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Voor wie?  

Wanneer en wat zit erin?

Kinderen van 9-16 jaar die een leuker en 

gezonder leven willen met minder overgewicht

17-08 t/m 31-08 Twee Weken Zomerkamp 

25-08 Familie/ouderdag  

01-09 t/m 20-10 Coaching, Sportles & Ouderavonden 

20-10 t/m 26-10 Terugkomweek  

15-12 Reünie 

Incl. vervoer vanaf Amsterdam  

Kom jij ook?Kom jij ook?

Tel: 020 - 760 34 74



Welke resultaten kan het kind verwachten? 
Superleuke vakantie 
Meer plezier in het leven 
Meer zelfvertrouwen 
Vergroten fitheid, gezondheid en kwaliteit van leven 
Gewichtsverlies

Fun & Health Summer Program
Voor wie & waarom? 

Fun én aandacht voor leefstijl, plezier, sport, gedrag en voeding.
Voor kinderen van 9-16 jaar met veel overgewicht (obesitas) 
uit Amsterdam.
Complete en blijvende aanpak naar gezond leven en gewicht.
Te zwaar zijn is ongezond en beperkt vaak het plezier in en de kwaliteit 
van het leven.
Overgewicht of obesitas gaat niet vanzelf over. Actie is nodig. 
Daarom: Fun & Health Summer Program.



Onderdelen Fun & Health Summer Program 
Fase 1: Twee weken zomerkamp met ouder/familiedag (17-08 t/m 31-08)

Intakegesprek vooraf.
Twee weken overnachten in een groepsaccommodatie 
meerpersoonskamer. Jongens en meisjes slapen gescheiden.  
Veel verschillende activiteiten zoals: voetbal, dans, spel, (kick)boksen, 
zelfverdediging, zwemmen, fietsen, tafeltennis, teamsport, hardlooples, 
middagactiviteiten, filmavond, talentenavond, et cetera. 
De kinderen volgen workshops en leren technieken en vaardigheden om 
anders met voeding, sport en beweging, stress en emoties om te gaan. 
Elke week een excursie, naar bijvoorbeeld de dierentuin of attractiepark.
Op de ouder-/familiedag van 25 augustus werken ouders en kinderen 
samen aan een gezonde toekomst. Iedereen doet dan mee met  
sportieve activiteiten en workshops en leert meer over de uitdagingen 
van het kind.

Fase 2: Begeleiding met sportlessen & ouderavonden (01-09 t/m 20-10) 
Locatie: Amsterdam-Noord (vervoer inbegrepen)  

Elk kind een eigen coach, ook voor de ouders 
Er is altijd iemand bereikbaar voor je vragen 
Sportles elke woensdag 17.30 - 18.30 op locatie 
Ouderavonden 12-09, 26-09 en 10-10 van 17.30 - 18.30 op locatie

Fase 3: Terugkomweek (20-10 t/m 26-10) 
Iedereen weer terugzien 
De aangeleerde vaardigheden aanscherpen, de puntjes op de 'i' zetten. 
Plezierige tijd samen

Fase 4: Thuis & Reünie (15 december)  
Feestelijke afsluiting van het programma
Er is altijd iemand bereikbaar voor je vragen 
Exitgesprek 



*Aanmelden kan via de 'centrale zorgverlener', dat is je Ouder Kind Adviseur, 
contactpersoon bij het ziekenhuis, de wijk/jeugdverpleegkundige of je huis- of schoolarts. 
Vraag ons bij twijfel. Kinderen van buiten Amsterdam komen op de wachtlijst.  
Op al onze producten en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze 
zijn te vinden op onze website.

Voorbeeld van een dag 
07:30 uur   Ochtendsport/spel 
08:00 uur   Ontbijt 
09:00 uur   Boksen 
10:30 uur   Workshop supermarkt 
12:30 uur   Lunch 
13:30 uur   Activiteit naar keuze 
15:00 uur   Sportles voetbal 
16:30 uur   Workshop voeding 
18:00 uur   Diner 
19:00 uur   Talentenshow 

Details 
Tijden kamp: 
Aanvang vrijdag 17-08, 18:00, 
Einde vrijdag 31-08, 10:00. 

Kosten deelnemer: geen, wel is 
een eigen borg van 50 euro nodig. 

Locatie: De Peppelhoeve, 
Peppelerweg 46, 3881 NA in 
Putten, Gelderland. 
Vervoer is inbegrepen (ook voor 
de ouderdag), brengen mag altijd. 

Contact: 020 - 760 34 74 / info@the-bootclub.com  
The BootClub B.V., Hullenbergweg 413, 1101 CS Amsterdam 

Aanmelden en meer info?* 
Check: www.the-bootclub.com/funandhealthsummerprogram  
Let op, want vol = vol! 


