
 

 

 
 

De WijkSportCoach is het aanspreekpunt van Spurd op het gebied van sport en 

bewegen in de wijk. Mijn naam is Claudia Kieft, ik ben de wijksportcoach van de 

Beemster. Ik sta open voor initiatieven rondom bewegen en ben hiervoor graag jullie 

vraagbaak en ondersteuner. Met mijn enthousiasme en creativiteit hoop ik dat we 

samen de kracht van sport en bewegen gaan ervaren en benutten met als doel 

meer mensen, van alle leeftijden, in beweging te krijgen of te houden.  
 
 

Dinsdag 19 juli 
De zomervakantie is begonnen! Wij hebben er veel zin in om er deze weken weer een 

sportief feestje van te maken! Er zijn een hoop mooie sportieve activiteiten geweest en er 

komen weer veel gave activiteiten aan! Met deze nieuwsbrief wil ik jullie hierover informeren. 

 

• Tentennacht speeltuin Vreugdegaard 

Op zaterdag 16 juli was er een tentennacht in speeltuin Vreugdegaard in 

Middenbeemster. Wij waren erbij met lasergame, een smokkelspel en levendstratego. 

Het was een feestje om te doen! 

 

 
 

• Tentennacht speeltuin Spelemei 

Ook bij de Spelemei in Zuidoostbeemster zullen we aanwezig zijn tijdens de 

tentennacht op vrijdag 26 augustus. Wij kijken ernaar uit om ook hier een groot feest 

van te maken. 

 

• PurVak in de Zomervakantie 2022 

De eerste 5 weken van de zomervakantie zijn we elke dinsdag van 13.30-16.00 op het 

speelplein van de Bloeiende Perelaar aanwezig en elke donderdag op het grasveld 

bij Groenveld in Middenbeemster. 

In de laatste week van de zomervakantie(22 t/m 26 augustus) zijn we maandag tot 

en met vrijdag weer aanwezig in de Beemster met de PurVak. Deze PurVak is gratis 

toegankelijk voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In Purmerend hebben we 

locaties speciaal voor peuters. Kinderen tot en met 6 jaar zijn hier welkom. Ook 

hebben we speciale activiteiten voor 13 jaar en ouder. We kijken uit naar jullie komst. 

KIJK OP: www.purvak.nl voor het volledige programma 
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• Openstelling 

Tijdens de zomervakantie stellen een aantal sportverenigingen hun 

sportaccommodatie beschikbaar om te sporten. 

 

Wherevogels is van zaterdag 16 juli tot en met zondag 28 augustus elke dag geopend 

van 11.00 tot 16.00 uur. 

FC Purmerend is van zaterdag 16 juli tot en met zondag 28 augustus elke dag 

geopend van 12.00 tot 21.00 uur. 

SV Beemster is van zaterdag 16 juli tot en met zondag 28 augustus elke dag geopend 

van 12.00 tot 22.00 uur*. 

*SV Beemster sluit tijdens de Beemster Feestweek van zondag 24 juli tot en met 

zondag 31 juli om 18.00 uur (in plaats van 22.00 uur). 

 

• Spurd zomeractiviteiten senioren, 60 + 

Acht donderdagmiddagen kunt u meedoen aan gratis sportieve Zomeractiviteiten. In 

de maand juli staan we op de velden van FC Purmerend en in augustus bent u van 

harte welkom op de atletiekbaan van NEA Volharding! 

 
Het programmaonderdeel bestaat elke week uit verschillende sportieve activiteiten, 

onder meer bewegen op muziek met aerobics, loopspelen, walking voetbal, 

circusspelen, racketsporten als tennis en balspelen als handbal en softbal. De 

begeleid(st)ers van Spurd zorgen er voor dat iedereen op eigen niveau kan 

meedoen. 

Meer informatie is verkrijgbaar via info@spurd.nl, bel 0299-418100 of bekijk het 

volledige programma op onze website. 
 

• Baby groente tas festival 

Op woensdag 31 augustus organiseren we het 

gratis baby groente tas festival voor zwangeren  

en ouders met kinderen tot 4 jaar. Het festival  

vind plaats op de speelweide naast het  

Leeghwaterbad in Purmerend van 9.00-13.00. 

Er zijn allerlei lekkere hapjes te proeven,  

informatie over gezonde voeding en  

opvoedvragen en leuke gratis activiteiten zoals 

o.a. zwangerschap en peuteryoga, schminken,  

een kinderbeweeghoek, handmassage, en 

leuke marktkraampjes. 

 Voor meer informatie zie 

 www.babygroentetas.nl/festival 

 

 

mailto:info@spurd.nl
https://www.spurd.nl/spurd-senioren-sport#overlay-context=beweegaanbod-vitaliteit
http://www.babygroentetas.nl/festival


 

 

• JeugdSportPas  

Ben je op zoek naar een sport of wil je graag 

een paar keer een sport uitproberen bij een 

sportaanbieder, zodat je erachter kunt 

komen of deze sport geschikt voor je is om 

mee door te gaan? Via de JeugdSportPas 

kan je uit bijna alle sporten in en om 

Purmerend kiezen zonder dat je direct lid 

moet worden of materialen moet 

aanschaffen. Je maakt kennis met de 

lesgever, je ontdekt de sfeer bij een club en 

leert andere kinderen kennen. De JeugdSportPas is voor alle leerlingen van groep 1 

t/m 8. Aanmelden kan vanaf half september 2021 via www.sportpas.nl/purmerend. Bij 

vragen of voor meer informatie kun je mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl. 

• Inclusief Sporten 

Alle informatie over inclusief sporten is te vinden op: www.unieksporten.nl. Spurd heeft 

meerdere specialisten op het gebied van Inclusief sporten. Meer informatie is 

verkrijgbaar via info@spurd.nl of bel 0299-418100. 

 

 

• Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te 

laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

betaalt de contributie/ het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen 

ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een 

dans, muziek, kunst – of theaterschool. 

Hoe werkt het?  

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden 

door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je 

kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan 

je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. 

 

Wat is het bedrag? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de 

contributie / het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de 

aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. Je 

ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden 

bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen. 

 

Wil je meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Wil je een 
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aanvraag indienen? Neem contact op met wijksportcoach Rosan Ootes: 

r.ootes@spurd.nl / 0299-418 100 

• Nieuws van het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Vanaf 16 mei is de landelijke actie ‘Kies een club’ van start gegaan. We willen zoveel 

mogelijk kinderen en jongeren de kans geven lid te worden van een sport- of 

cultuurclub. Het doel van de campagne is ouders te laten weten dat het Jeugdfonds 

financieel kan helpen.  

 

Op de pagina kieseenclub.nl kunnen ouders via het telefoonnummer 088 – 8800 888 

of via een digitaal formulier hulp vragen. Naast Nederlands is de pagina ook 

beschikbaar in het Modern Arabisch en Engels waarbij het formulier ook in het Engels 

beschikbaar is.  

 

Voel je vrij om deze nieuwsbrief te verspreiden onder jullie doelgroepen  

en via jullie (social) media. 

 

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, volg ons dan via 

Facebook en Instagram.  

 

Voor iedere wijk in Purmerend en Beemster is er een aanspreekpunt van Spurd op 

het gebied van sport en bewegen. Heb je een vraag en/of een idee? Neem dan 

vooral contact op met uw wijksportcoach Claudia Kieft 

 

c.kieft@spurd.nl of 0299-418100 
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