
   Alles is 

grAtis!   Alles is 

grAtis!

Tijd
 
18.00-20.00
 
17.00-18.30
17.00-  
18.30
18.30-  
20.00
 
 
 
14.30-16.30
17.00-18.30
 
19.00-21.00
 
18.00-20.00
 
19.00-21.00
 
17.00-18.30
18.30-20.00
  
11.00-12.30
13.00-15.00
16.30-18.30

Sportactiviteit 

 
Kickboxen voor meiden

 
Paaltjesvoetbal

 
Funboksen
 
Funboksen
 
Sportparty en  

Winterkampioenschap  

2 jan - 27 feb (6 feb niet)

Paaltjesvoetbal

Tafeltennis, darten,  

tafelvoetbal, etc 

 
Kickboxen voor Meiden

Tafeltennis, darten,  

tafelvoetbal, etc

 
Funboksen
Funboksen
  
Bigfun4kids
Knallen
Jongerenvoetbal

Plaats 
 
Meidoornschool
 
 Tagerijn
 
Corantijnschool
 
Corantijnschool
 
 
 
Blauw-Witsporthal
Tagerijn
De Zuidpool 

 
Meidoornschool
 
Club Rainbow
 
Corantijnschool
Corantijnschool
  
Tagerijn
Tagerijn
Jan van Galenhal

Leeftijd 
 
10-18
 
10-13
 
7-14
 
14-21
 
 
 
7-12
7-11
 
14+
 
10-18
 
14+
 
7-14
14-21
  
6-11
13-18
16+

Sportbuurtwerk organiseert nog meer,  

zoals vrouwenfitness, softtennis en peutergym.

Kijk op de site: 

Sportbuurtwerk@baarsjes.amsterdam.nl

Urjan

Peter

JoenoesJoenoes Floris
Floris

UrjanJurri-Juriaan

Peter

Winter-

progrAmmAgrAtis!
en nog veel meer…

voor JUmp-in bel 589 2536

‘Sportbuurtwerk in  De Baarsjes groeit  enorm, zeggen Marlon en Juriaan. ‘Er komen steeds meer activi teiten en deelnemers.’ Samen met Peter, Joenoes, Floris en Urjan vormen zij het enthousiaste team van Sportbuurt-werk. Ze organiseren alle activiteiten en  geven natuurlijk zelf  ook les. Je kunt ze altijd aan spreken met een vraag over sporten in De Baarsjes.  ‘Wij zijn er voor de Baarsjesbewoners.’
MarlonMarlon

Meidoornschool Chasséstraat 59 

Corantijnschool Corantijnstraat 4

Blauw-Witsporthal Joos Banckersweg 18

Buurthuis Tagerijn Balboastraat 18

Jongerencentrum De Zuidpool VascoDaGamastraat19

Jan van Galenhal Jan van Galenstraat 250

De fotografen: kickboksen: Jessie Hillebrand - Funboksen - Paaltjesvoetbal, knallen en Sportparty: 

Wim Salis - Schaatsen, Team sportbuurtwerk: Sportbuurtwerk.



FUnboksen

Boksen 4 da fun. Dat kun je op dinsdag en vrijdag doen.  En je kunt nog goed worden ook. Met bijna wekelijks   les van wereldkampioen Raymond Joval!  Die weet pas echt wat een linkse directe is. 

5 tegen 5 voetballen, street hockey, pannavoetbal, penalty shot, of jumpen op een luchtkasteel, bij Sportparty doe je altijd wat  anders. Er is altijd wel iets te doen waar je zin in hebt. Iedere week is er een toernooi en zijn er leuke prijzen te winnen.

Anderhalf uur actief met allemaal verschillende sporten. Voetbal, hockey, turnen, noem maar op. Dat doe je bij Big fun 4 kids. Winnen is leuk, maar het plezier staat voorop.

Vanaf 2 januari 2008 kun je tijdens Sportparty 

ook nog Winterkampioen worden. 

Op de winterkampioenschappen is  

er speerwerpen, tripling, kogelstoten 

en 50 meter sprint. Doe mee aan de 

6 voorrondes en wie weet sta jij in de 

finale op woensdag 20 februari.  

Dan wordt er gestreden om de eer  

en mooie prijzen.

Word JiJ de nieUWe WinterkAmpioen?

Zoveel mogelijk paaltjes van je tegenstanders 

omschieten. En jouw paaltje mag niet om, anders 

moet je het veld uit. Paaltjesvoetbal is opletten. 

Er zijn twee ballen in het spel, dus het gevaar komt 

van twee kanten. Als het druk is, komen er ook nog 

middenpalen bij. Dat is extra spannend, want als de 

middenpaal omgaat moet iedereen meteen zitten.

knAllen:
een spel met bAllen!

Alleen voor kids die nergens bang voor zijn. Op zaterdag-middag mag je zo hard schieten als je maar wilt: knallen dus. Het paaltje van je tegenstander - en de tegenstander zelf - hoeven echt niet heel te blijven. Maar dat van jou moet natuurlijk wel blijven staan.

sportcAFe

big FUn 4 kids

Voor tafeltennis, darten, tafelvoetbal en alle  

andere kleine binnenspelen kun je op woensdag 

en donderdag binnenlopen bij de Zuidpool of 

Club Rainbow voor het Sportcafé.

pAAltJes voetbAl
Niet voor watjes: kickboksen. Een trap, een hoek of een directe:  

je leert het allemaal. Een uur lang lekker uitleven, samen met  

andere meiden. Als je het nog nooit gedaan hebt, maar ook als je 

het al langer doet, iedereen mag komen. De trainster heet Fadoua. 

Aanmelden op 589 2536.

kickboksen voor meiden

sportpArty sportbUUrtWerk


