
Activiteiten 12+ 

Naam van de 
activiteit 

Organisator Korte inhoudelijke omschrijving van de activiteit Waar en wanneer 
(datum + tijd)? 

Voor wie 
(doelgroep)? 

Aanmelden nodig? 
Zo ja, hoe? 

Link naar webpagina 
(eigen organisatie) 
voor meer 
informatie  

Smartphone 
fotografie 

Meerwaarde: 
Vrijwillig 
Traineeship & 
Vrijwilligers 
Academie 

Iedereen maakt tegenwoordig foto’s met zijn 
smartphone, maar niet iedereen maakt mooie foto’s. 
Wat maakt een foto goed? Hoe kun je met simpele tips 
en tricks betere foto’s maken? In deze workshop neemt 
fotograaf Amilcar van Mullier je mee in zijn eigen 
fotografiereis en zal hij praktische handvatten 
meegeven om een betere fotograaf te worden. Tijdens 
de les ga je deze tools ook direct toepassen.  

4 augustus  
19:00 t/m 21:00 
 
In Hoofddorp. Houd 
website in de gaten 
voor locatie.  

Jongeren van 15 
t/m 30 jaar oud 

Ja, via website https://www.haarl
emmermeervoorel
kaar.nl/cursusaanb
od/3905  
 

Smartphone 
fotografie 

Meerwaarde: 
Vrijwillig 
Traineeship & 
Vrijwilligers 
Academie 

Iedereen maakt tegenwoordig foto’s met zijn 
smartphone, maar niet iedereen maakt mooie foto’s. 
Wat maakt een foto goed? Hoe kun je met simpele tips 
en tricks betere foto’s maken? In deze workshop neemt 
fotograaf Amilcar van Mullier je mee in zijn eigen 
fotografiereis en zal hij praktische handvatten 
meegeven om een betere fotograaf te worden. Tijdens 
de les ga je deze tools ook direct toepassen. 

17 augustus  
19:00 t/m 21:00 
 
In Hoofddorp. Houd 
website in de gaten 
voor locatie. 

Jongeren van 15 
t/m 30 jaar oud 

Ja, via website https://www.haarl
emmermeervoorel
kaar.nl/cursusaanb
od/3906 

Hoofddorp aan Zee Het 
Cultuurgebou
w 
Pier K 

Aankomende zomervakantie organiseert Het 
Cultuurgebouw de vijfde editie van Hoofddorp aan Zee. 
In de beleeftuin naast kinderboerderij de Boerenzwaluw 
in Hoofddorp gaan we tekenen, schilderen, sporten, 
dansen, muziek maken en nog veel meer leuke dingen! 
Een breed aanbod aan materialen en professionele 
kunstdocenten en andere begeleiders biedt kinderen de 

De 1ste week: 18 juli 
tot en met 21 juli 2022 
 
De 2de week: 25 juli 
tot en met 28 juli 2022 
 

Kinderen van 8 t/m 
12 jaar 

Ja, via de website 
https://www.pier-
k.nl/cursussen/deta
ilpagina/q/idcursus
sen/848/p/1/titel/h
oofddorp-aan-zee-
8-12-jaar  

www.pier-k.nl/haz 
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mogelijkheid hun creativiteit volledig de vrije loop te 
laten. 
Hoofddorp aan Zee wordt georganiseerd om kinderen 
die niet of maar kort op vakantie kunnen gaan toch een 
leuke zomer te geven. 
 

Locatie: De beleeftuin 
naast kinderboerderij 
de Boerenzwaluw in 
Hoofddorp 
10:00 – 16:00 uur 
Kosten: 45 euro 
 

 
Schrijf je hier in! 

Active summer 
weeks 

Maatvast Dropping Jongerencentrum de 
Basis, Zwanenburg 20 
juli, 12:00- 

14+ Ja via  
basis@maatvast.nl 

www.jcmaatvast.nl 
of Instagram 
jc.debasis 

Active summer 
weeks 

Maatvast BBQ Jongerencentrum de 
Basis, Zwanenburg 20 
juli, 15:30- 

14+ Ja via  
basis@maatvast.nl 

www.jcmaatvast.nl 
of Instagram 
jc.debasis 

Active summer 
weeks 

Maatvast Sportactiviteiten Jongerencentrum de 
Basis, Zwanenburg, 21 
juli, 12:00 

14+ Nee www.jcmaatvast.nl 
of Instagram 
jc.debasis 

Active summer 
weeks 

Maatvast Graffiti workshop Jongerencentrum de 
Basis, Zwanenburg, 21 
juli, 15:30- 

14+ Ja via  
basis@maatvast.nl 

www.jcmaatvast.nl 
of Instagram 
jc.debasis 

Active summer 
weeks 

Maatvast Beats workshop Jongerencentrum de 
Basis, Zwanenburg 20 
juli, 15:30- 

14+ Ja via  
basis@maatvast.nl 

www.jcmaatvast.nl 
of Instagram 
jc.debasis 

Active summer 
weeks 

Maatvast Festival Jongerencentrum de 
Basis, Zwanenburg, 22 
juli, 14:00- 

14+ Nee www.jcmaatvast.nl 
of Instagram 
jc.debasis 

Active summer 
weeks 

Maatvast Feest Jongerencentrum de 
Basis, Zwanenburg 22 
juli, 20:00- 

14+ Nee  www.jcmaatvast.nl 
of Instagram 
jc.debasis 

Active summer 
weeks 

Maatvast Dropping Jongerencentrum 
Studio 5, Hoofddorp, 
27 juli, 12:00-  

14+ Ja, via:  
Studio5@maatvast.
nl 

www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.studiovijf 

Active summer 
weeks 

Maatvast BBQ Jongerencentrum 
Studio 5, Hoofddorp, 
27 juli, 15:30  

14+ Ja, via:  
Studio5@maatvast.
nl 

www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.studiovijf 
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Active summer 
weeks 

Maatvast Sportactiviteiten Jongerencentrum 
Studio 5, Hoofddorp, 
28 juli, 12:00- 

14+ nee www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.studiovijf 

Active summer 
weeks 

Maatvast Graffiti workshop Jongerencentrum 
Studio 5, Hoofddorp, 
28 juli, 15:30  

14+ Ja, via:  
Studio5@maatvast.
nl 

www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.studiovijf 

Active summer 
weeks 

Maatvast Beats workshop Jongerencentrum 
Studio 5, Hoofddorp, 
28 juli, 16:30  

14+ Ja, via:  
Studio5@maatvast.
nl 

www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.studiovijf 

Active summer 
weeks 

Maatvast Festival Jongerencentrum 
Studio 5, Hoofddorp, 
29 juli, 14:00 

14+ Nee  www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.studiovijf 

Active summer 
weeks 

Maatvast Feest Jongerencentrum 
Studio 5, Hoofddorp, 
29 juli, 20:00 

14+ Nee  www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.studiovijf 

Active summer 
weeks 

Maatvast Dropping Jongerencentrum de 
Hype, Nieuw-Vennep 
3 augustus, 12:00 

14+ Ja, via:  
Studio5@maatvast.
nl 

www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.dehype 

Active summer 
weeks 

Maatvast BBQ Jongerencentrum de 
Hype, Nieuw-Vennep 
3 augustus, 15:30 

14+ Ja, via:  
Studio5@maatvast.
nl 

www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.dehype 

Active summer 
weeks 

Maatvast Sportactiviteiten Jongerencentrum de 
Hype, Nieuw-Vennep 
4 augustus,12.00 

14+ nee www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.dehype 

Active summer 
weeks 

Maatvast Graffiti workshop Jongerencentrum de 
Hype, Nieuw-Vennep 
4 augustus, 15:30 

14+ Ja, via:  
Studio5@maatvast.
nl 

www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.dehype 

Active summer 
weeks 

Maatvast Beats workshop Jongerencentrum de 
Hype, Nieuw-Vennep 
4 augustus, 16:30 

14+ Ja, via:  
Studio5@maatvast.
nl 

www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.dehype 

Active summer 
weeks 

Maatvast Festival Jongerencentrum de 
Hype, Nieuw-Vennep 
5 augustus, 14:00 

14+ nee www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.dehype 

Active summer 
weeks 

Maatvast Feest Jongerencentrum de 
Hype, Nieuw-Vennep 
5 augustus, 20:00 

14+ nee www.jcmaatvast.nl 
of instagram 
jc.dehype 
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Beats workshop Maatvast  Dorpshuis de Reede, 
Rijsenhout, 9 augustus,  
14:00 

14+ Ja, via whatsapp 
0641667941 

Via instagram op 
@jc.projectenmaatva
st 

FIFA toernooi Maatvast  Dorpshuis de Reede, 
Rijsenhout, 9 augustus,  
17:00 

14+ nee Via instagram op 
@jc.projectenmaatva
st 

Beats workshop Maatvast  Dorpshuis D’oude 
waterwolf, Vijfhuizen,  
11 augustus, 14:00 

14+ Ja, via whatsapp 
0641667941 

Via instagram op 
@jc.projectenmaatva
st 

FIFA toernooi Maatvast  Dorpshuis D’oude 
waterwolf, Vijfhuizen,  
11 augustus, 17:00 

14+ nee Via instagram op 
@jc.projectenmaatva
st 

Youth Booster Maatvast Mini Festival met BBQ, DJ, stormbaan en Rodeo Zwanenburg 
Jongerencentrum de 
Basis 10 augustus 

14+  Via instagram 
@jc.debasis 

Youth Booster Maatvast Outdoor paintball Baddies, 
Badhoevedorp, Basis 
30 juli 

14+  Via instagram 
@jc.baddies 

Youth Booster Maatvast Outdoor paintball Jongerencentrum de 
Nooduitgang, 
Lisserbroek, 8 augustus 

14+  Via instagram 
@jc.deNooduitgang 

Youth Booster Maatvast Mini Festival met BBQ, DJ, stormbaan en Rodeo Jongerencentrum de 
Nooduitgang, 
Lisserbroek, 13 
augustus 

14+  Via instagram 
@jc.deNooduitgang 

Youth Booster Maatvast Auto show, BBQ en feest Jongerencentrum 
FlexC, Hoofddorp, 10 
juli 

14+  Via Instagram jc.flexc 

Sportevent 
Hoofddorp 

Sportservice 
Haarlemmer
meer 

Op dit event bieden we 2 sportonderdelen aan: Archery 
tag en BMX’en/mountainbiken. BMX of mountainbike 
vindt plaats op de mountainbike route in het 
Haarlemmermeerse bos. Archery tag vindt plaats op een 
open grasveld in het Haarlemmermeerse bos. Naast het 
sporten stimuleren we een gezonde leefstijl door middel 
van het uitdelen van fruit, het inzetten van de waterbar 
en/of smoothiebikes. 

Papa’s Beach House, 
29 juli, 18:30-21:30 

12-17 jaar Aanmelden kan 
maar is niet 
verplicht 

Via 
https://www.noordh
ollandactief.nl/activit
eit/271068/archery-
tag-en-
bmxmountainbike 



 

 

 

 

Zomeractiviteiten tot 12 jaar 

Maak je eigen 
dummie de 
mummie 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

We lezen voor 
uit Dummie de 
Mummie van 
Tosca Menten 
en maken 
daarna onze 
eigen mummie 

Bibliotheek 
Nieuw-
Vennep, 6 
juli, 15:00-
16:00 

6 jaar en 
ouder 

Ja, via 
aanmelden@debibliotheekhaarlemmer
meer.nl 

www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 

Sportevent 
Zwanenburg 

Sportservice 
Haarlemmer
meer 

Op dit event bieden we 2 sportonderdelen aan: Archery 
tag en voetbal. Naast het sporten stimuleren we een 
gezonde leefstijl door middel van het uitdelen van 
fruit, het inzetten van de waterbar en/of smoothiebikes. 

VV Zwanenburg, 5 
augustus, 18:30-21:30 

12-17 jaar Aanmelden kan, 
maar is niet 
verplicht 

Via:  
https://www.noordh
ollandactief.nl/activit
eit/271154/archery-
tag-en-voetbal 

Sportevent 
Badhoevedorp 

Sportservice 
Haarlemmer
meer 

Op dit event bieden we 2 sportonderdelen aan: 
Honk/Softbal 
en Lasergamen. Naast het sporten stimuleren we een 
gezonde leefstijl door middel van het uitdelen van 
fruit, het inzetten van de waterbar en/of smoothiebikes. 

Pancratius 
(Badhoevedorp) 19 
augustus, 18:30-21:30 

12-17 jaar Aanmelden kan, 
maar is niet 
verplicht 

https://www.noordh
ollandactief.nl/activit
eit/271163/professio
neel-lasergamen-en-
baseball5 

Slot sportevent 
Hoofddorp 

Sportservice 
Haarlemmer
meer 

Op dit event 
bieden we 3 sportonderdelen aan: wipe-out baan, 
longboarden en 3x3 basketbal. Naast het sporten 
stimuleren we een gezonde leefstijl door middel van 
een gezondheidsplein. Op het plein kunnen 
jongeren een rustmoment pakken en meer kennis 
opdoen van een gezonde leefstijl door middel van 
een workshop. De workshop staat in het teken van 
groente, fruit, waterdrinken en verbranding in relatie 
tot sporten 

Toolenburgse plas (bij 
restaurant Lieveling), 
24 augustus, 13:00-
16:00 

12-17 jaar  https://www.noordh
ollandactief.nl/activit
eit/270820/wipe-
out-en-longboarden-
3x3-basketball-11-
tm-17-jaar 

mailto:aanmelden@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
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van papier 
maché. 

Legoworkshop 
Het Oude 
Egypte 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

Een te gekke 
workshop van 
LEGO. Bouw 
een eigen 
stukje Egypte: 
de mooiste 
piramide, 
sfinx, geheime 
gangen of het 
dorpje aan de 
Nijl.  

Bibliotheek 
Hoofddorp-
Centrale, 8 
juli, 
workshops 
1: 15:00-
16:15; 
workshop 2: 
16:30-17:45 

6 jaar en 
ouder 

Ja, via 
aanmelden@debibliotheekhaarlemmer
meer.nl 

www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 

Online 
Kunstlezing De 
schatten van 
Luxor 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

Online 
kunstlezing 
gegeven door 
Krzysztof 
Dobrowolski-
Onclin van 
Bureau 
Boeiend, 
waarbij je je 
even aan de 
Nijl waant. Je 
ziet niet alleen 
veel pracht, 
maar leert ook 
over de 
cultuur, taal, 
kunst en 
architectuur 
van een van de 
belangrijkste 
beschavingen 
die de aardbol 
heeft gekend. 

Online via 
Zoom, 12 
juli, 19:30-
21:30 

volwassen
en 

Ja, via 
aanmelden@debibliotheekhaarlemmer
meer.nl, je ontvangt dan de link om 
naar de online lezing te gaan 

www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 
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Jungle in de 
Bieb 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

Exotus 
Serpenti komt 
langs met 8 
bijzondere 
reptielen voor 
een 
jungleshow. Je 
leert hier alles 
over deze 
dieren én mag 
je ze zelf 
aaien…als je 
durft. 

Dorpshuis 
Badhoevedo
rp, 21 juli, 
14:00-15:30 

6 jaar en 
ouder 

Nee, ticketverkoop (gratis) via 
Eventbrite, zie de website van de 
Bibliotheek 

www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 

Voorleesfiësta Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

Een Mexicaans 
voorleesfeestj
e! We lezen 
voor uit 
Mexicaanse 
prentenboeke
n, drinken 
cactusranja en 
maken een 
sombrero.  

Bibliotheek 
Hoofddorp-
Centrale, 27 
juli, 15:00-
16:00 

2-6 jaar Ja, via 
aanmelden@debibliotheekhaarlemmer
meer.nl 

www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 

Knutselworksh
op: Piñata’s 
maken 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

In deze 
knutselworksh
op van Atelier 
miniMakers 
maken we 
piñata’s, dat is 
iets typisch 
Mexicaans! 
Het is een 
soort pop of 
doos vol 
verrassingen. 
Vaak met 

Dorpshuis 
Zwanenburg, 
29 juli, 
13:00-14:30 

6 jaar en 
ouder 

Ja, via 
aanmelden@debibliotheekhaarlemmer
meer.nl 

 

www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 
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snoep, 
confetti, kleine 
cadeautjes of 
wat jij maar 
wil.  
 

 
Knutselworksh
op: Kawaii 
gelukspoppetj
es maken 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

In deze 
knutselworksh
op van Atelier 
miniMakers 
maken we 
kawaii 
gelukspoppetj
es. Kawaii 
betekent 
schattig in het 
Japans. Maar 
deze 
gelukspoppetj
es kunnen ook 
heel stoer zijn. 
Je mag ze zelf 
gaan maken!  
 

 

Bibliotheek 
Floriande, 3 
aug, 13:00-
14:30 

6 jaar en 
ouder 

Ja, via 
aanmelden@debibliotheekhaarlemmer
meer.nl 

www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 

Voorlezen met 
de Kamishibai 
en een 
Koinobori 
maken 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

We lezen voor 
met de 
Kamishibai, 
dat is een 
Japans 
boekentheater
tje. Daarna 
maken we een 
Koinobori, een 
vrolijke 

Bibliotheek 
Nieuw-
Vennep, 11 
aug, 13:00-
14:15 

4-6 jaar Ja, via 
aanmelden@debibliotheekhaarlemmer
meer.nl 

www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 

mailto:aanmelden@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
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Japanse 
vissenvlag. 
Deze kan je 
dan buiten 
laten 
wapperen in 
de wind.  

Engels 
voorlezen en 
Stonehenge 
maken 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

We lezen 
prentenboeke
n voor in het 
Engels en 
maken daarna 
onze eigen 
Stonehenge, 
net zoals in 
Groot-
Brittanië. Met 
prachtig 
beschilderde 
stenen. 

Bibliotheek 
Hoofddorp-
Centrale, 16 
aug, 15:00-
16:00 

2-6 jaar Ja, via 
aanmelden@debibliotheekhaarlemmer
meer.nl 

www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 

Voorstelling 
Snater Water 
van 
Poppentheate
r Belletje Sterk 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

Poppentheater 
Belletje Sterk 
speelt de 
vrolijke en 
interactieve 
voorstelling 
Snater Water 
gebaseerd op 
het 
prentenboek 
van 2020 
MopperEend 
van Engelse 
schrijver Joyce 
Dunbar en 
Petr Horacek. 

Bibliotheek 
Nieuw-
Vennep, 19 
aug, 14:00-
14:35 

vanaf 2 
jaar 

nee www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 

mailto:aanmelden@debibliotheekhaarlemmermeer.nl
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Voorlezen op 
Kinderboerder
ij de 
Boerenzwaluw 

Bibliotheek 
Haarlemmerm
eer 

De Bibliotheek 
komt 
voorlezen bij 
Kinderboerderi
j De 
Boerenzwaluw
. Tussen de 
kippen, geiten 
en konijnen 
worden 
verhalen over 
deze dieren 
voorgelezen. 

Kinderboerd
erij de 
Boerenzwalu
w, 24 aug, 
15:00-16:00 

alle 
leeftijden 

nee www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/acti
viteiten/ 

       

 



Chinese dag Wijkcentrum 
’t Kattegat 

Knutselen 
Muziek 
Schminken 
Eten  
 
€ 2,00 per kind, per dagdeel, max 40 
kinderen 

18 juli 2022 
10.00-12.00 uur 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Langskomen bij ’t Kattegat, Skagerrak 
328, Hoofddorp 
 
Daar ontvangen de kinderen direct een 
bandje en de formulieren 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Timmeren en 
knutselen 

Wijkcentrum 
’t Kattegat 

Werkstukjes maken 
Timmeren 
Maskers versieren 
 
€ 2,00 per kind, per dagdeel, max 40 
kinderen 

19 juli 2022 
10.00-12.00 uur 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Langskomen bij ’t Kattegat, Skagerrak 
328, Hoofddorp 
 
Daar ontvangen de kinderen direct een 
bandje en de formulieren 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Spelletjesdag Wijkcentrum 
’t Kattegat 

Spelletjesdag inclusief dansspelletjes 
Bij mooi weer: waterspelletjes 
 
€ 2,00 per kind, per dagdeel,  max 40 
kinderen 

20 juli 2022 
10.00-12.00 uur 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Langskomen bij ’t Kattegat, Skagerrak 
328, Hoofddorp 
 
Daar ontvangen de kinderen direct een 
bandje en de formulieren 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Bingo en knutselen Wijkcentrum 
’t Kattegat 

Placemats maken en pannenkoeken 
versieren 
Bingokaarten maken 
Bingo 
 
€ 3,50 per kind, per dagdeel max 40 
kinderen 

20 juli 2022 
10.00-12.00 uur 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Langskomen bij ’t Kattegat, Skagerrak 
328, Hoofddorp 
 
Daar ontvangen de kinderen direct een 
bandje en de formulieren 

www.maatvast.nl/activiteiten 
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Creatieve 
workshops 

Wijkcentrum 
De Nieuwe 
Silo 

Schilder kleuren spel 
Fruitspiesjes maken 
Diverse buitenactiviteiten 
 
Ook mogelijk: strijkkralen / kumihimo / 
swinxs / bordspelletje 
 
€ 2,00 per kind, max 20 kinderen 

21 juli 2022 
13.00-16.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via silo@maatvast.nl 
of 06-53276000 (Tiny) 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Creatieve 
workshops 

Wijkcentrum 
De Boskern 

Sieraden maken 
Bloempotten beschilderen 
 
€ 2,00 per kind  

22 juli 2022 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Speurtocht Wijkcentrum 
De Boskern 

Speurtocht door de wijk. Vind de juiste 
route met behulp van foto’s en maak 
de opdrachten. Wie weet het meeste?  
 
€ 2,00 per kind  

22 juli 2022 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Escaperoom Wijkcentrum 
De Amazone 

Escaperoom 
 
€ 2,00 per kind, incl limonade en iets 
lekkers 

25 juli 2022  
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via amazone@maatvast.nl 
of 023-5628840 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Insectenhuisje 
versieren 

Wijkcentrum 
De Amazone 

Insectenhuisje versieren 
 
€ 2,00 per kind, incl limonade en iets 
lekkers 

25 juli 2022 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via amazone@maatvast.nl 
of 023-5628840 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Macramé veer 
maken 

Wijkcentrum 
De Amazone 

Macramé veer maken 
 
€ 2,00 per kind, incl limonade en iets 
lekkers 

26 juli 2022 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via amazone@maatvast.nl 
of 023-5628840 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Poppetje maken 
met knopen 

Wijkcentrum 
De Amazone 

Poppetje maken met knopen 
 
€ 2,00 per kind, incl limonade en iets 
lekkers 

26 juli 2022 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via amazone@maatvast.nl 
of 023-5628840 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Versieren met 
stenen 

Wijkcentrum 
De Amazone 

Versieren met stenen 

 

27 juli 2022 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via amazone@maatvast.nl 
of 023-5628840 

www.maatvast.nl/activiteiten 
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€ 2,00 per kind, incl limonade en iets 

lekkers 

Pizza maken Wijkcentrum 
De Amazone 

Pizza maken 
 
€ 2,00 per kind, incl limonade en iets 
lekkers 

27 juli 2022 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via amazone@maatvast.nl 
of 023-5628840 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Canvasschilderij 
maken 

Wijkcentrum 
De Amazone 

Canvasschilderij maken 
 
€ 2,00 per kind, incl limonade en iets 
lekkers 

28 juli 2022 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via amazone@maatvast.nl www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Spelletjesmiddag 
met pannenkoeken 

Wijkcentrum 
De Amazone 

Spelletjesmiddag met pannenkoeken  
 
€ 2,00 per kind, incl limonade en iets 
lekkers 

28 juli 2022 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via amazone@maatvast.nl www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Creatieve 
workshops 

Wijkcentrum 
De Nieuwe 
Silo 

Bloemstukje maken 
Koekjes bakken 
Diverse buitenactiviteiten 
 
 Ook mogelijk: strijkkralen / kumihimo 
/ swinxs / bordspelletje 
 
€ 2,00 per kind, max 20 kinderen  

28 juli 2022 
13.00-16.00 uur 
 
 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via silo@maatvast.nl 
of 06-53276000 (Tiny) 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 
 

Oud Hollandse 
spelen 

Wijkcentrum 
De Boskern 

Koekhappen 
Spijkerpoepen 
Popcorn maken en nog veel meer 
 
€ 2,00 per kind, per dagdeel 

29 juli 2022 
10.00-12.00 uur 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Knutselen Wijkcentrum 
De Veste 

Knutselen Kwek de dansende Kikker 
 
€ 2,00 per kind, max 10 kinderen per 
dagdeel 

2 augustus 2022 
10.00-12.00 uur 
 
Indien ochtend 
vol ook 14.00-
16.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via deveste@maatvast.nl www.maatvast.nl/activiteiten 

Creatieve 
workshops 

Wijkcentrum 
De Nieuwe 
Silo 

Speksteen bewerken 
Crêpes zelf  maken 
Diverse buitenactiviteiten 

4 augustus 2022 
13.00-16.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via silo@maatvast.nl 
of 06-53276000 (Tiny) 

www.maatvast.nl/activiteiten 
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 Ook mogelijk: strijkkralen / kumihimo 
/ swinxs / bordspelletje 
 
€ 2,00 per kind, max 20 kinderen  

Kookactiviteiten Wijkcentrum 
De Boskern 

Smikkelen en smullen 
Diverse kookactiviteiten 
 
€ 2,00 per kind, per dagdeel 

5 augustus 2022 
 
10.00-12.00 uur 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Knutselen Wijkcentrum 
De Veste 

Een lichtje maken voor als het donker 
is 
 
€ 2,00 per kind, max 10 kinderen per 
dagdeel 

9 augustus 2022 
10.00-12.00 uur 
 
Indien ochtend 
vol ook 14.00-
16.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via deveste@maatvast.nl www.maatvast.nl/activiteiten 

Creatieve 
workshops 

Wijkcentrum 
De Nieuwe 
Silo 

Sleutelhangers maken 
Cupcakes versieren 
Diverse buitenactiviteiten 
 
 Ook mogelijk: strijkkralen / kumihimo 
/ swinxs / bordspelletje 
 
€ 2,00 per kind, max 20 kinderen 

11 augustus 2022 
13.00-16.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via silo@maatvast.nl 
of 06-53276000 (Tiny) 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Sport en spel Wijkcentrum 
De Boskern 

Sport en spel 
 
€ 2,00 per kind 

12 augustus 2022 
 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Waterspelen Wijkcentrum 
De Boskern 

Waterspelen 
Bij slecht weer: film kijken 
 
€ 2,00 per kind 

12 augustus 2022 
 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Spelletjesdag Wijkcentrum 
De Veste 

Kom je ook een spelletje doen? 
 
€ 2,00 per kind, max 10 kinderen per 
dagdeel 

16 augustus 2022 
10.00-12.00 uur 
 
Indien ochtend 
vol ook 14.00-
16.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via deveste@maatvast.nl www.maatvast.nl/activiteiten 
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Creatieve 
workshops 

Wijkcentrum 
De Nieuwe 
Silo 

Dot Painting 
Popcorn maken 
Bewerken schilderijlijstje 
Diverse buitenactiviteiten 
 
 Ook mogelijk: strijkkralen / kumihimo 
/ swinxs / bordspelletje 
 
€ 2,00 per kind, max 20 kinderen 

18 augustus 2022 
13.00-16.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via silo@maatvast.nl 
of 06-53276000 (Tiny) 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Creatieve 
workshops 

Wijkcentrum 
De Boskern 

Schilderijlijstjes decoreren 
Blaaspijpen maken 
Schminken 
 
€ 2,00 per kind 

19 augustus 2022 
 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Speurtocht Wijkcentrum 
De Boskern 

Speurtocht door de wijk. Vind de juiste 
route met behulp van foto’s en maak 
de opdrachten. Wie weet het meeste?  
 
€ 2,00 per kind  

19 augustus 2022 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Koken Wijkcentrum 
De Veste 

Koken met Chef Ad 
 
€ 2,00 per kind, max 10 kinderen per 
dagdeel 

23 augustus 2022 
10.00-12.00 uur 
 
Indien ochtend 
vol ook 14.00-
16.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via deveste@maatvast.nl www.maatvast.nl/activiteiten 

Creatieve 
workshops 

Wijkcentrum 
De Nieuwe 
Silo 

Notitieboekjes versieren 
Patat zelf maken 
Diverse buitenactiviteiten 
 
 Ook mogelijk: strijkkralen / kumihimo 
/ swinxs / bordspelletje 
 
€ 2,00 per kind, max 20 kinderen 

25 augustus 2022 
13.00-16.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via silo@maatvast.nl 
of 06-53276000 (Tiny) 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Sport en Spel Wijkcentrum 
De Boskern 

Sport en spel  
 
€ 2,00 per kind  

26 augustus 2022 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
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Cluster Noord 

 

Kinderactiviteiten Dorpshuis De 
Oude 
Waterwolf 

Knutselen 
€2,50 per kind 

18 juli 2022 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via 
tine.buis@maatvast.nl of 06-
50220008 

www.maatvast.nl/activiteiten 

 

Kinderactiviteiten Dorpshuis De 
Oude 
Waterwolf 

Plaatjesbingo 
€2,50 per kind 

19 juli 2022 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via 
tine.buis@maatvast.nl of 06-
50220008 

www.maatvast.nl/activiteiten 

 

Kinderactiviteiten Dorpshuis De 
Oude 
Waterwolf 

Buitenspelen 
€2,50 per kind 

20 juli 2022 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via 
tine.buis@maatvast.nl of 06-
50220008 

www.maatvast.nl/activiteiten 

 

Kinderactiviteiten Dorpshuis De 
Oude 
Waterwolf 

Film 
€2,50 per kind 

22 juli 2022 
10.00-12.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via 
tine.buis@maatvast.nl of 06-
50220008 

www.maatvast.nl/activiteiten 

 

Kinderactiviteiten Dorpshuis 
Badhoevedorp 

Onder meer:  
- Silent disco 
- Lasergamen 
- Live Mariokart 
- De alleskunner 
- Pubquiz 
- Striptekenen 
- Funbicycle 
- Filmmiddag 

22 t/25 augustus 
2022 ochtend en 
middag 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via dorpshuis-
badhoevedorp@maatvast.nl of 020-
4490696 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

 

 

 

Cluster Zuid 

 

 

Surprise Wijkcentrum 
De Boskern 

Kom langs en ontdek wat de verrassing 
is en wat we gaan doen!   
 
€ 2,00 per kind  

26 augustus 2022 
13.00-15.00 uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via boskern@maatvast.nl 
of 023-5635512 

www.maatvast.nl/activiteiten 
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Kinderactiviteiten Dorpshuis 
Het Eiland 

Thema circus en bingo 
€2,50 per kind 

Dinsdag 19 juli 
13.30 tot 16.00 
uur 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via eiland@maatvast.nl 
tot 10 juli of 0252-515142 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Kinderactiviteiten Dorpshuis 
Het Eiland 

Sport en spel middag in thema circus 
met lunch 
€2,50 per kind 

Vrijdag 22 juli 
11.00 tot 15.00 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via eiland@maatvast.nl 
tot 20 juli of 0252-515142 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Kinderactiviteiten Dorpshuis 
Het Eiland 

Speurtocht met thema circus 
opdrachten en BBQ 
€2,50 per kind 

Dinsdag 26 juli 
van 14.00 tot 
18.00 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via eiland@maatvast.nl 
tot 21 juli of 0252-515142 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Kinderactiviteiten Dorpshuis 
Het Eiland 

Workshop met circus Acrabatico  
€2,50 per kind 

Vrijdag 29 juli van 
14.00 tot 19.00  

6 t/m 12 jaar Aanmelden via eiland@maatvast.nl 
tot 25 juli of 0252-515142 

www.maatvast.nl/activiteiten 
 

Kinderactiviteiten Dorpshuis 
De 
Meerkoet 

3 dagen activiteiten als 
huttenbouw/knutselen 

Van woensdag 17 
t/m vrijdag 19 
augustus 2022 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via 
meerkoet@maatvast.nl; of  0252-
413457 

www.maatvast.nl/activiteiten 

Kinderactiviteiten Wijkcentrum 
Linquenda 

Kastelen bouwen 
€2,50 per kind 

Dinsdag 19 juli 
2022 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via 
linquenda@maatvast.nl of  0252-
621481 

www.maatvast.nl/activiteiten 

Kinderactiviteiten Wijkcentrum 
Linquenda 

Kastelen afmaken en versieren 
€2,50 per kind 

Woensdag 20 juli 
2022 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via 
linquenda@maatvast.nl of  0252-
621481 

www.maatvast.nl/activiteiten 

Kinderactiviteiten Wijkcentrum 
Linquenda 

Bingo thema: kastelen en draken 
€2,50 per kind 

Donderdag 21 juli 
2022 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via 
linquenda@maatvast.nl of  0252-
621481 

www.maatvast.nl/activiteiten 

Kinderactiviteiten Wijkcentrum 
Linquenda 

Film: Peter en de draak 
€2,50 per kind 

Vrijdag 22 juli 
2022 

6 t/m 12 jaar Aanmelden via 
linquenda@maatvast.nl of  0252-
621481 

www.maatvast.nl/activiteiten 
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