
Zomer Programma 2018 
Het Huis van de Wijk Waterlandplein is de plek voor en door buurtbewoners.  
Ook in de zomer vinden er verschillende activiteiten plaats waarvan de meeste  
door de bewoners zelf worden georganiseerd. Heb jij een idee voor een activiteit?
Wij ondersteunen met het opzetten van je activiteit.
Wat Wanneer Kosten Informatie
Computerles
In 6 lessen leer je meer over o.a. 
e-mail, brieven maken in Word en het 
internet gebruiken. Maar ook vragen 
over het gebruik van de laptop, tablet 
of smartphone zijn mogelijk. Door de 
kleine groepjes en de individuele aan-
dacht, maakt het niet uit welk niveau, 
wens of vraag je hebt.

Start dinsdag 10 juli  
13:00 – 15:00 uur 
(VOL)

Start woensdag start 11 juli 
13:00 – 15:00 uur

Start dinsdag 28 augustus 
13:00 – 15:00 uur

Start woensdag  
29 augustus  
13:00 – 15:00 uur

€ 15,-  
voor 6 lessen

Kom langs in het Huis van de 
Wijk of bel 020 - 238 2970.

Sporten met Hita
Samen sporten en bewegen met  
andere vrouwen. Het doel van de 
lessen is bewegen en daardoor fitter, 
sterker, slanker en flexibeler te worden. 
Bewegen is gezond en samen sporten 
is gezellig!

Elke dinsdag  
9:30 – 10:30 uur

Elke donderdag  
9:30 – 10:30 uur 
Let op! Donderdag 24 juli 
eenmalig geen les

€ 1,- per keer. 
Betalen in de les

Aanmelden niet nodig,  
kom langs en doe mee!

Kookmiddag  
voor kinderen

Start dinsdag 24 juli –  
6 weken – einde  
dinsdag 28 augustus 
14:00 – 15:30 uur

€ 1,- Aanmelden niet nodig,  
kom langs en doe mee!

Maakplaats -  
Maak je eigen kettingreactie
In de maakplaats mag je de mooiste, 
raarste of grootste kettingreactie bou-
wen die je kunt bedenken! Van kleine 
constructies tot grote bouwwerken, 
je kunt zelf experimenteren met de 
materialen. Lukt het jou een originele 
kettingreactie te bedenken? Kom naar 
de maakplaats en bouw mee!

Woensdag en donderdag
25, 26 juli,  
1, 2, 8, 9 augustus
Tussen 14.00 – 17.00 uur

Van 11 augustus t/m  
3 september is de maak-
plaats gesloten, daarna 
wordt gestart met een 
nieuw programma

Gratis Voor kinderen van 8 - 12 jaar. 
Vooraf aanmelden niet nodig.

Knutselmiddag  
voor kinderen

Start donderdag 26 juli  
einde donderdag  
30 augustus
14:00 – 15:30 uur

Gratis Aanmelden niet nodig,  
kom langs en doe mee!

Zomerschool -  
Nederlandse les
Nederlands spreken, oefenen en 
verbeteren onder begeleiding van een 
enthousiaste en ervaren vrijwilliger.

Elke vrijdag  
9:30 – 11:00 uur

Gratis Meer weten of aanmelden?

Jan Weijenborg,
j.weijenborg@civicamsterdam.nl,  
06 54273988.

Ella Teunisse,
e.teunisse@civicamsterdam.nl,  
06 18706613.



Wat Wanneer Kosten Informatie
Zomerschool -  
Terug in de tijd
Voor kinderen die na de zomer- 
vakantie naar groep 6, 7 of 8 gaan.  
Het is superleuk én een goede voor- 
bereiding op het nieuwe schooljaar!

13 t/m 30 augustus
Maandag, dinsdag,  
woensdag en donderdag 
van 10:00 – 15:00 uur

Gratis.  
Je betaalt enkel  
15 euro borg, die 
je aan het einde 
van de cursus 
terug krijgt

Aanmelden: via de basisschool 
van jouw kind of via de SKC (020 
6750880 of renske@skcnet.nl). 
Of stuur een mail naar  
meedoen@noordje.nl.

Zomertournee  
Ricciottiando en Cuba 
Jazz, klassiek, flamenco en Cubaanse 
muziek smelten samen tot een geheel 
nieuw genre, ondersteund door een 
onweerstaanbare groove.

Zaterdag 18 augustus  
16:00 – 17:00 uur

Gratis Bij mooi weer is het buiten op 
het plein. Bij slecht weer dansen 
we op de zomerse muziek in de 
grote zaal van het Huis van de 
Wijk Waterlandplein.

Vragen/aanmelden

Voor actuele informatie kun je in het Huis van de Wijk terecht.  
De agenda staat ook op onze website: http://www.huisvandewijknoord.nl/activiteiten/waterlandplein/  
Kijk ook op onze facebook pagina voor tips, foto’s en leuke nieuwtjes:  
http:www.facebook.com/HuisvandeWijkWaterlandplein/

Vragen over het Huis van de Wijk? 

Neem contact op met: 
Ella Teunisse, coördinator Huis van de Wijk Waterlandplein ► e.teunisse@civicamsterdam.nl, 06 18 70 66 13 

Heb je zelf een goed idee voor het opzetten van een activiteit? Heb je een eigen initiatief? 

Neem contact op met: Willemijn Riedijk, participatie medewerker ► w.riedijk@civicamsterdam.nl, 06 12 21 00 21  
of Hennie den Hartog, participatie medewerker ► h.hartog@civicamsterdam.nl, 06 53 19 92 07  
of Jan Weijenborg, participatie medewerker ► j.weijenborg@civicamsterdam.nl, 06 54 27 39 88 
of Ginger Anthony, participatie medewerker ► g.anthony@civicamsterdam.nl, 06 82 55 63 05

Verhuur ruimtes

Wil je een ruimte huren voor een activiteit? Reserveer via www.huisvandewijknoord.nl/ruimte-huren.  
Bij vragen neem contact op met Hamma Aboubacar ► waterlandplein@dock.nl of 020 23 82 970.

Openingstijden 

OBA Huis van de Wijk
Maandag 14:00 – 17:30 uur 09:00 – 17:30 uur
Dinsdag 09:30 – 17:30 uur 

De OBA Self service van 09:30 tot 14:00 uur ► 020 636 58 85
09:00 – 17:30 uur

Woensdag 09:30 – 17:30 uur 09:00 – 17:30 uur
Donderdag 09:30 – 20:00 uur 

De OBA Self service van 09:30 tot 14:00 uur ► 020 636 58 85
09:00 – 20:00 uur

Vrijdag 09:30 – 17:30 uur 09:00 – 17:30 uur
Zaterdag 11:00 – 17:00 uur 11:00 – 17:00 uur
Zondag Gesloten Alleen open als er activiteiten zijn
  
https://www.facebook.com/HuisvandeWijkWaterlandplein/ 

Let op: wijzigingen voorbehouden!


