Openingstijden
Speeltuin De Jeugdhoek ligt aan Schoolstraat 12a
te Koedijk. We zijn open van eerste paasdag tot de
laatste dag van de herfstvakantie.
Onze openingstijden zijn: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur en
op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Ook tijdens de schoolvakanties zijn we
van 13.00 tot 17.00 geopend. Als het regent, zijn
wij gesloten. Bij twijfel over het weer kunt u ons
bellen op (072) 562 96 62.
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Speeltuinvereniging DE JEUGDHOEK
Schoolstraat 12a, 1831 CD Koedijk
Tel. (072) 562 96 62
Postadres: Postbus 16, 1830 AA Koedijk

Speeltuin

De Jeugdhoek
in Koedijk

Speeltuin De Jeugdhoek in Koedijk:

Leuk, kleinschalig
en heel gezellig!

houden we de prijzen laag. Bovendien
betaalt u alleen toegang voor de kinderen
(B 1,50 per kind); ouders en begeleiders
hebben vrij entree!

Voor jong en oud

Wij bieden een betaalbaar alternatief voor de grote
attractieparken, het zwembad of de bekende overdekte speelparadijzen. Onze speeltuin werkt met
vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Hierdoor

Zwemspullen mee!
Vergeet bij mooi weer de zwemspullen niet. Ons
ronde spartelbad met fontein biedt de bezoekers
volop waterpret en verkoeling. En er is geen gevaar
voor de kinderen. Dat maakt ons bad een goedkoop, veilig en vooral leuk alternatief voor het
zwembad.

Eten en drinken
In ons knusse winkeltje schenken
we een lekker kopje koffie of
thee. We verkopen limonade,

fris, snoepgoed, ijs en chips. Heeft u zelf eten of
drinken meegenomen, dan doen we daar beslist
niet moeilijk over.

Iets te vieren?
Heeft u een kinderverjaardag? Ook dat kan in De
Jeugdhoek. Wij bieden diverse mogelijkheden
tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Wat te denken
van mooi gedekte picknicktafels, limonade en
patatjes voor de jarige en alle vriendjes en vriendinnetjes. Neem eens vrijblijvend contact op om
uw wensen te bespreken.
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‘Nooit geweten dat Koedijk
zo’n leuke speeltuin heeft’. Dat
horen we vaak van bezoekers die voor
het eerst ons bezoeken. In een omsloten
terrein, veilig achter de huizen en midden in
het groen, ligt ons prachtige onderkomen van
ruim 2000 vierkante meter met maar liefst
32 goed onderhouden speeltoestellen. Onze
speeltuin is geschikt voor kinderen van
twee tot twaalf jaar.

Niet alleen de kinderen vermaken zich
uitstekend, ook hun (groot)ouders of verzorgers hoeven zich niet vervelen. Met even
bijpraten terwijl de kinderen zich vermaken
met de speeltoestellen. Liever iets actiefs doen?
Maak dan gebruik van onze jeux de boules baan of
speel eens een potje badminton.

