
Heb je niets te doen deze zomervakantie omdat de vakantieplannen 
niet doorgaan? Wees niet ongerust, je hoeft je niet te vervelen! Want 
deze zomer worden allerlei leuke zomeractiviteiten georganiseerd. 

Activiteiten georganiseerd door en voor kinderen als 
onderdeel van de Vreedzame Wijk. Denk aan boot-
camp, slijm of sushi maken en stoere activiteiten 
voor meiden en jongens. Het leuke is: iedereen kan 
aan deze activiteiten meedoen! In deze krant vind je 
een overzicht van wat er wordt georganiseerd voor 
kinderen in Uithoorn en De Kwakel. Wij, de leden 
van de Kindercommissie, hopen jullie bij een of 

meerdere activiteiten te zien. Zo kunnen we er een onvergetelijke zomer 
van maken, voor iedereen. Want dat vinden we belangrijk. Iedereen 
moet kunnen meedoen. Nieuwe vrienden maken, dingen leren, samen 
chillen. Zonder dat iemand buitengesloten wordt. Met ons kinderpers-
bureau maken we een verslag van de activiteiten. Na de zomer is het 
resultaat daarvan te zien. Zo kunnen we met z’n allen nog even nage-
nieten. En laten zien dat een zomer in eigen dorp niet saai hoeft te zijn!
Veel plezier en graag tot ziens deze zomer!
Jippe, Lane, Alexandre, Alyssa, Oumaima, Ayat, Sem, Tim,  
Vivienne, Amy, Ri’Lisha, Daniel, Isa, Dylan 
De Kindercommissie 

Wethouder Ria Zijlstra over Vreedzame zomervakantie
Lieve kinderen,
De zomervakantie staat voor de deur. 
Hoe gaat die eruit zien? Door de 
coronacrisis is alles anders! Misschien 
zouden jullie op vakantie gaan, maar kan 
het niet doorgaan. Dat is natuurlijk niet 
leuk. Maar niet getreurd! Je hoeft je niet 
te vervelen deze zomer in Uithoorn of 
De Kwakel. Want er zijn genoeg leuke 
dingen te doen in onze gemeente. Er 
zijn een heleboel mensen hard bezig 
geweest om allerlei leuke zomeractivi-
teiten voor jullie te organiseren!
De Kindercommissie heeft een mooi 
overzicht gemaakt van alle activiteiten 

die er te doen zijn. 
Nieuwsgierig of er iets bij 
zit voor je? Alle zomerac-
tiviteiten zijn te lezen 
in deze prachtige 
zomerkrant. 
Ik wens jullie enorm 
veel plezier en een 
hele fijne zomer-
vakantie toe!

Groetjes van Ria Zijlstra, wethouder van 
Onderwijs in de gemeente Uithoorn.

Uithoorn Voor Elkaar
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 Club CaveMen
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Zomeractiviteiten 
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Hallo kinderen in Uithoorn  
en De Kwakel!



Uithoorn voor Elkaar
Uithoorn voor Elkaar is dé welzijnsorganisatie in Uithoorn. Wij verzorgen het 
welzijnswerk in Uithoorn en De Kwakel voor jong en oud. Je kunt denken aan 
sport en gezondheid, vrijwilligerswerk, ouder- en kindondersteuning, jongeren-
werk, kinderwerk en nog veel meer. In deze krant vind 
je alles wat wij organiseren aan zomeractiviteiten voor 
kinderen in Uithoorn. 
Meer informatie kun je ook vinden op onze website:  
www.uithoornvoorelkaar.nu

Girlpower 
Ook deze zomer organiseren we weer 
Girlpower! Girlpower is er voor meiden 
uit groep 7 en 8. Elke week is er een 
leuke meidenactiviteit te doen, zoals 
sushi maken, knutselen, een beauty-
middag etc. We gaan ook in gesprek 
over thema’s als vriendschap en Social 
media. Op 13 augustus sluiten we af 
met een gezellige meiden picknick! 
Misschien heb jij de posters al zien 
hangen bij jou op school, en heb je je 
al opgegeven voor één of meerdere 
middagen. Heb je dat nog niet gedaan? 
Doe dat dan snel. Er zijn nog een aantal 
plekken beschikbaar. 
Deelname aan zes middagen kost €10,-. 

Deelname aan een losse middag kost 
€2,-. Donderdag 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 
juli, 6 augustus en 13 augustus. 
De Bovenboog, Johan de Wittlaan 83
Meld je aan via info@videt-uithoorn.nl  
of stuur een Whatsapp naar  
06 527 704 94.

Sporttoernooi 
Elke week een sporttoernooi. We 
beginnen elke week om 10.00 uur op 
het multifunctionele speelveld. Hierin 
doen we in verschillende sporten een 
toernooi. Lekker bezig in teams of soms 
alleen. Basketbal, hockey, voetbal van 
alles komt langs. Hou de facebook van 
Videt Uithoorn in de gaten en kom lekker 
meesporten.

Sportinstuif
Kom jij ook lekker buiten spelen met 
ons? Tijdens de sportinstuif zijn wij 
iedere woensdag in het park De Groen-
Rode Scheg aanwezig met onze sport 
en spel bakfiets zodat iedereen lekker 
kan gaan spelen, alleen of met elkaar. 
Woensdag 8, 15, 22, 29 juli & 5 augustus
14.00-16.00 De Groen Rode Scheg

Club CaveMen  
Jongens uit groep 7 en 8 opgelet! Na 
het grote succes van de Club CaveMen 
Sporteditie, starten wij deze zomerva-
kantie met Club CaveMen Zomereditie. 
De activiteiten staan in het teken van 
sport, creativiteit en nog veel meer 
leuks. Wil jij ook mee doen met onze 
speciale zomereditie en wil je weten wat 
wij precies gaan doen? Kijk dan op onze 
website www.videt-uithoorn.nl. 
Club CaveMen (voor jongens uit groep 
7 en 8) 
Dinsdag 7, 14, 21, 28 juli & 4 augustus 
Van 15.30 – 17.00 uur,  Bovenboog 
Meld je aan via info@videt-uithoorn.nl  
of stuur een Whatsapp naar 
06 527 704 94.

OUDER- EN KINDADVISEURS 
IN UITHOORN
Wist u dat de Ouder-kindadviseurs deze 
zomer gewoon doorwerken? 

Waarvoor kunt u contact opnemen 
met de Ouder-kindadviseur?
Opvoeden is niet altijd even makkelijk 
en al helemaal niet in de huidige situatie 
waarin wij met zijn allen nu zitten.  
Veel ouders lopen momenteel tegen 
diverse zaken aan, merken dat dingen 
anders lopen dan verwacht of zitten er 
gewoon even doorheen.  

Dan is het ineens zes weken zomerva-
kantie. Wat normaal een fijne break kan 
zijn, kan nu wellicht wat overweldigend 
voelen. 
Als Ouder-kindadviseur bieden wij u 
graag een luisterend oor en denken 
wij mee met al uw vragen over het 
opvoeden en opgroeien van kinderen.  
De ondersteuning van de Ouder-kindad-
viseur is kosteloos. 

Hoe komt u in contact met de  
Ouder- en kindadviseur?
Aan iedere school is een Ouder-kindad-
viseur verbonden. 
Op de website van Uithoorn voor Elkaar 
kunt u de gegevens vinden van de  
Ouder-kindadviseur:  
www.uithoornvoorelkaar.nu/kinderen/

Activiteiten
Bootcamp 
Begin je week elke keer fit en gezond 
met de bootcamp in Uithoorn. Elke 
maandagmorgen om 10.00 uur op het 
multifunctionele Speelveld bij de Scheg. 
Een bootcamp is een trainingsmethode 
uitgevoerd in teamverband onder profes-

sionele begeleiding van een fitness- 
instructeur. Het doel is om de kracht en 
uithouding te verbeteren door intense 
groepstrainingen gedurende de periode 
van een uur. Door het teamverband 
sporten de deelnemers intenser dan 
ze individueel zouden doen, zodat de 
efficiëntie van de training verhoogt.

Meld je aan via  
martijn_de_jong1@hotmail.com

Kinderpersbureau
Leden van het kinderpersbureau zullen 
verschillende zomeractiviteiten in beeld 
brengen, bijvoorbeeld door middel van 
interviews, filmpjes en vlogs. Ze worden 
hierbij begeleid door een journalist. 
Aan het eind van de zomer kunnen alle 
inwoners van de gemeente Uithoorn het 
resultaat bekijken, bijvoorbeeld via de 
gemeentelijke (online) kanalen. 
De kinderen van het kinderpersbureau 
volgen voor de zomervakantie begint 
een korte workshop, waarbij wordt 
ingegaan op de media, journalistieke 
waarden en keuzes. Daarna wordt 
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gekeken welke activiteiten in beeld 
zullen worden gebracht en door wie. 
De journalist zal bij deze activiteiten 
aanwezig zijn om de kinderen te 
assisteren. De journalist zal alles samen-
voegen tot één eindproduct. Tijdens de 
eerste week van het nieuwe schoolsei-
zoen zal op alle basisscholen binnen de 
gemeente aandacht worden besteed 
aan het verslag van de kinderen. 

info@videt-uithoorn.nl of stuur een 
Whatsapp naar 06 527 704 94. 

Maandag 6 juli 14.00 – 15.30 uur 
Bovenboog

Streetcornerwork 
Bij Streetcornerwork werken wij met 
jongeren die meestal met verschillende 
problemen 
tegelijkertijd 
te maken 
hebben. Ze 
hebben moeite 
met aansluiten 
bij andere 
groepen mensen of zijn de aansluiting 
met anderen soms helemaal kwijt. 
Deze jongeren zoeken zelf geen hulp of 
krijgen hulp die eigenlijk niet zo goed 
bij ze past. Wij gaan deze jongeren 
dan helpen. Dit kunnen jongeren en 
(jong-) volwassenen zijn, en cliënten die 
bijvoorbeeld verslaafd zijn aan alcohol 
en drugs. Als veldwerker stappen 
wij op deze mensen af als ze in hun 
eigen omgeving zijn. We kijken wat de 
problemen precies zijn. Als dat nodig is 
werken we samen met een specialist die 
bijvoorbeeld heel goed is in het helpen 
van iemand die verslaafd is aan alcohol.
Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.streetcornerwork.eu

Capoeira 
Capoeira is spectaculair en acrobatisch 
om te zien. Deze Braziliaanse sport 
combineert vechtsport, acrobatiek en 
dans. Bij capoeira wordt niet gedanst of 
gespard maar gespeeld. De basis bewe-
ging heet ginga, alle andere bewegingen 
komen voort uit deze ginga. Je speelt 
deze met zijn tweeën en draait om elkaar 
heen. De toeschouwers en muzikanten 
vormen een cirkel, de roda, en maken  
opzwepende capoeira muziek.  

Zo zorgen ze voor axé (goede energie). 
Iedere keer treedt een ander de cirkel in 
om het spel over te nemen.
Er zijn twee hoofd stijlen in capoeira. 
De traditionele lage stijl angola en de 
jongere (hogere) stijl regional. Capoeira 
bestaat uit de vechtdans, percussie en 
zang. Het belangrijkste instrument is de 
berimbau, een origineel instrument wat 
bestaat uit een houten boog met snaar 
en een kalebas, die dient als klankkast. 
De andere instrumenten zijn de pandero 
(tamboerijn), attabaque (grote trommel) 
en de agogo (dubbele koebel). Al met 
al is het een geweldige manier om je op 
een muzikale sportieve manier helemaal 
uit te leven. 
Capoeira lessen zijn op het grasveld 
naast de Scheg. Tot na de zomer- 
vakantie zijn de lessen gratis. 
 
Woensdag van 18.30 – 19.30 uur 
Vrijdag van 1.:00  – 18.00 uur 

Bibliotheek 
Kom Backpacken met de Bieb!
Zin om op vakantie te gaan bij jou in de 
buurt? De Bibliotheek zet haar tipi op, 
leest voor en geeft leuke workshops. Je 
kunt luisteren naar nijntje op vakantie en 
een tipi knutselen. Je kunt jouw reisver-
haal vertellen bij het nepkampvuur of 
een marshmallowgedicht schrijven.
 
Geen lange vlucht, geen lange autorit, 
geen koffers in te pakken. De Bibliotheek 
komt backpacken bij jou in de buurt.

Wanneer:
Woensdag 8 juli van 14.00 – 16.00 uur 
Woensdag 22 juli van 14.00 – 16.00 uur 
Woensdag 5 augustus van 14.00 – 16.00 
uur

Waar:
De Groen Rode Scheg
Aanmelden via de website van de 
Bibliotheek:  
www.debibliotheekamstelland.nl

Kleur is Kracht 
Creatieve zomeractiviteit Kleur is Kracht:
Het creatieve zomeractiviteitenpro-
gramma van Kleur is Kracht vindt in 
principe buiten plaats en bestaat uit 
schetsen, tekenen en schilderen, een 
speksteen hanger maken, een steentje 
wolvilten of een introductie yogales.
De workshops zijn ca. één uur voor min. 
2 en max. 10 kinderen, en vinden plaats 
buiten op een grasveld, in het Libellebos 
of op het schoolplein. 

Prijs € 4,50 per kind. Info en aanmelden 
kan via www.kleuriskracht.nl of  
bel Astrid op 06 149 044 91.
• Speksteen bewerken. Zelf een ruw 

stukje speksteen uitzoeken en met 
schuurpapier glad schuren en polijsten 
tot er een mooi voelsteentje ontstaat. 

• Speksteen hanger. Zelf een ruw stukje 
speksteen uitzoeken en met schuur-
papier glad schuren en polijsten tot er 
een mooie hanger ontstaat. 

• Wolvilten van een steentje. Een harde 
steen wordt omwikkeld met zachte 
losse wol in verschillende kleurtjes 
en door warm water en zeepsop en 
wrijving tussen je handen tot een 
zachte kleurrijke steen.

• Buiten schetsen/tekenen/schilderen: 
Buiten schetsen wat je ziet in de 
natuur van het Libellebos.

• Creatieve kinderyoga: Kennismaken 
met een introductie op kinderyoga. 
Op een speelse manier afwisselend 
beweging en rust ervaren en afsluiten 
met een ontspanningsoefening.
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Bragonjesports
BragonjeSports Voetbal Academie
De leukste 
voetbal 
5-daagse van 
Amstelveen.
Van 10 t/m 14 
augustus
Voor alle 
voetballers van 
6 t/m 12 jaar
5 dagen lang 
Voetbal & Fun

Op de velden 
van Sporting Martinus
Voor info: www.bragonjesports.nl
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Overzicht

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
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1 6 juli 7 juli 8 juli 9 juli 10 juli

10.00 Groen Rode Scheg Bootcamp 15.30 Bovenboog Club CaveMen 10.00 Groen Rode Scheg Sporttoernooi 15.00 Bovenboog Girlpower 17.00 Groen Rode Scheg Capoeira

14.00 Bovenboog Kinderpersbureau 14.00 Groen Rode Scheg Sportinstuif

14.00 Groen Rode Scheg Backpacken 
met Bieb

18.30 Groen Rode Scheg Capoeira
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2 13 juli 14 juli 15 juli 16 juli 17 juli

10.00 Groen Rode Scheg Bootcamp 15.30 Bovenboog Club Cavemen 10.00 Groen Rode Scheg Sporttoernooi 15.00 Bovenboog Girlpower 17.00 Groen Rode Scheg Capoeira

14.00 Groen Rode Scheg Sportinstuif

18.30 Groen Rode Scheg Capoeira
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3 20 juli 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli

10.00 Groen Rode Scheg Bootcamp 15.30 Bovenboog Club Cavemen 10.00 Groen Rode Scheg Sporttoernooi 15.00 Bovenboog Girlpower 17.00 Groen Rode Scheg Capoeira

10.00 Bovenboog Plastic Fantastic 14.00 Groen Rode Scheg Sportinstuif

13.00 Bovenboog Plastic Fantastic 14.00 Groen Rode Scheg Backpacken 
met Bieb

18.30 Groen Rode Scheg Capoeira
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4 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli

10.00 Groen Rode Scheg Bootcamp 15.30 Bovenboog Club Cavemen 10.00 Groen Rode Scheg Sporttoernooi 15.00 Bovenboog Girlpower 17.00 Groen Rode Scheg Capoeira

14.00 Groen Rode Scheg Sportinstuif

18.30 Groen Rode Scheg Capoeira
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5 3 augustus 4 augustus 5 augustus 6 augustus 7 augustus

10.00 Groen Rode Scheg Bootcamp 15.30 Bovenboog Club Cavemen 10.00 Groen Rode Scheg Sporttoernooi 15.00 Bovenboog Girlpower 17.00 Groen Rode Scheg Capoeira

10.00 Bovenboog Tape Art 10.00 Bovenboog Striptekenen 14.00 Groen Rode Scheg Sportinstuif

13.00 Bovenboog Tape Art 13.00 Bovenboog Striptekenen 14.00 Groen Rode Scheg Backpacken 
met Bieb

18.30 Groen Rode Scheg Capoeira
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JOGG 
Ingrediënten: 
- Honingmeloen 
- Cantaloupemeloen 
- Watermeloen 
- 50 ml citroensap 
- 2 eetlepels suiker 
- Water

1. Vermeng het citroensap met de 
suiker en een beetje water. 
Haal de pitten uit de meloenen 
en steek er met een parisienne-
lepeltje bolletjes uit of snij ze in 
dobbelsteentjes. Leg ze in het 
suikermengsel.

2. Prik de bolletjes afwisselend van 
kleur, op stokjes en leg ze naast 
elkaar op een dienblad. Zet ze ruim 
4 uur in de diepvriezer.

Esmee
Plastic Fantastic Dieren
Van afvalmateriaal kan je supergave 
afvalbeesten maken. Kinderen maken 
een beest van plastic waarbij ze hun 
fantasie de vrije loop laten.
Het doel is om kinderen op een andere 
manier naar dit afval te laten kijken. De 
fantasie en creativiteit worden geprik-
keld. De kinderen worden zich bewust 
van wat ze allemaal weggooien. 
Deze workshop stimuleert en gaat over: 
technische vaardigheden, creativiteit, 
observatie, recycling, milieu.
Datum: 20 juli 
Tijd: van 10.00 – 11.30 uur en 
van 13.00 – 14.30 uur

Tape Art
Maak je eigen unieke Tape art kunstwerk 
gemaakt van verschillende kleuren tape 
en plakband! Eerst wordt je begeleid 
in het maken van een eigen ontwerp 
en daarna voer je het ontwerp uit met 
verschillende soorten tape.  

Na de workshop mag je jouw kunstwerk 
meenemen naar huis.
Datum: 3 augustus 
Tijd: van 10.00 – 11.30 uur en  
van 13.00 – 14.30 uur

Striptekenen
Een stripverhaal is leuk om te lezen: 
spannende of grappige avonturen 
waarin alles mogelijk is. Maar hoe maak 
je een stripverhaal? 
In deze workshop leren kinderen de 
basistechnieken van het striptekenen. 
Hoe ontwerp je een stripfiguurtje? Welke 
technieken kun je gebruiken om je 
stripfiguur in alle houdingen te tekenen? 
Hoe laat je bewegingen, geluid en 
emoties zien? 
De kinderen verzinnen een kort 
verhaaltje met een clou en bedenken 
een stripfiguur. Daarna gaan ze in een 
paar tekeningen hun verhaal vertellen. 

Deze workshop stimuleert de volgende 
vaardigheden: taalvaardigheden, 
uitbreiden woordenschat, verhaal in 
beelden vertellen, fantasie en creativiteit. 
Datum: 4 augustus 
Tijd: van 10.00 – 11.30 uur en  
van 13.00 – 14.30 uur

Workshops Esmee:
Locatie: Bovenboog, aanmelden via: 
esmee_seebregts@hotmail.com

Freerunning
Op donderdag 13 augustus, organiseert 
Freerun University Uithoorn een gratis 
open dag. Wil jij ook de vetste sprongen 
en salto’s leren. Bij de Freerun University 

leer jij hoe je veilig kan freerunnen en 
gefocust kan trainen. Om zo de vetste 
tricks te leren.  
Freerunning is een allround sport 
waarmee je je gehele lichaam traint! Van 
een handstand tot aan een backflip, bij 
freerunning is alles mogelijk. Naast de 
fysieke uitdagingen van het freerunnen 
train je tijdens de freerunning lessen ook 
je geest. Bij freerunning leer je je dromen 
waarmaken en je grenzen verleggen. 
Aanmelden voor de open dag kan 
online, via FreerunUniversity.com.  
De open dag is van 14.00 tot 17.15 uur 
bij de Freerun University Uithoorn,  
J.A van Seumerenlaan 1

Mama Coelia
ZOMERSE LESSEN MUZIEKBELEVING 
in het sfeervolle muzieklokaal van Mama 
Coelia. 
Samen liedjes zingen, muziek maken op 
verschillende instrumentjes, 
dansen, muzikale spelletjes en een 
koffer vol zintuigprikkelende activiteiten 
op muziek!

M
am

a Coelia

KOM JE OOK MEEDOEN EN 
GENIETEN?
DATA ZOMERVAKANTIE-LESSEN:
Peuters (2-4 jaar) met 1 ouder/verzorger! 
Maandag 10 augustus: 9.45 – 10.45 uur 
of dinsdag 11 augustus: 9.45 -10.45 uur
Kleuters (4-6 jaar) zonder ouder/
verzorger! 
Maandag 10 augustus: 11.00 – 12.00 uur 
of dinsdag 11 augustus: 11.00 -12.00 uur
Kinderen gr. 3-4 (6-9 jaar) zonder ouder/
verzorger! 
Alleen op Maandag 10 augustus:  
13.00 – 14.00 uur
Prijs: € 7,50 per les (contant betalen 
vóór aanvang van de les)
Je kind aanmelden?  
Bel Corinne van Mama Coelia:  
06 24881052 of stuur een mailtje naar: 
corinne@mamacoelia.nl
Locatie: lokaal Mama Coelia, Johan de 
Wittlaan 83, UithoornFreerun
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil je kind graag voetballen, muziekles, 
turnen, streetdance, judo of aan theater 
doen maar is er thuis te weinig geld? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
We zijn er ook voor zzp’ers met te 
weinig opdrachten of als je als gevolg 
van de coronacrisis geldzorgen hebt. 
Wij betalen voor kinderen en jongeren 
tussen de 0 en 18 jaar de contributie 
of het lesgeld en eventueel de spullen 
zoals sportkleding, dansschoenen of de 
huur van een instrument.

Hoe werkt het?
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt 

gedaan door een intermediair. Dit is 
bijvoorbeeld de juf, meester, buurt-
sportcoach of medewerker sociaal 
wijkteam;

2. De intermediair doet, in overleg met 
jou, een aanvraag;

3. De intermediair hoort vaak binnen 3 
weken of de aanvraag goedgekeurd is 
en laat dit je dat weten;

4. Na goedkeuring kun je je kind 
aanmelden bij de sportclub, dans-
school of andere organisatie waar je 
kind op les wil;

5. Wij betalen de contributie of het 
lesgeld direct aan de sportclub/
lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Speel Mee Uithoorn 
Een week vol actie en ontdekken
Ook de activiteiten van stichting Speel 
Mee van 10 t/m 14 augustus zullen dit 
jaar anders verlopen maar daarom niet 
minder leuk! We zullen op visite gaan bij 
verschillende bedrijven in Uithoorn en 
omgeving. Zo zijn er contacten met o.a. 
Poldersport in de Kwakel en Kees-Jan 
van de Kaasboerderij Clara Maria en nog 
meer. Het wordt dan ook een week vol 
actie en spanning. 

Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan 
de website www.speelmeeuithoorn.nl, 
vindt ons op Facebook of mail je vragen 
naar info@speelmeeuithoorn.nl 

Speel Mee organiseert sinds 1973 aan 
het eind van de grote schoolvakantie 
activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar. Doel van de activiteiten toen en nu 
is om kinderen kennis te laten maken 
met verschillende vormen van sport, 
spel en cultuur en dat mag met veel 
plezier en lol. In de afgelopen 47 jaar 
is er een hoop veranderd zo ook in het 
programma maar één ding is gelukkig 
niet veranderd en dat is het enthousi-
asme van de kinderen en vrijwilligers! 

Lijkt het u leuk om een paar uurtjes te 
komen helpen of heeft u een goed idee? 
Neem dan contact op met ons via de 
mail, ideeën en vrijwilligers zijn altijd 
welkom.

Kindercommissie: 
Heb jij misschien een leuk idee om te doen na de zomervakantie? Of heb je 
een oplossing (nodig) voor een probleem in Uithoorn. Laat je idee weten aan de 
Kindercommissie.  
Stuur een mail naar Nick Braakman, begeleider van de Kindercommissie:  
nick@videt-uithoorn.nl. 

Amstelideetjes

Heb jij een leuk 
plannetje met je 
vrienden om andere 
mensen te helpen?
Wij van Amstelidee 
kunnen je helpen 
met geld en advies!

Amstelidee is een club die op zoek is naar nieuwe mooie ideeën.
Ook jullie ideeën zijn van harte welkom. 

Wij hebben € 50,- tot € 250,- klaar liggen voor een mooi plan….  
een echt Amstelideetje!

De spelregels zijn simpel:

› Je plan doe je samen met je vrienden, schoolgroep of sportteam.
› Je mag het natuurlijk ook met je schoolgroep (klas) een idee bedenken en gaan 

uitvoeren.
› Vertel (schrijf) wat jullie idee is en hoeveel geld het kost.
› Je plan heeft te maken met het helpen van mensen die het minder makkelijk 

hebben.
› In jullie groep (je) worden jullie geholpen door een ouder iemand (een moeder of 

vader, een leraar of coach), zij helpen je hoe je het geld kunt het best kunt uitgeven.

Aan wat voor plannen of ideeën kun je denken? Voorbeelden
• Je groepje bakt pannenkoeken voor ouderen in het verpleeghuis.
• Jullie verzorgen een spelletjesmiddag voor mensen die gehandicapt zijn.
• Het organiseren van een “ravot”- middag voor vriendjes.

Waar moet je het plan of idee inleveren?

Mail je idee naar Stichting Amstelidee info@amstelidee.nl 

Wil je meer weten?  
Kijk op de site van www.amstelidee.nl of neem contact op met de voorzitter
Hugo van der Kooij 06 51 26 33 02
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Uithoorn Voor Elkaar 
Tel. 06 527 704 94
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu

Videt
Tel. 06 527 704 94
info@videt-uithoorn.nl
www.videt-uithoorn.nl

Stichting Amstelidee
Tel. 06 512 633 02
info@amstelidee.nl
www.amstelidee.nl

Vreedzaam in de Wijk
Tel. 06 520 313 37
a.vanvliet@stichtingvreedzaam.nl 
www.stichtingvreedzaam.nl

Gemeente Uithoorn 
Tel. 0297 513 111
gemeente@uithoorn.nl 
www.uithoorn.nl

Judoschool Blaauw 
Tel. 06 109 3196 5
info@judoschoolblaauw.nl 
www.judoschoolblaauw.nl

De Bibliotheek Amstelland
Tel. 020 641 41 26
servicedesk@debibliotheekamstelland.nl
www.debibliotheekamstelland.nl

Capoeira Uithoorn
Tel. 06 189 405 13
info@capoeirasou.eu
www.capoeirasou.eu

Freerun University Uithoorn
Tel. 0297 267 664
uithoorn@FreerunUniversity.com
www.freerununiversity.com/

Mama Coelia
Tel. 06 248 810 52
corinne@mamacoelia.nl
www.mamacoelia.nl

Kleur is Kracht
Tel. 06 149 044 91
info@kleuriskracht.nl
www.kleuriskracht.nl

Stichting Speel mee Uithoorn
Tel. 0297  530 683
info@speelmeeuithoorn.nl
www.speelmeeuithoorn.nl

Jeugdfonds sport & cultuur
Tel. 06 143 229 08
noord-holland@jeugdfondssportencul-
tuur.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl/

Streetcornerwork
Tel. 06 407 708 61
Simone.Scholte@vbscw.nl
www.streetcornerwork.eu

JOGG
Tel. 070 219 22 65
info@jongerenopgezondgewicht.nl
www.jongerenopgezondgewicht.nl

Bragonjesports 
Tel. 06 135 737 78
mail@bragonjesports.nl 
www.bragonjesports.nl

Wijzer aan de Amstel 
Tel. 0297 562 713
info@wijzeraandeamstel 
www.wijzeraandeamstel.nl
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Deze zomerkrant is  

mogelijk gemaakt  

door Amstelidee

mailto:info@uithoornvoorelkaar.nu
http://www.uithoornvoorelkaar.nu
mailto:info@videt-uithoorn.nl
http://www.videt-uithoorn.nl
mailto:info@amstelidee.nl
http://www.amstelidee.nl
mailto:a.vanvliet@stichtingvreedzaam.nl
http://www.stichtingvreedzaam.nl
mailto:gemeente@uithoorn.nl
http://www.uithoorn.nl
mailto:info@judoschoolblaauw.nl
http://www.judoschoolblaauw.nl
mailto:servicedesk@debibliotheekamstelland.nl
http://www.debibliotheekamstelland.nl
mailto:info@capoeirasou.eu
http://www.capoeirasou.eu
mailto:uithoorn@FreerunUniversity.com
http://www.freerununiversity.com/
mailto:corinne@mamacoelia.nl
http://www.mamacoelia.nl
mailto:info@kleuriskracht.nl
http://www.kleuriskracht.nl
mailto:info@speelmeeuithoorn.nl
http://www.speelmeeuithoorn.nl
mailto:noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
mailto:noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
mailto:Simone.Scholte@vbscw.nl
http://www.streetcornerwork.eu
mailto:info@jongerenopgezondgewicht.nl
http://www.jongerenopgezondgewicht.nl
mailto:mail@bragonjesports.nl
http://www.bragonjesports.nl
http://www.wijzeraandeamstel.nl
mailto:info@totalprepress.nl
http://www.totalprepress.nl

