
 CORONA   
Kijk hier waar je op moet letten en het protocol bij zomeractiviteiten: 
avonturenzomer2020.nl

In het kort:
• Als je ziek bent, of de afgelopen dag en nacht ziek was, blijf je thuis.
• Als je ziek wordt tijdens een activiteit, ga dan direct naar huis.
• Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden van elkaar.
• Ben je ouder dan 12 jaar of ben je een volwassene? Dan houd je afstand van elkaar.
•  Ben je tussen de 13 t/m 18 jaar? Dan hoef je buiten bij het spelen en sporten geen afstand te 

houden.

VluchtelingenWerk organiseert dit jaar geen vakantiekampen. Wil je tóch een weekje weg voor 
weinig geld? Kijk dan hier ycamps.nl of hier stichtingweekjeweg.nl

VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894 
1000 CW Amsterdam
info@vluchtelingenwerk.nl
vluchtelingenwerk.nl

Wat is er te doen deze zomer?
Activiteiten in de buurt, voor vluchtelingengezinnen, -kinderen en -jongeren 

VluchtelingenWerk helpt graag mee om leuke activiteiten te vinden die je kan doen als je op een 

azc woont, of in een dorp of stad. Door corona zijn sommige activiteiten afgelast deze zomer. 

Gelukkig zijn er nog wel leuke dingen te doen en uitjes die je kan plannen en die niet duur zijn.   

Kijk maar in het overzicht hieronder en vul maar in. 

* In te vullen door een medewerker van VluchtelingenWerk en dan te verspreiden onder 
collega’s en cliënten in de buurt of op een azc . Of geef dit direct mee aan cliënten en bewoners 
of stuur het naar ze door. 

OP HET AZC         AZC                 AZC

Kijk op de app ‘MyCoa’ mycoa.nl/nl voor activiteiten op het azc, of download ‘m hier ->  
mycoa.nl/nl/content/mycoa-app

Welke van deze projecten zijn op jouw azc en wat wordt er georganiseerd?
 
COA activiteiten 
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:

http://avonturenzomer2020.nl
http://ycamps.nl
http://stichtingweekjeweg.nl
mailto:info@vluchtelingenwerk.nl
http://vluchtelingenwerk.nl
http://mycoa.nl/nl
http://mycoa.nl/nl/content/mycoa-app


Time4You 
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
 
   13 tot 17 jaar? Kijk deze toffe vlogs terug: time4youvlog.nl 8 tot 13 jaar? Kijk weer naar deze 

leuke journaals: time4youjournaal.nl 
 
TeamUp
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
 
De Vrolijkheid
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:

Johan Cruyff Fonds
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
 
Don Bosco
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
 
Andere
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:

ANDERE TIPS        MORE IDEAS                         
    

Kortingspassen:  
Er bestaan verschillende landelijke of regiogebonden passen waarmee je korting krijgt op 
activiteiten, zoals:
nappas.nl (landelijk) 
rotterdampas.nl (Rotterdam)
breda.nl/bredapas (Breda)
zomerpretpas.nl (Amersfoort)

	 	Kijk hier wat jouw gemeente kan doen:  
regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/meedoen-sport-cultuur

	 Kijk hier voor tips en activiteiten per regio: kidsproof.nl
	 Zoek hier naar goedkope uitjes: anwb.nl/landvananwb/zoeken/prijs=Gratis Entree
	 Hier staan ook heel veel zomeruitjes:  
 leukmetkids.nl/101-lente-en-zomer-uitjes-met-kinderen
	  En hier vind je nog veel meer activiteiten: mamaliefde.nl & mamablogger.nl
	  Kijk wat de scoutinggroep in jouw buurt organiseert via scouting.nl/groepenzoeker 

Een paar voorbeelden van activiteiten voor kinderen en gezinnen:
Spelen en ontdekken bij De Uitvinderij in Dieren: spelerij.nl/de-uitvinderij
Paarden en ponies kijken bij de Paardenkamp in Soest: paardenkamp.nl
Spelen op toestellen in het bos bij het Belevenissenbos in Lelystad: belevenissenbos.nl
Tips voor spelletjes en spelen voor je eigen deur: speelbeweging.nl

Welke activiteiten weet je nog meer bij jou in de buurt? 
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
       Dag:  Tijd:
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http://leukmetkids.nl/101-lente-en-zomer-uitjes-met-kinderen
http://mamaliefde.nl
http://mamablogger.nl
http://scouting.nl/groepenzoeker
http://spelerij.nl/de-uitvinderij
http://paardenkamp.nl
http://belevenissenbos.nl
http://speelbeweging.nl


(KINDER)BOERDERIJ         FARM                         

Welke (kinder)boerderij is dichtbij?
Website van (kinder)boerderij: 

	 Kijk hier voor activiteiten op een boerderij in de buurt: bijdeboeropbezoek.nl
	 	En kijk hier voor ideeën voor kinderboerderijen:  

kekmama.nl/artikel/de-deur-uit/29x-de-leukste-kinderboerderijen-nederland

(OPENLUCHT)BIOSCOOP        CINEMA                         

Welke (buiten)bioscoop is dichtbij?
Website van (openlucht)bioscoop:

	   Kijk hier voor een cinema in de buurt: filmladder.nl/in-de-buurt/lopend
	   Vind hier een openluchtbios: famme.nl/openluchtbioscoop-nederland

BIBLIOTHEEK        LIBRARY                        

Welke bibliotheek (bieb) is dichtbij?
Wat is er te doen?
Bijvoorbeeld: tekenen / voorleesmiddag / knutselen in de bieb.
Website:

PARK OF BOS       PARK OR FOREST                       

Welk park of bos is in de buurt?
Wat is er te doen? 
Bijvoorbeeld: picknicken, fietsen, speurtocht.

   Kijk hier voor activiteiten in de natuur, zoals een wandel- of boottocht:
 staatsbosbeheer.nl/activiteiten
 En hier voor wandeltochten voor kinderen:  
 anwb.nl/wandelen/wandelroutes/wandelen-leuker-maken-voor-kinderen

http://bijdeboeropbezoek.nl
http://kekmama.nl/artikel/de-deur-uit/29x-de-leukste-kinderboerderijen-nederland
http://filmladder.nl/in-de-buurt/lopend
http://famme.nl/openluchtbioscoop-nederland
http://staatsbosbeheer.nl/activiteiten
http://anwb.nl/wandelen/wandelroutes/wandelen-leuker-maken-voor-kinderen


BUURTHUIS OF WIJKCENTRUM        COMMUNITY CENTER                
         

Welk buurthuis is in de buurt?
Wat is er te doen? 
Bijvoorbeeld: schilderen, computerles, bingo, vrouwengroep, muziekles, spelletjes.
Website buurthuis/wijkcentrum dichtbij: 

	  Of zoek hier: landelijk.socialekaartnederland.nl

SPEELTUIN        PLAYGROUND                        
 
Welke speeltuin is in de buurt?
Website van speeltuin dichtbij:
Is er ook een indoor speeltuin of trampolinehal?

Is er ook een natuurspeeltuin?
Bijvoorbeeld Woeste Westen in Amsterdam: woestewesten.nl

	  Kijk hier voor de leukste speeltuinen: wegmetdekids.nl/speeltuin
	  En hier voor natuurspeelplaatsen: ivn.nl/ouders-en-scharrelkids

MUSEUM                        

Welke museums zijn er in de buurt?
Website van museum dichtbij: 

	  Hier vind je leuke museumsa voor kinderen en gezinnen: museumkids.nl

ZWEMMEN        SWIMMING                        

!! Let op, zwemmen is gevaarlijk, zeker als je geen zwemdiploma hebt !! 

Welk zwembad of welk strand is in de buurt?
Website van zwemgelegenheid dichtbij:
Geven ze er ook zwemles of zijn er andere activiteiten?

	  Kijk hier waar je schoon en veilig kan zwemmen in de buurt: zwemwater.nl

 
THEATER                         

Welk theater of toneel is in de buurt?
Is er ook een openluchttheater dichtbij?
Kijk hier voor alle openluchttheaters: openluchttheaters.nl

Website van (buiten)theaters in de buurt:

	   En kijk hier voor kindervoorstellingen: uitmetkinderen.nl/kindertheater

http://landelijk.socialekaartnederland.nl
http://woestewesten.nl
http://wegmetdekids.nl/speeltuin
http://ivn.nl/ouders-en-scharrelkids
http://museumkids.nl
http://zwemwater.nl
http://openluchttheaters.nl
http://uitmetkinderen.nl/kindertheater

