
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 



 

 

 

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 


