
KerstPurVak 2014            versie 22 december 2014 

maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december 2014 en vrijdag 2 januari 2015                    
 

 

 
Voor kinderen basisschool 
 

gratis toegang openingstijden:  
10.00 uur tot 12.30 uur én 13.30 uur tot 16.00 uur 
 
Zuivelpad  Purmer-Noord  Zuivelpad 1    
Karekiet  Overwhere   Karekietpark 2-4   
De Vaart   Purmer-Zuid  Koggenland 88   
De Kraal  Weidevenne  Zambezilaan 278 
De Weide  Weidevenne Loirestraat 11 
 
toegang € 4,95/woensdagmiddag € 4,45 openingstijden KerstPurVak: 
12.00 uur tot 15.00 uur 
Leeghwaterbad Purmer-Noord Leeghwaterpark 1 
 
 

Voor jongeren voortgezet onderwijs  
 

gratis toegang openingstijden:  
maandag 29 t/m woensdag 31 december 2014 en vrijdag 2 januari 2015 van 13.30 uur tot 16.00 uur  
(sportzaal De Gors, Zwanebloem 12)  
én 
maandag 29 en dinsdag 30 december 2014 van 19.30 uur tot 22.00 uur  
(sporthal De Vaart, Purmer-Zuid, Koggenland 88) 
 



Maandag 29 december 2014  
Zuivelpad  : hindernisbaan 
Karekiet  : sportclinic korfbal (KV Purmer) en BCC tafelvoetbal 
De Vaart  : zeedierenkussen en stormbaan 
De Kraal  : multi krokodil en JOGG-spel 
De Weide  : hindernisbaan 
De Gors  : stormbaan en BCC tafelvoetbal 
Leeghwaterbad sportbad  : ijsbeerstormbaan, klimnet, trapezezwaai, steigersprong 
   recreatiebad : spijkerbroekhangen 
   instructiebad : bingo tot 8 jaar en 8 tot 12 jaar, mini-AquaRoller 
    

Dinsdag 30 december 2014 
Zuivelpad  : JOGG-spel 
Karekiet  : hindernisbaan en BCC tafelvoetbal 
De Vaart  : sportclinic rugby (Rugbyclub Waterland) en stormbaan 
De Kraal  : sportclinic atletiek (NEA Volharding) van 10.00 uur tot 12.30 uur en snowboarden 
De Weide  : zeedierenkussen en multi krokodil 
De Gors  : stormbaan en BCC tafelvoetbal 
Leeghwaterbad sportbad  : ijsbeerstormbaan, klimnet, trapezezwaai, steigersprong 
   recreatiebad : spijkerbroekhangen 
   instructiebad : bingo tot 8 jaar en 8 tot 12 jaar, mini-aquaroller 
   doelgroepenbad : basketball en volleybal 

 

Woensdag 31 december 2014 
Zuivelpad  : BCC tafelvoetbal en multi krokodil 
Karekiet  : stormbaan 
De Vaart  : sportclinic atletiek (NEA Volharding) van 10.00 uur tot 12.30 uur en snowboarden tot 15.30 uur 
De Kraal : sportclinic korfbal (KV Purmer)en hindernisbaan 
De Weide  : JOGG-spel en BCC tafelvoetbal en zeedierenkussen 
De Gors  : hindernisbaan 
Leeghwaterbad sportbad  : ijsbeerstormbaan, klimnet, trapezezwaai, steigersprong 
   recreatiebad : spijkerbroekhangen 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : basketball en volleybal 



 

Donderdag 1 januari 2015 – geen KerstPurVak 
 
 

Vrijdag 2 januari 2015 
Zuivelpad  : BCC tafelvoetbal 
Karekiet  : sportclinic rugby (Rugbyclub Waterland)  
De Vaart  : JOGG-spel en hindernisbaan en multi krokodil 
De Kraal  : stormbaan en zeedierenkussen 
De Weide  : hindernisbaan en BCC tafelvoetbal 
De Gors  : stormbaan 
Leeghwaterbad sportbad  : ijsbeerstormbaan, klimnet, trapezezwaai, steigersprong 
   recreatiebad : spijkerbroekhangen 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : basketball en volleybal 
  
   
  

 
 


