
Zomervakantie Activiteiten 2020 
13 tot 18 jaar 

 

 
 
Aanmelden 12 + op info@jongoostzaan.nl of via whatsapp Jong Oostzaan 0612810677.  
Dit vakantie programma is tot stand gebracht met en door jongeren. 
 

Er wordt met kleine groepen gewerkt en wij houden ons aan de Corona maatregelen.  

In deze vakantie worden de activiteiten gratis aangeboden. 
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Maak kennis met Tennis  

Hoe kun je het beste een bal raken en wat is een forehand precies? 

Als je een eigen tennisracket hebt mag je deze meenemen. Als je 

geen eigen racket heb is dit geen probleem, je kunt namelijk een 

racket lenen. Denk eraan om sportschoenen aan te doen! 

Iedere maandagochtend in de vakantie is er tennis bij de 

tennisvereniging. Het gaat hier om losse kennismakingslessen. 

Inschrijven wel noodzakelijk, geef duidelijk aan om welke datum het 

gaat. Meerdere data opgeven mag, maar plaatsing is afhankelijk van het 

aantal aanmeldingen. We willen iedereen een kans geven. 

Waar         :  De Tennisvereniging  
Wanneer  :  Maandag 6-7, 13-7, 20-7, 27-7, 3-8 en 10-8 
Hoe laat    : 12.00-13.00 uur 13 t/m 16 jaar. Max 6 deelnemers  

                    per groep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meidenclub   

Even meiden onder elkaar, lekker samen kletsen, knutselen, hapjes 

maken en alles leren over make up en haren. Het gaat vooral om de 

gezelligheid. O.l.v. docent van Broeks Events met hulp van meiden 

jong Oostzaan 

Iedere dinsdagmiddag in de vakantie zijn jullie van harte welkom 

op het terras van het ijsbaangebouw. Het gaat hier om losse 

lessen, daarbij is inschrijving wel noodzakelijk. Geef duidelijk aan 

om welke datum het gaat. Meerdere data opgeven mag, maar 

plaatsing is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. We willen 

iedereen een kans geven. 

Waar         :  Het ijsbaangebouw  
Wanneer  :  dinsdag  7-7, 14-7, 21-7, 28-7, 4-8 en 11-8 
Hoe laat    :  15.30-17.00 uur, max 10 meiden per keer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voetbalclinic  

Jongens en meisjes doen jullie mee?! Voetballers en niet 
voetballers zijn van harte welkom om mee te doen met de voetbal 
clinic. De basis wordt gelegd met allerlei oefeningen met de bal en 
zal afgesloten worden met een toernooi. Naast het leren van 
diverse technieken staat plezier hebben in het sporten voorop!  
 
Inschrijven kan tot 16 juli en is noodzakelijk. Geef duidelijk aan om 
welke datum het gaat. Leden van OFC zijn ook van harte 
uitgenodigd! 
 
Waar         :  OFC  
Wanneer  :  dinsdag 21-7 (o.l.v. Cengiz Caglar/voetbalschool 
SoccerMind) + donderdag 13-8  
 
Hoe laat    :   
14.00-16.00 uur 12 t/m 16 jaar 

 
 
 
 
 
 
  

Kick en Fun instuif  

De laatste 2 vrijdagen komt er een echte Kick en Fun trainer en ook 

dan is er een mogelijkheid om aan de tijdcapsule te werken. 

Waar       : ijsbaan terrein  
Wanneer  :  vrijdag  7 en 14 augustus  
Hoe laat    :  13.30-15.30 uur  13 tot 18 jaar  

 

 

 

 

 

Voor in de agenda: hou de facebook pagina en de Instagram pagina 

van Jong Oostzaan in de gaten voor de volgende activiteiten:  

Vanaf  29 juni – tot 3 Augustus 

Promotieteam Jong Oostzaan promoot activiteiten 

Waar en wanneer:  De hele vakantie ergens in Oostzaan    

 

Donderdag 2 juli 

Online escape room try out zomer tour  

Online vanaf 17:00 uur 

  

Donderdag 6 augustus   

Jong Oostzaan meets IJsbaan± Archery attack en bubbleball  

Waar    : Ijsbaan terrein  

Hoe laat: vanaf 14.00 uur 

 

Donderdag 13 augustus  

Paint ball, en buikglijbaan,  in groepen van 6 deelnemers 

Waar   : IJsbaan Terrein 

Hoe laat: vanaf 14:00 uur  

 

 

 



Datum en info volgen nog:   

Whatsapp Speurtocht door Oostzaan, na aanmelden krijg je via app 

een starttijd  

Datum en info volgt:  Escape room online, info volgt         

Datum en info volgt:  Pubquiz online, info volgt  

Aanmelden 12 + op info@jongoostzaan.nl of via whatsapp Jong 

Oostzaan 0612810677. 

Boks instuif bij Kees Spanjaart 

Op dinsdag- en donderdagavond kunnen jullie meedoen aan een les  

tijdens de boks instuif bij Kees Spanjaart, melden bij het gebouw 

van de ijsclub.  

 Geen voorinschrijving nodig. 

Waar       : ijsbaan terrein  
Wanneer  : Dinsdag 7, 14,21 en 28 juli 
                     Donderdag 6, 16, 23, 30 Juli 
Hoe laat    :  19:00 tot 20:00 uur   

Voetbalclinic  

Jongens en meisjes doen jullie mee?! Voetballers en niet 
voetballers zijn van harte welkom om mee te doen met de voetbal 
clinic. De basis wordt gelegd met allerlei oefeningen met de bal en 
zal afgesloten worden met een toernooi. Naast het leren van 
diverse technieken staat plezier hebben in het sporten voorop!  
 
Inschrijven kan tot 16 juli en is noodzakelijk. Geef duidelijk aan om 
welke datum het gaat. Leden van OFC zijn ook van harte 
uitgenodigd! 
 
 

Waar         :  OFC  
Wanneer  :  dinsdag 21-7 (o.l.v. Cengiz Caglar/voetbalschool 
SoccerMind) + donderdag 13-8  
Hoe laat    :  14.00-16.00 uur 12 t/m 16 jaar 

Let op       :  Neem zelf wat te eten en te drinken mee 

 

Sport, spel & crea instuif  

Deze instuif zal zeer afwisselend zijn, met elke week een andere 

sport of spel. Lekker samen sporten en spelen, plezier staat voorop! 

Ook is er een mogelijkheid om aan de tijdcapsule te werken. In een 

tijdcapsule worden tekeningen en andere kunstwerken gestopt 

over de coronatijd, zodat we deze tijd nooit meer vergeten.  

Het gaat hier om losse lessen, daarbij is inschrijving wel 

noodzakelijk. Geef duidelijk aan om welke datum het gaat. 

Meerdere data opgeven mag, maar plaatsing is afhankelijk van het 

aantal aanmeldingen. We willen iedereen een kans geven. 

Waar         :  Het ijsbaanterrein  
Wanneer  :  vrijdag  10, 17, 24, 31 juli 
Hoe laat    :  12:30 tot 13:30 uur 

 

 

Aanmelden 12 + op info@jongoostzaan.nl of via whatsapp 

Jong Oostzaan 0612810677. Dit vakantie programma is 

tot stand gebracht met en door jongeren. 
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