
www.stichtingvakantiespelen.nl 
• informatie • online aanmelden en betalen 

• foto´s en filmpjes

Ook op www.facebook.com/stichtingvakantiespelen

Door ouder/verzorger in te vullen. Graag opsturen naar: 
Stichting Vakantiespelen - Postbusnummer 2014 - 1620 EA Hoorn (NH)
Het aanmeldformulier is ook via www.stichtingvakantiespelen.nl digitaal in te vullen. 

Voornaam: Achternaam:

Adres: 

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:  telefoon 2: 

E-mailadres: 

School: Locatie:

Huidige groep*:       3         4         5         6         7         8 Geboortedatum: 

* Omcirkel één groep, óók als uw kind in een combinatiegroep zit!

Stichting Vakantiespelen
info@stichtingvakantiespelen.nl
www.stichtingvakantiespelen.nl
postbus 2014 - 1620 EA Hoorn
telefoon 0229 - 21 09 48 

Staatsbosbeheer
Dankzij de bijzondere samenwerking met 
Staatsbosbeheer is het mogelijk de Vakantie-
spelen elk jaar in het fantastische Dijkgatbos 
in Wieringerwerf te laten plaatsvinden.

Aanmelden Vakantiespelen 2017

 Heeft uw kind een zwemdiploma:  ja / nee

Kinderen die het afgelopen jaar in groep 8 hebben 
gezeten, mogen van donderdagnacht op vrijdag in 
tenten overnachten in het bos.

 Geeft u hiervoor uw toestemming: ja / nee 

  Zijn er bijzonderheden waar we rekening  
mee moeten houden:

 Wilt u busbegeleider zijn: ja / nee

 Wilt u donateur worden?  ja / nee 
U wordt donateur door naast de 
deelnamekosten € 7,- of meer te storten 
op het vermelde bankrekeningnummer.

Na het opsturen van deze aanmelding bent u verplicht 
de deelnamekosten te betalen (zie ‘Meedoen’).

Handtekening ouder/verzorger:

2017



Week 31: 
31 juli, 1, 3 en 
4 augustus 

Aartswoud, Gouwe, Hensbroek, 
Hoogwoud, Middenmeer, Obdam, 

Opmeer, Spanbroek, Wadway, 
Wieringerwerf, Wogmeer, 

Zandwerven en 
Zuidermeer. 

Week 33:
14, 15, 17 en 18 augustus 

Blokdijk, Bovenkarspel, De Haukes, 
Den Oever, Grootebroek, Hem, 
Hippolytushoef, Hoogkarspel, 

Lutjebroek, Oosterland, Oosterleek, 
Schellinkhout, Stroe, Venhuizen,

Westerklief, Westerland, Westwoud, 
Wijdenes en Wognum.

 

Week 32:
7, 8, 10 en 11 augustus 

Abbekerk, Avenhorn, 
Benningbroek, De Goorn, De Weere, 

Hauwert, Kreileroord, Lambertschaag, 
Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud, 

Oostmijzen, Oostwoud, 
Opperdoes, Sijbekarspel, 
Slootdorp, Twisk, Ursem 

en Zwaagdijk-West. 

Week 34:
21, 22, 24 en 25 augustus 

Andijk, Barsingerhorn, Berkhout, 
Bobeldijk, Enkhuizen, Grosthuizen, 

Kolhorn, Lutjewinkel, 
Nieuwe Niedorp, Onderdijk, Oosterblokker, 

Oosterdijk, Oudendijk, Oude Niedorp, 
Scharwoude, Spierdijk, ’t Veld, 

Winkel, Wervershoof en 
Zwaagdijk-Oost.

Sp
elweken 

Meedoen in een andere week? 
Heeft u toevallig nèt een vakantie geboekt in de 
week waarin uw kind mee zou kunnen doen met de 
Vakantiespelen? Doe mee in een andere week! Bij 
aanmelding voor een andere week moet u alleen 
aangeven naar welke opstapplaats u uw kind 
wilt brengen. Voor welke week u uw kind ook 
aanmeldt, vriendjes en vriendinnetjes maken ze 
altijd in het bos! 

Busbegeleiding 

De kinderen gaan iedere dag met de bus naar 
het Dijkgatbos en ’s middags weer terug. Voor de 
begeleiding in de bussen zoeken we enthousiaste 
ouders, opa’s of oma’s, buren of andere bekenden, die in 
de bussen mee willen rijden om een oogje in het zeil te 
houden. Als busbegeleider maakt u niet alleen de voor- 
en napret van de kinderen mee in de bus, maar krijgt u 
ook een kijkje achter de schermen van de organisatie. 
U wordt gehaald of gebracht met een taxibusje. 

Steunfonds 

Voor ouders/verzorgers met een minimuminkomen 
biedt het steunfonds een financiële tegemoetkoming. 
Kijk op de website voor meer informatie.

De zomer komt sneller dichterbij dan u denkt en daarmee ook: 
de Vakantiespelen! Elk jaar weer een feest voor alle kinderen uit West-

Friesland en omstreken, want die mogen met de bus naar het bos in 
Wieringerwerf om daar te spelen. 

Een grote groep enthousiaste vrijwilligers is de hele week in het bos om van 
een weekje Vakantiespelen een onvergetelijke ervaring te maken. Op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden de kinderen ’s morgens met de 
bus opgehaald en aan het einde van de middag weer teruggebracht. In 
het bos is voor iedereen wat te doen: hutten maken van zelfgesprokkeld 
hout, lekker zwemmen in het IJsselmeer, stokbrood bakken boven een 
echt vuur of een rijkgevulde bossoep opslurpen, de juiste weg vin-

den tijdens een spannende speurtocht, zo snel mogelijk van de 
zeephelling glijden en vooral heel veel spelen in het bos. Dit 

alles samen met hun eigen klasgenootjes en andere leef-
tijdsgenoten. Bezorg uw kind een heerlijke week 

bosspeelplezier en meld hem of haar aan op 
onze website. Wij hebben er al veel 

zin in, tot in de zomer!

Meedoen 
De Vakantiespelen zijn voor kinderen die het 
afgelopen jaar in groepen 3 t/m 8 hebben gezeten. 
Aanmelden en betalen doet u bij voorkeur via onze 
website. De kosten bedragen € 59,- per kind.

U kunt natuurlijk ook de deelnamestrook invullen en 
voor 1 juni naar ons opsturen. U dient dan zelf z.s.m. 
het verschuldigde bedrag over te maken naar ons 
bankrekeningnummer. U ontvangt geen acceptgiro-
kaart. De uiterlijke betaaldatum is 1 juni. Bij betaling 
na 1 juni zullen wij € 4,- extra in rekening brengen.

Rekeningnummer: NL65 ABNA 0846 3306 95
Ten name van: Stichting Vakantiespelen te Hoorn
Vermeld bij de betaling de naam van uw kind, de 
geboortedatum en uw telefoonnummer.

In de maand voor de zomervakantie krijgt uw kind 
via school de deelnamekaart voor de Vakantiespelen. 
Hierop staat informatie over de instapplaats en -tijd 
voor de bus en de kleurgroep waarin uw kind is 
ingedeeld.

  Vakantiespelen 
Dijkgatbos 


