken en je gaat je eigen 
uitvinding maken.

 NATUUR AVONTUUR  
 KC CATHARINA
Op natuur avontuur in de tuin van je eigen 
school. Het wordt weer voorjaar en dan gaan 
we zaaien, planten en op onderzoek in de 
tuin. Ook kijken we naar insecten, vogels, 
eetbare bloemen en kruiden. Vanaf 13 april.
 

 MINIPROFESSORS
Als een echte wetenschapper de wereld ont-
dekken. Dat doe je als miniprofessor. Je leert 
alles over ons zonnestels, dinosaurussen, de 
seizoenen, chemische reacties en nog veel 
meer. Ieder week leer je iets nieuws! 

 MAGICFLOW YOGA
Yoga geeft je rust en ontspanning, maar ook 
kracht en energie. Door de yogahoudingen 
ontdek je wat je allemaal met je lichaam kunt. 
Iedere les is er een ander thema, bijvoorbeeld 
sterrenbeelden, edelstenen, zelfvertrouwen 
of de oceaan. Kom je ook Magicflowen?

 TENNIS
Wil je net zo goed worden als Roger Federer 
of wil je tennis gewoon een keertje uitpro-
beren? Schrijf je dan snel in voor deze korte 
kennismaking bij TennisVerenigingRivieren-
buurt!

 KLEUTERSPORT DANS
Voor elk kind is bewegen belangrijk, hier kun 
je niet vroeg genoeg mee beginnen. Bij kleu-
tersport staat plezier in bewegen op je eigen 
tempo en niveau voorop. Met aandacht voor 
een brede motorische ontwikkeling met dans 
als centraal thema.  

 CIRCUS
Hooggeëerd publiek… Altijd al eens onder-
deel van een circusact willen zijn? Dat kan 
nu! In 10 circuslessen ga je aan de slag met 
acrobatiek op de vloer en in de lucht. Ook 
ga je jongleren met doekjes, ballen en devil-
sticks. En je gaat rijden op een één-wiel-fiets 
en lopen op een koord. May all your days be 
circusdays!

M
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TERSPORT DANS
TENNIS CIRCUS

dinsdag waar hoe laat wanneer het kost
 UITVINDERS IN DE STAD! groep 4-5-6  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.30 8 keer  2 FEB - 6 APR  € 16 | Stadspas € 8

 NATUUR AVONTUUR groep 3-4-5-6  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.30 10 keer  13 APR - 29 JUN  € 20 | Stadspas € 10

 MINIPROFESSORS groep 3-4-5  DE RIVIEREN  15.15 - 16.30 10 keer  2 FEB - 20 APR  € 20 | Stadspas € 10

 MAGICFLOW YOGA groep 1-2-3  HKC DE WERELDBOOM  14.15 - 15.30 10 keer  2 FEB - 20 APR  € 20 | Stadspas € 10

 TENNIS groep 3-4-5  TENNISVERENIGING RIVIERENBUURT  15.15 - 16.10 4 keer  2 MRT - 23 MRT  € 8 | Stadspas € 4

 TENNIS groep 6-7-8  TENNISVERENIGING RIVIERENBUURT  16.10 - 17.00 4 keer  2 MRT - 23 MRT  € 8 | Stadspas € 4

 KLEUTERSPORT DANS groep 1-2  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.00 8 keer  2 FEB - 6 APR  € 16 | Stadspas € 8

 CIRCUS groep 5-6-7-8  GYMZAAL BASISSCHOOL DE ARK  15.15 - 16.30 10 keer  2 FEB - 13 APR  € 20 | Stadspas € 10

dinsdag



De Rivierenbuurt & Buitenveldert

woensdag waar hoe laat wanneer het kost
 TECHNIEK 4U groep 3-4-5-6  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.30 10 keer  3 FEB - 21 APR  € 20 | Stadspas € 10

 BRAZILIAANSE DANS groep 3-4-5-6  DE RIVIEREN  12.15 - 13.30 10 keer  3 FEB - 21 APR  € 20 | Stadspas € 10

 RECYCLEKIDS groep 5-6-7-8  HKC DE WERELDBOOM  14.30 - 16.00 9 keer  3 FEB - 21 APR  € 18 | Stadspas € 9

 NATUUR AVONTUUR groep 3-4-5-6-7  IBS ELIF  15.15 - 16.30 12 keer  24 MRT - 23 JUN  € 24 | Stadspas € 12

 JUDO groep 3-4-5  DE RIVIEREN  17.20 - 18.20 5 keer  10 FEB - 17 MRT  € 10 | Stadspas € 5

 JUDO groep 6-7-8  DE RIVIEREN  18.20 - 19.20 5 keer  10 FEB - 17 MRT  € 10 | Stadspas € 5

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

 SCHERMEN groep 8  APOLLOHAL  17.45 - 19.00 6 keer  3 FEB - 17 MRT  € 12 | Stadspas € 6

 TOVEREN EN SPETTEREN groep 3-4-5  MERKELBACHSCHOOL  14.30 - 15.45 9 keer  3 FEB - 7 APR  € 31,50 | Stadspas € 9

 DIY - DUURZAME KUNST groep 6-7-8  MERKELBACHSCHOOL  14.30 - 16.00 9 keer  3 FEB - 7 APR  € 31,50 | Stadspas € 9

 TIMMERTIJGERS groep 3-4-5  KINDERCAMPUS ZUIDAS  14.15 - 15.45 8 keer  3 FEB - 7 APR  € 28 | Stadspas € 8

 ALL AROUND THE WORLD: RUSLAND groep 4-5-6  KINDERCAMPUS ZUIDAS  14.15 - 15.30 8 keer  3 FEB - 7 APR  € 28 | Stadspas € 8

 KLEUTERSPORT GYM/ATLETIEK groep 1-2  BASISSCHOOL DE ARK  12.20 - 13.20 10 keer  3 FEB - 21 APR  € 20 | Stadspas € 10

 KORFBAL groep 2-3-4-5-6  SPORTHALLEN ZUID  17.30 - 18.30 4 keer  3 MRT - 24 MRT  € 8 | Stadspas € 4

 TECHNIEK 4U  
Houd je van techniek? Dan is dit iets voor 
jou! Je maakt bijvoorbeeld een constructie 
van hout die je met een krukas op en neer 
kunt laten bewegen. Met snaarwielen leer je 
vertragen en versnellen. Er wordt gesoldeerd 
en kennis gemaakt met de werking van elek-
triciteit. 

 BRAZILIAANSE DANS DE RIVIEREN
Tropische sferen in de winter! Wie heeft daar 
géén zin in? Tien lessen lang ga je aan de slag 
met twee van de meest spetterende dansen 
uit Brazilië: Samba & Frevo. Je doet dansspel-
letjes, leert de basisstappen en gaat dansen 
met de Frevo paraplu. Kortom een energieke 
en vrolijke mix van ritme, beweging en creati-
viteit. Vamos dançar!

 RECYCLEKIDS DE WERELDBOOM
Houd je van knutselen en ben je goed voor de 
wereld om ons heen? Kom dan creatief recy-
clen! Een olifant uit een wasmiddel fles, een 
naambordje van een toetsenbord? Alles kan 
worden hergebruikt bij deze activiteit.

 NATUUR AVONTUUR DE ELIF
Op natuur avontuur in de tuin van je eigen 
school. Het wordt weer voorjaar en dan gaan 
we zaaien, planten en op onderzoek in de 
tuin. We kijken naar insecten in de tuin, vo-
gels, eetbare bloemen en kruiden. Vanaf 24 
maart.

 JUDO
Judo is een sport voor iedereen, voor oud, 
maar vooral voor jong, voor jongens en voor 
meiden. Onder begeleiding van een profes-
sionele trainer van Onaji ga je aan de slag met 
de basis van judo.

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

 TOVEREN EN SPETTEREN
Als je van verrassingen houdt, zit je hier op 
je plek! Bij deze activiteit ga je namelijk ex-
perimenteren met vloeistoffen en kleuren, 
doet spannende proefjes met tovertabletten 
en zout en maakt je eigen priklimonade! Ook 
maak je echt te gebruiken haargel, hoest-
drank en superslijm.

 DIY - DUURZAME KUNST
In een reeks van negen lessen leer je kristal-
len, papier, zeep, bio-plastic, draad en verf 
maken met materialen uit de natuur en je 
eigen keukenkast. Vervolgens creëer je met 
behulp van duurzame technieken, onder 
leiding van kunstenares Nina van Hartskamp, 
(draagbare) kunstwerken.  

 TIMMERTIJGERS
Samen gaan we aan de slag met hout, spijkers 
en hamers. We leren hoe de zaag werkt en 
hoe we dingen aan elkaar vast kunnen maken 
met behulp van spijkers of lijm. Soms werken 
we met opdrachten, soms laten we onze fan-
tasie de vrije loop en maken we waar we zelf 
zin in hebben!  

 ALL AROUND THE WORLD: RUSLAND
In All around the world leer je van alles over 
de Russische cultuur. Zo ga je Matroesjka 
poppen beschilderen, Russische muziek ma-
ken en krijg je taalles. Na afloop ken je enkele 
Russische woorden en zinnen. En … wat denk 
je? Doe je mee? Da of Njet?

 KLEUTERSPORT GYM/ATLETIEK  
Voor elk kind is bewegen belangrijk, hier kun 
je niet vroeg genoeg mee beginnen. Bij kleu-
tersport staat plezier in bewegen op je eigen 
tempo en niveau voorop. Met aandacht voor 
een brede motorische ontwikkeling met atle-
tiek en gym als basis.  

 KORFBAL
Korfbal is een van de spannendste teamspor-
ten. Onder begeleiding van een professionele 
trainer van Oranje Nassau ga je aan de slag 
met de basis van korfbal. Er wordt getraind in 
groepen op leeftijd (5-9 jaar). Kinderen van 
5 jaar korfballen dus niet met kinderen van 9 
jaar en andersom.

woensdag

BRAZILIAANSE DANS
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 TECHNIEK VOOR KLEUTERS  
Al spelend ga je met magneetjes onderzoe-
ken welke voorwerpen blijven hangen aan je 
vishengeltje. Je ontdekt wat je allemaal met 
ballonnen kunt doen. Een flapperende vlinder 
en klapperkrokodil kun je zelf maken.

 BRAZILIAANSE DANS  
 KC CATHARINA 
Tropische sferen in de winter! Wie heeft daar 
géén zin in? Negen lessen lang ga je aan de 
slag met twee van de meest spetterende 
dansen uit Brazilië: Samba & Frevo. Je doet 
dansspelletjes, leert de basisstappen en gaat 
dansen met de Frevo paraplu. Kortom een 
energieke en vrolijke mix van ritme, bewe-
ging en creativiteit. 

 MAAKWERKPLAATS
Houd je van techniek? Dan is de Maakwerk-
plaats 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 flip-
perkast, een tafelvoetbalspel, een draaitol en 
nog veel meer. 

 NATUUR AVONTUUR DE RIVIEREN
Op natuur avontuur in de tuin van je eigen 
school. Het wordt weer voorjaar en dan gaan 
we zaaien, planten en op onderzoek uit in 
de tuin. We kijken naar insecten in de tuin, 
vogels, eetbare bloemen en kruiden. Vanaf 
8 april.

 RECYCLEKIDS GOUDESTEIN
Houd je van knutselen en ben je goed voor 
de wereld om ons heen? Kom dan creatief 
recyclen! We maken bijvoorbeeld een olifant 
uit een wasmiddelfles, een naambordje van 
een toetsenbord en een beest van kapotte 
fietsbanden. 

 SCHERMEN 
Let op! Wij geven de afgewezen kinderen van 
vorig blok voorrang. Wel graag opnieuw in-
schrijven. Houd je van een beetje actie? Dan 
is schermen echt iets voor jou! Bij scherm-
vereniging SCA maak je kennis met de basis 
van schermen. Heb je vervolgens de smaak 
te pakken, dan kunnen wij je helpen met een 
vervolgaanbod.

donderdag waar hoe laat wanneer het kost
 TECHNIEK VOOR KLEUTERS groep 1-2-3  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.30 9 keer  4 FEB - 22 APR  € 18 | Stadspas € 9

 BRAZILIAANSE DANS groep 4-5-6  KINDCENTRUM CATHARINA  14.15 - 15.30 9 keer  4 FEB - 22 APR  € 18 | Stadspas € 9

 MAAKWERKPLAATS groep 5-6-7-8  DE RIVIEREN  15.15 - 16.30 9 keer  4 FEB - 22 APR  € 18 | Stadspas € 9

 NATUUR AVONTUUR groep 3-4-5-6  DE RIVIEREN  15.15 - 16.30 10 keer  8 APR - 1 JUL  € 20 | Stadspas € 10

 RECYCLEKIDS groep 4-5-6-7-8  SPEELTUIN GOUDESTEIN  15.15 - 16.45 10 keer  4 FEB - 15 APR  € 25 | Stadspas € 10

 SCHERMEN groep 3-4  MERKELBACHSCHOOL  14.30 - 15.30 6 keer  5 FEB - 18 MRT  € 12 | Stadspas € 6

vrijdag waar hoe laat wanneer het kost
 KLEUTERSPORT ATLETIEK/GYM groep 1-2  DE RIVIEREN  15.15 - 16.15 8 keer  5 FEB - 2 APR  € 16 | Stadspas € 8

 MULTISPORT groep 3-4-5  DE RIVIEREN  16.15 - 17.15 8 keer  5 FEB - 2 APR  € 16 | Stadspas € 8

 BRAZILIAANSE DANS groep 3-4  MERKELBACHSCHOOL  14.30 - 15.30 8 keer  5 FEB - 16 APR  € 24 | Stadspas € 8

 FREERUNNING groep 6-7-8  BASISSCHOOL DE ARK  15.15 - 16.15 10 keer  5 FEB - 23 APR  € 20 | Stadspas € 10

 KICKBOKSEN groep 3-4-5  BASISSCHOOL DE ARK  16.30 - 17.30 7 keer  5 FEB - 26 MRT  € 14 | Stadspas € 7

 KICKBOKSEN groep 6-7-8  BASISSCHOOL DE ARK  17.30 - 18.30 7 keer  5 FEB - 26 MRT  € 14 | Stadspas € 7

 
De Rivierenbuurt & Buitenveldert
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KLEUTERSPORT ATLETIEK/GYM
Voor elk kind is bewegen belangrijk, hier kun 
je niet vroeg genoeg mee beginnen. Bij kleu-
tersport staat plezier in bewegen op je eigen 
tempo en niveau voorop. Met aandacht voor 
een brede motorische ontwikkeling met atle-
tiek en gym als basis.  

 MULTISPORT  
Wil je verschillende sporten uitproberen? 
Schrijf je dan in voor multisport. Uiteindelijk 
vind je de sport die het beste bij je past!

 BRAZILIAANSE DANS
 MERKELBACHSCHOOL
Tropische sferen in de winter! Wie heeft 
daar géén zin in? Acht lessen lang ga je aan 
de slag met twee van de meest spetterende 
dansen uit Brazilië: Samba & Frevo. Je doet 
dansspelletjes, leert de basisstappen en gaat 
dansen met de Frevo paraplu. Kortom een 
energieke en vrolijke mix van ritme, bewe-
ging en creativiteit. Vamos dançar!

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

 KICKBOKSEN
Aan de hand van kickboksoefeningen, stoei-
vormen en rollenspellen wordt er gewerkt 
aan sociale vaardigheden, weerbaarheid en 
het herkennen en aangeven van grenzen. Dit 
alles direct bij de vereniging!



De Rivierenbuurt & Buitenveldert

POP AMSTERDAM

ander aanbod
 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/

 POP AMSTERDAM BANDLES OF INSTRUMENTALE LES 

Elke week samen met andere kinderen een uur les in een echte popband? 

Of liever met z’n tweeën een half uur alleen instrumentale les? Dan is dit je 

kans! De Muziekschool biedt nu tegen een aantrekkelijk tarief naschoolse 

muzieklessen in een band of in een duo. Je kunt kiezen uit: drums, 

elektrische gitaar, zingen, of piano (keyboard). Eerst proberen? De eerste les 

is een gratis proefles. Je bepaalt daarna zelf of je doorgaat. Deze activiteit 

is niet meer van de Talententent, maar wordt direct aangeboden door de 

Muziekschool Amsterdam.

woensdag 
Kindcentrum Catharina

groep 5-6-7-8

14.15 - 15.15 uur Pop Amsterdam

15.15 - 15.45 uur Instrumentale lessen

De lessen gaan weer van start op 3 feb en gaan  

door tot en met 30 juni.

Kosten

Pop Amsterdam € 110*

Instrumentale lessen € 137*

* Met een Stadspas is het mogelijk vanuit het 

Jongerencultuurfonds een vergoeding te krijgen.

Meer informatie
joachim.bosboom@muziekschoolamsterdam.nl



contact
 TALENTMAKELAARS S

Monique Hoogland (Rivierenbuurt)

mhoogland@dynamo-amsterdam.nl

06 40 22 48 76 

Brenda Peters (Buitenveldert)

bpeters@dynamo-amsterdam.nl

06 26 63 35 49

 SPORTMAKELAARS S

Eric Kruijswijk (Rivierenbuurt)

ekruijswijk@dynamo-amsterdam.nl

06 26 63 52 98 

Anouk Griffioen (Buitenveldert)

agriffioen@dynamo-amsterdam.nl

06 49 35 63 38

locaties & adressen
 RIVIERENBUURT 

Apollohal

Apollolaan 4

1077 BA Amsterdam

Basisschool de Rivieren

Lekstraat 35-37

1079 EM Amsterdam

Humanistisch Kindcentrum De Wereldboom  

(tegenover De Mirandabad)

Peelstraat 171

1079 RN Amsterdam

IBS Elif

Winterdijkstraat 10

1079 GT Amsterdam

Kindcentrum Catharina

Vechtstraat 88

1079 JN Amsterdam

 

Sporthal de Pijp

Lizzy Ansinghstraat 88

1072 RD Amsterdam

TennisVerenigingRivierenbuurt

Kinderdijkstraat 31

1079 GB Amsterdam

locaties & adressen
 BUITENVELDERT 

Basisschool de Ark

Zuid Hollandstraat 7

1082 EK Amsterdam

HC AMVJ

Sportpark ’t Loopveld

Aanloop 2

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

Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54 
1076 EP Amsterdam
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Team Sportservice Amsterdam
jouw.teamsportservice.nl/amsterdam 

BC Apollo
www.apollobasketball.nl

Xplore freerunning
www.xplorefreerunning.nl 

HC AMVJ
www.hcamvj.nl 

Judoschool Onaji
www.judoschoolonaji.nl

DBJ Sport
www.dbjcoaching.nl 

BSO Tante Cato
www.bsotantecato.nl

Oranje Nassau
www.oranjenassau.net 

SCA
www.schermcentrumamsterdam.nl

Tennisschool Firstpoint
www.tennisschoolfirstpoint.nl

TennisVerenigingRivierenbuurt
www.tvramsterdam.nl 

samenwerkingspartners

Facebook: Talententent Zuid      Instagram: dynamo_talententent_zuid  


