
Voor kinderen tussen 4-15 jaar. 

 
De week- en dagkaarten kunnen op maandag 3 juli 13.30-15.00 uur bij de brede 

buurtschool De Kameleon gereserveerd en betaald worden. Of voor die tijd via 

www.funenfitheenweg.nl /nl/evenementen. 

Een weekkaart kost tot 7 juli €30,-, daarna € 40,-. Uw kind kan dan aan alle 

activiteiten meedoen, let hierbij wel op de leeftijdsaanduiding.  

Wilt uw kind aan losse activiteiten meedoen, kan er een dagkaart gekocht 

worden. Voor 7 juli € 7,50, daarna € 10,-. Kamperen voor 7 juli € 10,-, na 7 juli  

€ 12,50. Na 12 augustus kunnen kinderen niet meer aangemeld worden. 

Voor ‘Dagje uit De Uithof’ zijn GEEN dagkaarten beschikbaar. 

  

U kunt contant betalen of het overmaken op IBAN: NL35 RABO 0146 62 5110, 

o.v.v. kindervakantiespelen 2017 + de naam van uw kind(eren). 

 

Heeft u hier vragen over kunt u contact opnemen met info@funenfitheenweg.nl 

of bellen met Monique Koppert (06-123 27 665). 
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Fun & Fit, Boelhouwerstraat 1, 2691 LR 's-Gravenzande 

Monique Koppert, tel: 06-12 327 665 of info@funenfitheenweg.nl 




Ouders opgelet... 

De vakantiespelen zijn voor kinderen vanaf 4 jaar. Enkele activiteiten 

zijn voor andere leeftijden. Dit is dan bij de activiteit vermeld. Fun & 

Fit is niet aansprakelijk voor kapotte of zoekgeraakte spullen. 

Deelname van uw kind valt onder uw eigen aansprakelijkheid!  

Neem je kaart iedere dag mee naar de activiteit. 




Op maandag 3 juli 13.30-15.00 uur is de voorverkoop in de brede buurtschool 

De Kameleon, Boelhouwerstraat 1.  Tot 7 juli kun je week- of dagkaarten 

reserveren via www.funenfitheenweg.nl.   

Na 7 juli kunt u geen gebruik meer maken van de korting. Na 12 augustus 

kunnen kinderen niet meer aangemeld  worden.  

 



Deze ochtend worden er creatieve, sportieve en uitdagende activiteiten 
georganiseerd voor kinderen van 4-15 jaar. Denk hierbij aan Lego WeDo en 
dansen.  Op 3 juli kun je een dagkaart a € 7,50 reserveren.  

 



De jongeren tussen de 10 en 15 jaar gaan kamperen (zelf slaapzak, 

luchtbed en slaapbenodigdheden meenemen). Op 3 juli kun je een dagkaart a  
€ 10,- reserveren. 





Deze middag worden er diverse sportieve activiteiten georganiseerd voor 
kinderen van 4-15 jaar.  Op 3 juli kun je een dagkaart a € 7,50 reserveren.




 

Alle kinderen tussen 4-15 jaar die in het bezit zijn van een zwemdiploma gaan 
een middag vrijzwemmen en worden getrakteerd op iets lekkers. Dit onder 
toezicht van het zwembadpersoneel . De kinderen moeten gebracht en gehaald 
worden bij het zwembad.  
Op 3 juli kun je een dagkaart a € 7,50 reserveren. 
Geen zwemdiploma? Een volwassene mag mee als begeleiding, kosten hiervoor 
zijn voor eigen rekening. 




 

Deze dag gaan de kinderen tussen 4-15 jaar onder begeleiding van een 
volwassene naar De Uithof.  

Kinderen tussen 4-10 jaar gaan naar het Sport- en spelpaleis. Kinderen tussen 
10-15 jaar gaan andere activiteiten doen zoals tokkelen.  Wij zoeken voor deze 
dag ouders/grootouders die willen rijden. Om 10.30 uur verzamelen bij de brede 
buurtschool De Kameleon. De kinderen moeten een eigen lunchpakketje 
meenemen. 
Zonder weekkaart kun je niet mee. Voor deze dag zijn geen dagkaarten 
beschikbaar.  

Belangrijke data:  
Voorinschrijving: maandag 3 juli 13.30-15.00 uur in de bbs 

Kosten voor 7 juli: 
Weekkaart € 30,- en dagkaarten € 7,50 

Kosten tussen 7 juli en 12 augustus: 
Weekkaart € 40,- en dagkaarten € 10,-. 

Na 12 augustus kunnen kinderen niet meer aangemeld worden. 

 

http://www.funenfitheenweg.nl/

