
Zomerprogramma De Nieuwe Stad op Maandag 

Tijdens de zomervakantie willen we elkaar graag blijven ontmoeten. Elke week spreken we ergens 

anders af, om met elkaar te genieten van de zomer in Amsterdam. U/jij bent van harte welkom om 

aan te sluiten! Onderstaand programma is onder voorbehoud. Wilt u/jij aanhaken, neem dan contact 

op met Méréa (koolstra.lebailly@gmail.com) voor meer informatie over het volwassen programma en 

met Elianne (e.schultz@diaconie.com) voor meer informatie over het kinderprogramma. 

 

15 juli 

Met de kinderen gaan we onder leiding van Bentja en Elianne 

naar het Amstelpark! Hier gaan we lekker spelen en picknicken. 

We vertrekken rond 13u vanaf De Nieuwe Stad. Kinderen 

moeten vooraf aangemeld worden voor deze activiteit, tenzij de 

ouders zelf ook meegaan.  

Met de volwassenen gaan we onder leiding van Méréa naar het 

Mandelapark, waar we de kunstuitleen zullen bezoeken. We 

vertrekken om ca 14u vanaf De Nieuwe Stad. 

Zowel de kinderen als volwassenen zullen uiterlijk om 17u weer 

terug zijn in De Nieuwe Stad om samen te eten bij Soup Kitchen 

“Meet me There”.   

 

22 juli 

Met de kinderen gaan we onder leiding van Bentja, Dinaira en 

Elianne naar speeltuin Amsteldorp om lekker buiten te spelen 

en te barbecue-en. 

Met de volwassenen gaan we onder leiding van Méréa naar 

Artis om te genieten van de dieren en samen te picknicken. Wie 

mee wil beschikt hopelijk zelf over een stadspas, Artis-

abonnement of ander toegangsbewijs. Neem hierover gerust 

even contact op met Méréa. 

Zowel de kinderen als volwassenen zullen uiterlijk om 17u weer 

terug zijn in De Nieuwe Stad om samen te eten bij Soup Kitchen 

“Meet me There”.   

 

29 juli – geen middagactiviteit, wel Soup Kitchen “Meet Me There” 

vanaf 17u-19u  

5 en 12 augustus – wordt later bekend gemaakt 

 

19 augustus  

Feestelijk sluiten wij met jong en oud de zomervakantie met elkaar 

af door vanaf 14u in De Nieuwe Stad allerlei activiteiten aan te 

bieden. Er is een drumworkshop, zangworkshop, kookworkshop en 

volop ruimte om elkaar te ontmoeten en gezellig samen te zijn!  
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