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Een sportief & aktief 2017!
KIDS AKTIEF BEWEEGT KINDEREN!

Kids Aktief is een aktiviteitenaanbieder die zelfstandig opereert, en daarnaast
organisaties als gemeenten, naschoolse opvang en scholen bedient met sportieve
programma’s gericht op kinderen. Hierbij betrekt Kids Aktief zowel sportopleidingen
als lokale sportverenigingen. Een opzet die voor Nederland uniek is!

NEWS FACTS
Kadoelen

De nieuwe locatie op Kadoelen is een succes ! Aan
het begin van schooljaar 2016-2017 is er een
nieuwe BSO bij voetbal vereniging SV Kadoelen
opengegaan. Kadoelen ligt in Amsterdam-Noord.
De locatie is een BSO waarbij kinderen vanaf 7 t/m
12 jaar zitten. In de toekomst zullen er misschien
meer van dit soort locaties geopend worden.

Bubble soccer of
bubble voetbal?

Kids Aktief beschikt sinds
November over het
spectaculaire Bubble
soccer op de BSO en bij de
sportkampen! Bubble
soccer is op het moment
een hype in Nederland.

Kamp O

Kids Aktief organiseert in de
krokusvakantie en de meivakantie
opnieuw Kamp O . Kamp O is het
sport- en activiteitenkamp voor kids (leeftijd
6 t/m 12 jaar) met gediagnosticeerd overgewicht. Tijdens Kamp O kunnen kinderen
‘ontdekken’ welke sport(en) ze leuk vinden.
Doelstelling is om structureel te gaan sporten

bij een sportclub(je) in het eigen stadsdeel. In
samenwerking met diëtisten bereiden de
kinderen een maaltijd voor, waarbij de kinderen
leren over gezond eten. Na het kamp blijft Kids
Aktief de kinderen volgen. Ook in de zomervakantie wordt er naar gestreefd om weer een
geslaagd Kamp O neer te zetten.

Voorjaars vakantie kampen

In de krokusvakantie heeft Kids Aktief weer
verschillende leuke kampen ! Er wordt een 3
daags schaatskamp aangeboden met
schaatstraining van een schaatsdocent van de
Jaap Edenbaan. Daarnaast organiseert Kids
Aktief Aqua een kamp in het zwembad van
het Friendship Centre in Amsterdam-Noord.
Bij het zwemkamp zwemmen de kinderen 2.5
uur per dag onder intensieve begeleiding.

Kids in Aktief in Beeld

Afgelopen zomer heeft Bureau Klaar &
Beeld de nieuwe bedrijfsfilm van Kids Aktief
gemaakt. Op diverse locaties en kampen zijn
mooie beelden geschoten, ouders en kids
geïnterviewd en sfeer impressies neergezet.
Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/
HOSOvS3ialg
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Kans op sportpakket

Begin februari komen er 2 nieuwe
Stints bij waarvoor nog geen naam
in de planning staat. Welke
sporter(s) zie jij graag op de Stints
verschijnen? Stuur je inzending
naar Kids Aktief op
info@kidsaktief.nl en maak kans
op een Kids Aktief sportpakket.

Op 9-jarige leeftijd
als kleine jongen
een 40 km toertocht schaatsen.

PIERRE KARSTEN

Stint & Groen

Is het jouw ooit opgevallen dat op alle Kids Aktief stints
legendarische sporters staan? Zowel sporters uit het heden
als uit het verleden. Heb jij al een keer mogen instappen bij een
van de volgende sporters? Serena Williams, Joop Zoetemelk,
Sven Kramer, Mohamed Ali, Johan Cruijff, Carl Lewis,
Anky van Grunsvun, Lionel Messi, Daphne Schippers,
Lewis Hamilton, Usain Bolt en Micheal Jordan.
Niet alleen zijn de Stints enorme eyecatchers en zeer
functioneel maar ook nog eens 100% elektrisch en dus
groen. Kids Aktief kijkt ook in haar autobeleid naar een
overgang naar elektrisch en groen de komende tijd.

HOE SPORTIEF IS?

Naam: Pierre Karsten Leeftijd: 62 Gezinssituatie: Altijd in love
Baan: Baas spelen  Favoriete Sport: Gas geven met rechter voet
Pierre Karsten is ondernemer in hart en nieren en de drijvende kracht
achter diverse bedrijven waaronder Radio Decibel, Boomerang en de
Brandwise Group. Tevens is Pierre Karsten adviseur en partner in Kids Aktief.

Welke sporten doe jezelf of heb je
gedaan?
Ik sla/sloeg een redelijk balletje tennis en op
dit moment hou ik mijzelf in conditie met
conditietraining
Hoe vaak sport je per week?
3 keer per week is mijn streven. Lig nog
steeds redelijk op schema wat dat betreft!
Hoe belangrijk is sport voor je?
Best wel! Keeps you energetic!
Wat is je ‘grootste’ sportprestatie?
Op 9-jarige leeftijd als kleine jongen een 40
km toertocht schaatsen
Wie is je favoriete sporter?
By far Max Verstappen. Moet ook de naam
worden op de volgende Stint
Als je aan de Olympische spelen zou
mogen meedoen voor welke sport zou je
dan kiezen?
Sowieso lijkt deelname mij top maar als ik

dan moet kiezen ga ik voor tennis omdat
Formule 1 nog geen Olympische sport is.
Ben je een goed verliezer?
Nee en daar kunnen veel mensen over meepraten, meer wil ik er niet over zeggen 
Wat is je mooiste sportmoment?
Tafelvoetbal potje 10-0 tegen Manouk
Wat is je ‘grootste’ sportblunder?
Tijdens voetbalwedstrijd in Suriname kruisbandblessure in de eerste minuut
Waarom vind je sport voor kinderen
belangrijk?
Naast dat het goed is voor je ontwikkeling
heb je er later heel veel aan als het in je
systeem zit.
De Afsluiter!
Wat weet niemand van je?
Dat ik heel lief ben !
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VEILIG FIETSEN MET KIDS AKTIEF

NEWS FACTS

WIST JE DAT?
Een kinderopvang
bijdraagt aan
de welvaart
in Nederland.
Kinderopvang
brengt kinderen
namelijk verder op
school. Ook werken
moeders meer uren
door de kinderopvangtoeslag.

WIST JE DAT?
Kids Aktief
in samenwerking met
Gemeente
Amsterdam Noord
en Veilig thuis
het Pact ‘Gezond
Gewicht Noord’
heeft ondertekend.

Fietsplan stadsdeel Noord
Aktief tot een samenwerking gekomen met
Heel Banne fiets ! Kids Aktief gaat in
Kanovereniging KV Viking voor een 3e
samenwerking met stadsdeel Noord het
Activiteiten BSO in Amsterdam Noord .
programma heel Banne fietst uitvoeren. Hierbij
Planning opening staat nu na de
leert Kids Aktief leerlingen van groep 7 en 8
zomervakantie van 2017 in de agenda.
veilig fietsen zodat de
leerlingen op een veilige
FNO
manier naar hun nieuwe
Het project ‘Kids in Aktie’ van
middelbare school kunnen
Kids Aktief en het VUmc is van
fietsen. Kids Aktief zal begin
start gegaan! Voordat wij
2017 starten met het
samen met kinderen activiteiten
KOM JE OOK
aanbieden van dit
gaan opzetten om de
SPORTEN?
programma op basisscholen.
gezondheid te verbeteren in de
wijk, zoals sportactiviteiten of
Nike
kookworkshops, vinden eerst
Kids Aktief is in
metingen plaats. Kinderen uit
samenwerking met Nike
groep 6, 7 en 8 van basisscholen
een Active Schools
in De Banne zijn gevraagd om
Program gestart. Hierbij
mee te doen aan deze metingen.
AANVANGSTIJD
worden diverse sporten
De kinderen vullen een
aangeboden op
vragenlijst in over hun beweegbasisscholen met een lage
en eetgedrag en ze dragen een
sportparticipatie. Het doel
beweegmeter. Doordat de
is om de leerlingen te
kinderen de beweegmeter een
enthousiasmeren om te bewegen. Het Active
week lang dragen, krijgen we een goed beeld
Schools Program duurt 2 keer 9 weken. Op 7
van hoeveel kinderen in de wijk bewegen. Door
en 8 december 2016 sloot het Active Schools
de activiteiten die we met de kinderen gaan
Program af met een sportdag op het Europese opzetten, hopen we over de komende 3 jaar
verbetering te zien in het eet- en beweeggedrag
hoofdkantoor (EHQ) van Nike in Hilversum.
van de kinderen in de Banne. Het project Kids in
Eind maart start het 2e blok eindigend in een
Aktie wordt gefinancierd door FNO (Fonds
grote sportdag op Nike EHQ voor alle 10
NutsOhra).
deelnemende scholen.
• GRATIS SPORTLESSEN OP JOUW SCHOOL
• SPORTDAG MET BEKENDE NIKE SPORTER
• MEER INFORMATIE VIA JE GYMLERAAR

Nike en Kids Aktief komen bij jou op
school extra sportlessen geven!
We komen 2 x 9 weken, het eerste blok
gaat in oktober van start, het tweede
blok in maart. We gaan elke week
andere vette sporten doen. Zo gaan we
bijvoorbeeld basketballen, tennissen en
boogschieten. Als je alle lessen aanwezig

bent en goed meedoet is er ook een
beloning. Dan mag je namelijk met de
grote sportdag meedoen aan het eind
van het jaar! Deze sportdag zal gehouden
worden op Nike’s Hoofdkantoor in
Hilversum en er komt ook nog een Nike
Sporter langs deze dag! Vervoer & lunch
wordt allemaal geregeld!

WANNEER ZIJN WE
BIJ JOU OP SCHOOL?

88:88

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

Nieuwe locaties

Vanaf 1 maart 2017 opent Kids Aktief een
nieuwe Activiteiten BSO in Amsterdam
Buitenveldert op het terrein van tennis- en
korfbalvereniging TRIAZ. En 1 april (geen
grap!) opent Kids Aktief een 2e Activiteiten
BSO in Amsterdam West op de locatie van
voetbalvereniging SDZ. Eind december is Kids
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KIDS AKTIEF
DJ WORKSHOP

NEWS FACTS
Zwemmen

WIST JE DAT?
Je tijdens de
BSO uren je zwemdiploma kan halen
bij de zwemschool
van Kids Aktief!

Kids Aktief
Wilgenweg 28b
1031 HV Amsterdam

Kids Aktief heeft een nieuwe samenwerking
gesloten met het Friendship Centre zwembad
in Amsterdam. Kids Aktief en partner
Friendship Centre zijn nu tot 2019 aan elkaar
verbonden ! Interesse in Kids Aktief Aqua ?
Neem dan een keer deel aan een gratis proefles !
Iedere maand biedt Kids Aktief Aqua een gratis
proefles aan.

Goedgemerkt

Eind 2016 is Kids
Aktief een samenwerking aangegaan
met goedgemerkt.nl. Goedgemerkt.nl gaat de
naamstickers
verzorgen op de
vakantiekampjes van Kids Aktief. Mocht je
naamstickers ook zelf handig vinden kun je
nu met 20% korting bestellen op goedgemerkt.nl (kortingscode: kids20-16)

Winterperiode

Tijdens de winterperiode komt Kids Aktief vaste
huis DJ ‘Paulisme’ weer langs ! Na de voorjaarsvakantie gaat actrice Hiske Eriks workshops drama en theaterspel geven op verschillende locaties.

Fit in de Arena

Op 13 november organiseerde de GGD Amsterdam een Fit in de Arena dag voor gezinnen
met kinderen uit Amsterdam met een inactieve
levensstijl. Als aanbieder
was Kids Aktief ook
uitgenodigd door de GGD
om KampO onder de
aandacht te brengen bij de
doelgroep middels de
suikerklontjes quiz en een
sportieve activiteit(pannakooi). Meer dan 500
deelnemers namen deel aan Fit in de Arena.
Al met al een hele geslaagde dag!

De geslaagde Fit in de Arena dag van afgelopen november.

Telefoon: 020-5611240
E-mail: info@kidsaktief.nl
URL: www.kidsaktief.nl
Vormgeving:
Djamal Hehuat
Eindredactie:
Jesper Hottentot
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