
KUNSTGENOTEN in beweging organiseert deze zomervakantie een aangepast 
programma voor senioren (60+) op de donderdagochtend. De activiteiten vinden plaats in 
de buitenlucht zodat we voldoende afstand tot elkaar kunnen bewaren. We zorgen voor 
verspreide zitgelegenheid,  koffie of thee en op elke locatie is het mogelijk om gebruik te 
maken van een toilet.

Alle richtlijnen over afstand houden en hygiëne worden in acht genomen. Er kunnen per 
activiteit een beperkt aantal mensen meedoen. Het is dus extra belangrijk dat u zich van 
tevoren aanmeldt. De aanmelding gaat anders dan u van ons gewend bent, hieronder 
leest u er meer over.

Aanmelden voor de zomeractiviteiten
U kunt zich voor deze activiteiten aanmelden via een formulier op onze website. 
Ga naar www.wherelant.nl/samendezomerdoor waar u zich per activiteit kunt aanmel-
den.  
 

SAMEN DE ZOMER DOOR (60+)

Locatie, tijdstip en kosten
 
Locatie:  We verzamelen in Speeltuin de Speelkraam, Leeghwaterpark 4, 1445 RA   
                  in Purmerend tenzij anders vermeld. Hier kunt u prima uw fiets stallen, komt  
                  u met de auto? Parkeer dan bij het Leeghwaterbad, Leeghwaterpark 1 in  
                  Purmerend. Op onze website staat de routebeschrijving.

Tijd:       De activiteiten zijn op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf  
                  09.30 uur staat de koffie klaar bij de Speeltuin. 

Kosten:   De eigen bijdrage is € 5,- per activiteit die u ter plekke contant kunt voldoen.  
     Wilt u s.v.p. gepast geld meenemen? Het is op de buitenlocaties namelijk niet  
                  mogelijk om te pinnen.

Gezellige zomeractiviteiten in de buitenlucht 
van 9 juli t/m 13 augustus



1.   09-07 Zeepbellen maken met hengels en hoepels 
  Verzamelen: speeltuin de Speelkraam, Leeghwaterpark 4, Purmerend 
  
2.   16-07 Speurtocht 
  Verzamelen: speeltuin de Speelkraam, Leeghwaterpark 4, Purmerend 
 
3.   23-07 Buiten schilderen op hout 
  Verzamelen: speeltuin de Speelkraam, Leeghwaterpark 4, Purmerend 
 
4.   30-07 Natuurfotografie
  Verzamelen: speeltuin de Speelkraam, Leeghwaterpark 4, Purmerend 
 
5.   06-08 Golfen
  Locatie: golfresort De Purmer, Westerweg 60, 1445 AD, Purmerend 

6.   13-08 Afsluitende zomervoorstelling 
  Verzamelen: speeltuin de Speelkraam, Leeghwaterpark 4, Purmerend 
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U kunt zich voor deze activiteiten aanmelden via een formulier op onze website. Kijk op 
www.wherelant.nl/samendezomerdoor voor meer informatie.


