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18
januari

YOGA, ZUMBA, FITNESS, BOOTCAMP,
KICKBOKSEN, GEZONDE VOEDINGSSCHEMA’S EN NOG VEEL MEER!

• vanaf 14 jaar
• vrijdagen
• 18.00 – 19.00 uur (17.45 uur aanwezig)
• gratis deelname
• locatie Huis van de Wijk Banne
(Bezaanjachtplein 243, Amsterdam Noord)
Voor meer informatie of vragen bel/app
Ellen: 06 390 181 86

AMS

Alle Meiden Sport(en)

kidsaktief.nl

Meidensport in de
Banne in Amsterdam
Noord. Een sportief
project voor 14+
meiden.

NEWS FACTS
Kids in Aktie

kookworkshops georganiseerd, extra
naschoolse sportactiviteiten en de Banne
Olympics. De Banne Olympics was een
Olympisch sporttoernooi voor kinderen van
de bovenbouw van de vier basisscholen in
de Banne. Voorafgaand konden de kinderen
6 weken lang trainen voor dit toernooi. Het
was een fantastische sportdag voor de ±350
kids!”

Het project ‘Kids in Aktie’, in samenwerking
met het VUmc en gefinancierd door FNO, is
haar laatste jaar in gegaan. Samen met
kinderen uit de Banne zijn de afgelopen
jaren verschillende activiteiten opgezet (o.a.
een Olympisch sporttoernooi en kookworkshops) om kinderen meer aan het bewegen
te krijgen en hun voedingspatroon te
verbeteren. Voor dit project wordt in maart/
april voor het derde en laatste jaar het
voedingspatroon, de fitheid en fysieke
activiteit van kinderen gemeten. Dit gebeurt
door middel van een vragenlijst, fitheidstest
en een beweegmeter.
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Het project ‘Kids in
Aktie’, zoals hierboven
beschreven, heeft ook
in 2018 weer op volle
toeren gedraaid. In
samenwerking met
kinderen uit de Banne
in Amsterdam Noord
zijn onder andere

Het project ‘Aktief in de Wijk’, gesubsidieerd
door ZonMw Sportimpuls, is gestart om
kinderen in de wijk kennis te laten maken
met sport & bewegen. Vanaf 18 januari 2019
wordt er door de
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Kids Aktief activeert kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar via haar BuitenSchoolseOpvang
(BSO) locaties in en om Amsterdam, de vakantie activiteiten-/ kampen en de Stichting Kids
Aktief United. Via deze 3 pijlers maken de kids spelenderwijs kennis met verschillende sporten,
activiteiten en sportverenigingen en ontdekken hun interesses en talenten. Onderstaand
blikken we terug op het jaar 2018 en kijken we vooruit naar 2019. Veel leesplezier en een mooi
en sportief 2019 gewenst!
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Vind jij sporten en bewege
n leuk?! Kom dan iedere
vrijdagmiddag uit school
aan de sportactiviteiten naar het plein om deel te nemen
en nog veel meer! Ook . Voetbal, basketbal, hockey, dans
kunnen wij helpen bij
financieren van een
het zoeken/
sportvereniging bij
jou in de buurt.

januari

START
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Wanneer: vrijdagmiddag
Waar: Schoolplein
Driemaster
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Wie: 4 t/m 12 jaar
(jongens & meisjes)

Wanneer:
vrijdagmiddag
Waar: Rode
Tijd: 15.00 – Plein
17.00 uur
Wie: 4 t/m
12 jaar
(jongens &
meisjes)

ONZE BSO LOCATIES
Kids Aktief telt op dit moment 9 BSO locaties,
waarvan 3 geopend in 2018. In 2019 zullen hier
nog eens 5 locaties bij komen. De
accommodaties van de sportverenigingen
worden door de aanwezigheid van Kids
Aktief multifunctioneel gebruikt. Bij de
clusterlocaties in Amsterdam Noord en
Oost is er een verdeling gemaakt in
leeftijden. Zo zijn er locaties met de
leeftijden van 4-8 jaar, 4-10 jaar en 7+.

NIEUW IN 2018

Workshops

HVM
Plaats: Mijdrecht
Vereniging: Hockey
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

Op alle BSO locaties en
tijdens vakantiekampen biedt
Kids Aktief toffe workshops aan.
Bekende workshops zijn de DJworkshop, theater, yoga en nog vee
l
meer. Deze worden aangeboden
door professionals in hun
vakgebied. Nieuw zijn de
kookworkshop en
kickboxen!

VIKING
Plaats: Amsterdam Noord
Vereniging: Kano
Leeftijden: 7+ jaar
WARTBURGIA
Plaats: Amsterdam Oost
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 7+ jaar

Activitetiiteesn
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NIEUW IN 2019
BLOKKERS
Plaats: Hoorn
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

EVC
Plaats: Edam
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

HERTHA
Plaats: Vinkeveen
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

PURMER
Plaats: Purmerend
Vereniging: Korfbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar
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Plaats: Uithoorn
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

BESTAANDE LOCATIES
AW.DTV
Plaats: Amsterdam Oost
Vereniging: Korfbal
Leeftijden: 4 t/m 8 jaar

KADOELEN
Plaats: Amsterdam Noord
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

TRIAZ
Plaats: Amsterdam Buitenveldert
Vereniging: Korfbal & Tennis
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

FIT
Plaats: Amsterdam Noord
Vereniging: Hockey
Leeftijden: 4 t/m 8 jaar

RODA ‘23
Plaats: Amstelveen
Vereniging: Voetbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

WESTERPARK
Plaats: Amsterdam West
Vereniging: Korfbal
Leeftijden: 4 t/m 12 jaar

Active schools

NEWS FACTS
Active Schools

Sponsoring FIT MD1

Active Schools is het sportprogramma van
Nike en Kids Aktief. 8 scholen (Amsterdam
en Hilversum), 2 uur per week, 3 sportinstructeurs, 2 blokken van 8 weken uitmondend in een grote sportdag op het Nike EHQ
in Hilversum. Het Active Schools programma
is gericht op scholen in achterstandswijken
waar kinderen vaak niet de bewegingsnorm
halen. Active Schools zet zich daar, in
samenwerking met de gymdocent, voor in.
Na elke les vindt er een korte evaluatie
plaats en wordt de data verwerkt in een
eindrapport. Tijdens het Active Schools
programma komen er vele sporten aan bod,
waaronder oa: Atletiek, basketbal, dodgeball,
boogschieten, boksen en bootcamp.

KampO

WIST JE DAT?

De pedagogisch
medewerkers van Kids
Aktief een jaarlijkse
EHBO cursus volgen!

Tijdens de meeste vakanties van 2018 is
KampO weer georganiseerd. KampO is het
sport- en activiteitenkamp voor kids (leeftijd
7 t/m 12 jaar) met gediagnosticeerd overgewicht. Tijdens KampO wordt er gewerkt aan
het verbeteren van het zelfbeeld, de motorische vaardigheden en het doorbreken van
niet bevorderlijke gewoonten. Doelstelling
daarbij is een leuke, leerzame, sportieve en
actieve week met doorstroming naar een
sportvereniging of het Jump-In programma
van de GGD. KampO is gestoeld op 3 pijlers:
Sport, Psycho Sociaal (oa Rots & Watertrainingen) en Voeding. Bij de pijler Voeding
wordt samengewerkt met een diëtiste die
het hele kamp aanwezig is, alle maaltijden
bereid en ook 3 verplichte workshops voor
de ouders verzorgd.

New Headquarter

Sinds de zomer van 2018 is het hoofdkantoor
van Kids Aktief verhuisd naar het Cruquius

eiland in Amsterdam Oost. Noord, waar het
allemaal begon en flink groeide, is ingeruild
voor het bruisende Oost om volgende
stappen te maken en verder te ontwikkelen.

Pedagogisch
beleidsmedewerker

De branche van de
kinderopvang staat niet
stil en daarom zijn er
ieder jaar veranderende en vernieuwende
regels. Één van de
nieuwe regels in 2019 is
dat iedere organisatie een
pedagogisch beleidsmedewerker in dienst
moet hebben om het beleid te bewaken. Bij
Kids Aktief wordt deze functie bekleed door
Roos Nillesen. Geen onbekende binnen de
organisatie, Roos is al enige tijd werkzaam
bij Cluster Oost en bij verschillende projecten als KampO en Banne Olympics.

Re-Born Sports

Sinds september is het
sport & lifestyle merk
Re-Born Sports.com bij
Kids Aktief ingetrokken.
RE-BORN SPORTS is een brand met zijn
heritage in Amsterdam maar met een
internationale uitstraling van sports, fashion,
lifestyle, passion en ‘feel good’! ‘Old favourite
styles with a modern twist’ gericht op een
sporty 30+ doelgroep waar gezond leven
belangrijk is maar plezier zeer zeker ook!
Re-Born Sports.com is maker op het
platform van Amsterdam Made.org, wordt
voor het grootste gedeelte geproduceerd uit
gerecyclede materialen en in een duurzaam
productie proces by Scoop in Portugal! u

INTERVIEW

Hoe sportief is?

Naam Mark Schaaf Leeftijd 36 Gezinssituatie Vrouw,
dochter en zoon Banen Presentator, verslaggever en
boekhouder Favoriete Sporten Crossfit en kickboksen
Welke sporten doe je zelf
of heb je gedaan?
Momenteel CrossFit en Kickboks
ik. In mijn jeugd heb ik heel lang
atletiek gedaan en daarna ben ik
gaan voetballen. Ik ben ongelofelijk
fanatiek, dus in alle sporten heb ik op
hoog niveau gesport. Van meedoen
aan Nederlands kampioenschappen
meerkamp tot Beneluxkampioenschappen CrossFit.
Hoe vaak sport je per week?
2 tot 3 keer in de week.
Hoe belangrijk is sport voor je?
Héél belangrijk. Zonder sport word
ik narrig.
Wat is je ‘grootste’ sportprestatie?
Ik ben in de jeugd met atletiek een
keer 3de van Nederland geworden
met onze ploeg. En individueel
een paar keer 4de van Nederland
met polsstokhoogspringen en hinkstap-sprong. Vier jaar geleden heb ik
de LowLands-Throwdown gehaald
en ben ik 30e geworden van de
Benelux en Duitsland met CrossFit.
Wie is je favoriete sporter?
Als kind zijnde was ik een groot fan
van Carl Lewis, Edgar Davids en
Shawn Kemp. Nu vind ik Matthijs de
Ligt een prachtige sporter.
Als je aan de Olympische Spelen
zou mogen meedoen voor welke
sport zou je dan kiezen?
Dan zou ik voor Atletiek kiezen en
waarschijnlijk voor de 100 meter
sprint. Ik krijg elke 4 jaar kippenvel
van het finalemoment in zo’n
Olympisch stadion.
Ben je een goed verliezer?
Jawel maar ik baal natuurlijk ook wel
even.Dat gaat nu beter dan vroeger...

Mark
Schaaf

Maar ik ben er nog steeds niet heel
erg goed in. Zeker als het onterecht is.
(Wat het natuurlijk heeeeel vaak is ;-))
Wat is je mooiste sportmoment?
De wedstrijd Ajax - Bayern München
in het Olympisch Stadion in 1995. Ik
ging altijd met m’n vader naar Ajax
en als 12 jarige stonden we in de
F-side wat heel indrukwekkend was.
Ajax stond met rust 2-0 voor en in de
pauze kwam Andre Rieu optreden.
In die tijd hadden we voor het eerst
die vlaggetjes voor de wedstrijd en
iedereen deed in extase mee aan
de wals die Andre live speelde. Ajax
speelde die wedstrijd 5-2 en ging
naar de finale van de Champions
League. Ik krijg nog steeds kippenvel
als ik eraan denk.
Wat is je ‘grootste’ sportblunder?
Ik heb me 1 keer laten poorten in de
Arena toen ik samen met de jongens
van Kids Aktief speelde. Die heb ik
lang moeten horen...
Waarom vind je sport
voor kinderen belangrijk?
Ik denk dat het heel goed is dat
kinderen veel sporten. Ze leren hun
lichaam kennen. Ze leren wat hun
uitersten zijn, zowel fysiek als psychisch en ze leren met andere kinderen om te gaan. Daarnaast is sporten
gewoon heel leuk om te doen en
maak je vaak vrienden voor het leven
bij je sportclub. Je gaat door dik en
dun voor elkaar met sporten!

De Afsluiter!
Wat weet niemand van je?
Ok... Ik ga dan nu voor het eerst
mijn grootste geheim vertellen...
Ik... Ben... Batman.

Mark is presentator en verslaggever bij Talpa. Een bekend gezicht bij o.a.
Shownieuws en het kickboxprogramma op Veronica. Daarnaast heeft
Mark een eigen boekhoudkantoor, waar hij aangiftes doet voor zzp-ers.
Twee totaal verschillende werelden dus! Mark huurt al een aantal jaar een
bureau bij Kids Aktief en kan zichzelf wel een ‘‘kantoorvriend’’ noemen.

Mixed Action Camp
NEWS FACTS
Stint

TEAMBUILDING

Na het tragische ongeluk met de Stint in Oss
heeft heel Nederland in lange onzekerheid
gewacht op nieuws over het gebruik van de
elektrische voertuigen. Op 22 januari ’19 was
er positief nieuws voor de toekomst.
Kids Aktief heeft altijd al, en nu nog steeds,
alle vertrouwen in de Stint en hoopt zo snel
mogelijk weer de weg op te kunnen.

Peerke Donders Stichting
Kids Aktief Kerst Aktie

Teambuilding weekend Kids
Aktief in Winterberg 2018.

COLOFON
Kids Aktief
Cruquiusweg 98V
1019 AJ Amsterdam
Telefoon: 020-5611240
E-mail: info@kidsaktief.nl
URL: www.kidsaktief.nl
Vormgeving:
Djamal Hehuat
Eindredactie:
Sjoerd Heijnen

De Kids Aktief Kerst Aktie(KAKA) was dit jaar
voor de Peerke Donders Stichting(PDS). KA heeft
500 euro gedoneerd voor nieuwe fietsen voor
kinderen van (ex) lepra patiënten in Cambodja. De
PDS zet zich in Zuidoost Azië in om naast de
bestrijding van lepra ook de sociaal economische
herintegratie van voormalig lepra patiënten
mogelijk te maken. Steun wordt alleen gegeven
als de zelfredzaamheid van mensen in het geding
is. Dit is vaak het geval bij deze mensen die op
drie manieren hard geraakt zijn:
• Ze zijn lepra patiënt of hebben lepra gehad
• Ze hebben daardoor een handicap
• Ze leven in armoede
www.peerkedondersstichting.nl

Sport- & activiteitenkampen

Tijdens verschillende vakanties in 2018 heeft
Kids Aktief Hockeykampen, Mixed Action
Camps, Paardrijkampen, Schaatskampen,
Surfkampen, Voetbalkampen en
Zwemkampen georganiseerd. Al deze toffe
kampen startten vanuit de BSO locatie FIT in
Amsterdam Noord. Met uitzondering van de
Schaatskampen (Amsterdam Oost) en de
Zwemkampen (Friendship Sports Centre,
Amsterdam Noord).
In 2019 worden al deze leuke sport- en

activiteitenkampen weer georganiseerd.
Sommige kampen zullen dit jaar ook op
andere locaties georganiseerd worden.
Houdt de website en social media kanalen
van Kids Aktief in de gaten!

Schaatskamp

In samenwerking met de Jaap Eden ijsbaan
organiseert Kids Aktief een 3-daags
schaatskamp tijdens de Krokusvakantie. Bij
het schaatskamp krijgen kinderen iedere dag
2 uur schaatstraining van een professionele
schaatsdocent. De training is op
verschillende niveaus en hierdoor is het voor
alle kinderen toegankelijk. De rest van de
dag wordt ingevuld met diverse sporten en
leuke activiteiten.
18 t/m 20 februari

Schaatskamp
i.s.m. Jaap Eden ijsbaan

Kids Aktief organiseert in
de krokusvakantie weer een
driedaags schaatskamp.
Schrijf je snel in want
vol = vol!

• 3 daags schaatskamp met
iedere ochtend 2 uur schaatstraining van een professionele
schaatsdocent! In de middag
diverse sporten en activiteiten.

18 t/m 22 februari

Zwemkamp
in de krokusvakantie

Iedere vakantie organiseert Kids
Aktief een vijfdaags zwemkamp,
zo ook in de krokusvakantie.

175

€

members
Kids Aktief150,€

• Eten & drinken inbegrepen en

alle deelnemers ontvangen ook
een Kids Aktief Sport Kit.

• Vanaf 6 jaar.
18 t/m 20 februari van 9.00–16.00 uur.
Verzamelen bij Wartburgia:
Kruislaan 4 1097 CE Amsterdam
Voor meer info en inschrijvingen:
KidsAktief.nl of bel met 020 56 11 240

Zwemkamp

275

€
• 5 daags zwemkamp

Kids Aktief members
€ 250,-

met 2,5 uur les per dag.
• Mogelijkheid om in 5 dagen
je diploma te behalen.
• Vanaf 5 jaar.
Zwembad: Friendship Sports Centre
Beemsterstraat 652 - 1027 ED Amsterdam
Voor meer info en inschrijvingen:
KidsAktief.nl of bel met 020 56 11 240

onze zwemvisie

• Kleine groepen
• Intensieve begeleiding en
persoonlijke benadering

• Les op eigen individueel niveau
• Plezierige en uitdagende lessen
• A, B en C diploma zwemmen

Kids Aktief Aqua organiseert iedere
schoolvakantie een 5-daagse
turbozwemcurus. De turbozwemcurus is
voor iedereen toegankelijk in de
leeftijdscategorie van 5 t/m 12 jaar. Het
eerstvolgende 5-daagse zwemkamp zal
plaatsvinden in de Krokusvakantie van 2019.

