
 
Sneeuw- en waterplezier!  
 
In de laatste periode van dit schooljaar gaat Bergeijk de sneeuw en het water in. Bij het Mon-
tana Snowcenter of Waterskicentrum De Kempervennen is er speciaal voor beginners een 
leuk lespakket samengesteld waar kinderen tegen een gereduceerd tarief kennis kunnen 
maken met verschillende winter- en watersporten.  
 
In de sneeuw 
Er kan gekozen worden voor Pakket 1 Van 13:00 tot 14:00 of pakket 2 van 14:15 tot 15:15 (6 
weken) op woensdagmiddag naar Montana Snowcenter te gaan in Westerhoven. Onder lei-
ding van een leraar kunnen kinderen leren skiën en/of snowboarden. Dit pakket kost €60,- 
per deelnemer. Dit is inclusief het huren van materiaal maar exclusief kleding. Per middag 
kunt u een skipak (€6,- p.p.) en handschoenen (€4,- p.p.) huren. Voor ouders, broertjes/zus-
jes is het mogelijk om die middag voor €10,- p.p. ook gebruik te maken van de piste. U dient 
uiteraard wel ervaring te hebben in het skiën/snowboarden. Het maximaal aantal deelnemers 
is 40 kinderen per pakket (20 Snowboarden en 20 Skiën)  
 
Op het water (Pakket 3) 
Op woensdagmiddag 5, 12 en 19 juni gaan we naar Waterskicentrum De Kempervennen. Dit 
pakket kost €51,- per deelnemer. Op 5 juni zullen de kinderen leskrijgen in waterskiën. Op 12 
juni mogen ze kiezen tussen waterskiën en wakeboarden (een wakeboard dient op deze dag 
nog wel zelf gehuurd te worden voor € 5,- p.p.). En op 19 juni kunnen de kinderen springen, 
glijden en klauteren in het aquapark. Een speelparadijs in het water met maar liefst 40 onder-
delen. Kinderen dienen op alle drie de middagen zelf zwemkleding en een handdoek mee te 
brengen. Een wetsuit kan gehuurd worden voor € 6.- p.p. Op 5 en 12 juni beginnen de les-
sen om 14.15 uur en duren tot 15.45. Op 19 juni starten we al om 13.15 uur deze les is kor-
ter en duurt tot 14.15. Kinderen dienen 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Het maxi-
maal aantal deelnemers is 25 kinderen.  
 
Aanmelden 
Aanmelden voor één van de pakketten is mogelijk door een e-mail te sturen naar h.tiele-
mans@bergeijk.nl. Geef aan om welk pakket het gaat (1, 2 of 3) Meld hierin de voor- en ach-
ternaam van uw kind/kinderen, school, leeftijd, telefoonnummer (06 nummer) van de ouders 
en contactgegevens van de huisarts.     
 
Belangrijke informatie 
Wanneer uw kind is ingeschreven ontvangt u een betaallink. Let op! Alleen wanneer de be-
taallink is voldaan kan uw kind definitief deelnemen aan de lessen, anders niet. Voor beide 
pakketten is het belangrijk dat uw kind de eerste les aanwezig is. Wanneer uw kind één 
woensdag verhinderd is krijgt u geen geld terug.  
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