
Overzicht deelnemende partijen zomerprogramma 2022  

• Zwembaden Sportbedrijf Rotterdam - 

https://www.sportbedrijfrotterdam.nl/sport/vrijzwemmen   

Zes keer vrijzwemmen in een van de volgende zwembaden:   

o Sportcentrum West  

o Sportcentrum de Wilgenring  

o Zwembad IJsselmonde  

o Zwembad Afrikaanderplein  

o Zwemcentrum Rotterdam  

o Zwembad Hoogvliet  

o Sportcentrum de Rozenburcht  

o Zwembad Pernis (buitenbad)  

o Zwembad Hoek van Holland (buitenbad)  

Jeugdfonds vergoedt de kosten voor zes keer vrijzwemmen 

  

• Natuurspeeltuin de Speeldernis – Speeldernis.nl (Jeugdfonds vergoedt de kosten van €40,- 

voor zes keer meedoen)  

Doe mee met de Speeldernis Club! Elke woensdagmiddag in de zomervakantie, van 16.00 uur 

tot 17.30 uur. We roosteren iets lekkers bij het kampvuur en doen leuke activiteiten. Zoals de 

natuur ontdekken, in bomen klimmen, vlotvaren of groepsspelen.   

Locatie: Roel Langerakweg 25b  

Contact: info@speeldernis.nl -  010 – 415 85 83  

  

• 39JumpStreet – 39jumpstreet.nl (Jeugdfonds vergoedt de kosten van €40,- voor zes keer 

meedoen) 

Springend de zomer door! 6 weken lang 1x per week trampolinespringen.   

  

Locatie: Nikkelstraat 39  

Contact: 010-6001039  
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• Skateland – Skateland.nl (Jeugdfonds vergoedt de kosten van €40,- voor zes keer meedoen) 

Het indoor skatepark van Rotterdam en omstreken! 6 keer toegang tijdens de reguliere 

openingstijden.    

  

Locatie: Piekstraat 45  

Contact: 010-4113413  

  

  

• Talentzskool - Talentzskool.nl (Jeugdfonds vergoedt de kosten van €40,- voor 3x twee uur 

meedoen) 

Kom tijdens de zomervakantie  naar Urban Culture Camp! Er is een Junior camp voor kinderen 

van 6 t/m 12 jaar. Waar je lekker creatief bezig kan zijn met kunst, theater en dans.  

Ook is er een Young Talent Camp voor jongeren vanaf 13 – 18 jaar waarbij je in een masterclass 

van 3 weken intensief aan de slag gaat met verschillende urban arts workshops. Jij kiest wat je 

leuk vindt om te doen. Het Urban Culture Camp wordt in de laatste week afgesloten met een 

performance middag of avond waarbij je vrienden en  familie kunnen komen kijken:   

  

Dinsdag 12 juli t/m 26 juli:  Urban Culture Camp Juniors 6  t/m 12 jaar:  

Tijd: 14:00 – 16:00 uur:  

Locatie: Speeltuin de Feijenoordse Middenstip  

Adres: Nassauhaven 297  - Rotterdam  

  

Woensdag 13 juli t/m 27 juli:  Urban Culture Camp Juniors 6  t/m 12 jaar:  

Tijd: 14:00 – 16:00 uur  

Locatie: Jeugdcentrum CJV Feijenoord  

Adres: Persoonsdam 133 – Rotterdam  

  

Donderdag 14 juli t/m 28 juli: Urban Culture Juniors 6  t/m 12 jaar:  

Tijd: 16:00 – 18:00 uur   

Locatie: De Singel  

Adres: Suzannadijk 151  

  

Donderdag 14 juli t/m 28 juli: Urban Culture Young Talents 13 – 18 jaar   

Tijd: 18:00 – 20:00 uur   

Locatie: De Singel  

Adres: Suzannadijk 151  

  

  

• OTB Movement - www.otbmovement.nl ((Jeugdfonds vergoedt de kosten van €40,- voor zes 

keer meedoen)  

Ontdek je breakingtalent in deze mix van dans en acrobatiek, bij niemand minder dan 

wereldkampioen Menno van Gorp! Breaking is goed voor je lichaam, zelfvertrouwen en 
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creativiteit. Kom gezellig meedoen op woensdagmiddag. Kinderen tussen de 4 en 6 zijn welkom 

van 13.30 tot 14.30. Voor kinderen vanaf 6 jaar is er les van 14.45 tot 15.45.   

  

Locatie: Groene Hilledijk 237a  

Contact: info@otbmovement.nl – 06-34816578  

  

• YouTalent - Youtalent.nl  ((Jeugdfonds vergoedt de kosten van €40,- voor drie keer 2 uur 

meedoen) 

Locatie: Oranjeboomstraat 169, 3071SG Rotterdam   

Inschrijven via administratie@you-talent.nl of langskomen in het YOU atelier voor een 

inschrijfformulier   

Kosten 12,50 euro p.p. per workshop.   

  

Maandag  

11, 18, 25 juli   

1 les Wereld koken (leeftijd 8-12jr.) (13:00-14:30)  

1 les Kunst & creatie (leeftijd 5-9 jr.) 15:00-16:30)  

  

Woensdag  

13, 20, 27 juli   

1 les Wereld koken (leeftijd 8-12jr.) (13:00-14:30)  

1 les Muziekacademie (leeftijd 8-12 jr.) (15:00-16:00)  

1 les Muziekacademie (leeftijd 8-12 jr.) (16:00-17:00)  

  

Zaterdag  

16, 23, 20 juli  

1 les kunst & creatie (leeftijd 5-9 jr.) (9:30-10:30)  

1 les Muziekacademie (leeftijd 5-8 jr.) (10:30-11:30)  

1 les Muziekacademie (leeftijd 9-12 jr.) (11:30-12:30)  

  

Voor meer informatie over activiteiten, tijden, data etc.: neem contact op met de aanbieder.  

Je kunt een aanvraag indienen via je intermediair/contactpersoon.   
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