
ZomerPurVak 2015 

maandag 3 t/m vrijdag 7 en maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 2015                    

 

 

Voor kinderen basisschool 
 
Openingstijden sportzalen + sportbus:  
maandag t/m vrijdag  10.00 uur tot 12.30 uur én 13.30 uur tot 16.00 uur 
 
gratis toegang: 
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 
 
Openingstijden ZomerPurVak in Leeghwaterbad: 
maandag t/m vrijdag  12.00 uur tot 15.00 uur 
toegang € 4,95/woensdagmiddag € 4,45: 
Leeghwaterbad Purmer-Noord Leeghwaterpark 1 
 

Voor jongeren voortgezet onderwijs  
 

 

Openingstijden, gratis toegang: 
maandag t/m vrijdag  13.30 uur tot 16.00 uur (De Gors, Zwanebloem 12) én 
maandag t/m donderdag  19.30 uur tot 22.00 uur  (De Vaart, Purmer-Zuid, Koggenland 88) 

 

versie 29 juli 2015   

 



 

 

Maandag 3 augustus 
Zuivelpad  : basisopstelling 
Karekiet  : stormbaan  
De Vaart  : stormbaan 
De Kraal  : hindernisbaan XL 
De Weide  : basisopstelling 
De Gors  : basisopstelling 
sportbus  : Weidevenne, Weidelandpad  
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   speelweide  : zeepkussen (bij mooi weer) 
 

 

 

Dinsdag 4 augustus 
Zuivelpad  : hindernisbaan 
Karekiet  : basisopstelling 
De Vaart  : stormbaan 
De Kraal  : basisopstelling 
De Weide  : hindernisbaan 
De Gors  : stormbaan 
sportbus  : Purmer-Zuid, park De Driegang 
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : loopmat 
   speelweide  : zeepkussen + DiscGolf (bij mooi weer) 



 

 

Woensdag 5 augustus  
Zuivelpad  : Hindernisbaan 
Karekiet  : basisopstelling 
De Vaart  : basisopstelling 
De Kraal : dansmatten 
De Weide  : hindernisbaan 
De Gors  : basisopstelling 
sportbus  : Purmer-Noord, park De Uitvlugt 
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : loopmat 
   speelweide  : zeepkussen + boogschieten (bij mooi weer) 

 

 

Donderdag 6 augustus  
Zuivelpad  : basisopstelling 
Karekiet  : hindernisbaan XL 
De Vaart  : dansmatten 
De Kraal  : stormbaan 
De Weide  : basisopstelling 
De Gors  : stormbaan 
sportbus  : Wheermolen, Meteorenweg/Pallas 
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : loopmat 
   speelweide  : zeepkussen + DiscGolf (bij mooi weer) 
 
  



 
 

Vrijdag 7 augustus 
Zuivelpad  : basisopstelling 

Karekiet  : dansmatten 
De Vaart  : hindernisbaan XL 
De Kraal  : stormbaan XL 
De Weide  : basisopstelling 

De Gors  : basisopstelling 
sportbus  : Purmer-Noord, Leeghwaterpark 
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : loopmat 
   speelweide  : zeepkussen + boogschieten (bij mooi weer) 
  
   

 Zaterdag 8 augustus en zondag 9 augustus geen ZomerPurVak! 

 
 
Maandag 10 augustus 
Zuivelpad  : hindernisbaan 
Karekiet  : basisopstelling 
De Vaart  : basisopstelling 
De Kraal  : stormbaan XL 
De Weide  : hindernisbaan 
De Gors  : dansmatten 
sportbus  : Weidevenne, Weidelandpad 
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   speelweide  : zeepkussen (bij mooi weer) 
 



 
 

Dinsdag 11 augustus 
Zuivelpad  : schiettent 
Karekiet  : opblaasschip + clinic judo (SV Kodokan) 
De Vaart  : hindernisbaan XL + clinic korfbal (KV Purmer) 
De Kraal  : stormbaan XL 
De Weide  : krokodil + dansmatten 
De Gors  : basisopstelling 
sportbus  : Purmer-Zuid, park De Driegang 
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : loopmat 
   speelweide  : zeepkussen en DiscGolf (bij mooi weer) 
 
 
 

Woensdag 12 augustus  
Zuivelpad  : krokodil 
Karekiet  : opblaasvoetbalveld + clinic korfbal (KV Purmer) 
De Vaart  : clinic judo (SV Kodokan) + dansmatten 
De Kraal : opblaasschip 
De Weide  : hindernisbaan + schiettent 
De Gors  : stormbaan 
sportbus  : Purmer-Noord, park De Uitvlugt 
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : loopmat 
   speelweide  : zeepkussen + boogschieten (bij mooi weer) 

 

 



 

 

 

Donderdag 13 augustus  
Zuivelpad  : clinic korfbal (KV Purmer) + dansmatten 
Karekiet  : hindernisbaan XL 
De Vaart  : stormbaan en bouncing balls 
De Kraal  : schiettent + krokodil + clinic judo (SV Kodokan) + dansmatten 
De Weide  : opblaasschip 
De Gors  : basisopstelling 
sportbus  : Wheermolen, Meteorenweg/Pallas 
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : loopmat 
   speelweide  : zeepkussen + DiscGolf (bij mooi weer) 
 
  

Vrijdag 14 augustus 
Zuivelpad  : basisopstelling 

Karekiet  : basisopstelling 
De Vaart  : stormbaan XL 
De Kraal  : hindernisbaan XL + dansmatten 
De Weide  : basisopstelling 

De Gors  : bouncing balls 
sportbus  : Purmer-Noord, Leeghwaterpark 
Gorsmeer  : sportbus Gorslaan met zeilbootjes, zwemdiploma verplicht! 
Leeghwaterbad sportbad  : evenwichtsbalk, spijkerbroekhangen XL, klimnet, opblaasobject 
   instructiebad : mini-AquaRoller 
   doelgroepenbad : loopmat 
   speelweide  : zeepkussen + boogschieten (bij mooi weer) 

 


