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Tijdens de Gabberweek (voorjaarsvakantie) worden activiteiten aangeboden voor verschillende  
doelgroepen: ‘Mini’s, Onderbouw en Bovenbouw’, ‘Senioren’ en ‘Gezin en Kind’.
Het doel van de Gabberweek is deelnemers kennis te laten maken met leeftijdsgenoten uit andere dorpen 
en uit verschillende lagen van de samenleving. Samen plezier maken staat voorop.
 
Je hebt nu het boekje voor de mini’s, onderbouw en bovenbouw in je handen. Alle kinderen uit de gemeen-
ten Opmeer, Medemblik, Drechterland, Stedebroec, Enkhuizen en de kernen Obdam en Spierdijk kunnen 
deelnemen aan vele leuke activiteiten. Er is voor ieder wat wils van sportief tot creatief en van educatief 
tot recreatief.  
 
Het activiteitenaanbod is verdeeld in drie leeftijdscategorieën:
Groep 1 en 2: Mini’s
Groep 3, 4, 5: Onderbouw
Groep 6, 7, 8: Bovenbouw
 
Vervoer
Als je een activiteit buiten je eigen dorp gaat doen, dan word je door een Gabberbus opgehaald bij de op-
stapplaats bij jou in de buurt. De opstapplaats staat vermeld in de brief die eind januari of begin februa-
ri thuis wordt bezorgd.  
 
De Minigabbers vervoeren wij niet. Zij kunnen door hun ouder(s)/verzorger(s) naar de desbetreffende 
locatie worden gebracht. 
 
Kostenopbouw van de activiteiten
Een deel van de inkomsten komt van fondsen, gemeenten, bedrijven en andere organisaties.  
Het andere deel komt van de deelnemers. De deelnameprijs per activiteit bestaat uit een deel  
organisatiekosten, vervoerskosten en de werkelijke activiteitenkosten.

Inschrijven

De inschrijftermijn is van 29 november 2021 om 19:00 tot en met 26 december 2021.
 
Om mee te doen aan de Gabberweek kun je via de website www.gabberweek.nl activiteiten kopen.  
 
Hiervoor is een account nodig.
In verband met de AVG (privacy-wetgeving) zijn alle accounts van vorig jaar verwijderd.
 
U kunt dus een nieuw account aanmaken. Na het aanmaken van het account kunnen de activiteiten  
PER DEELNEMER gekocht worden. 

Als u meerdere kinderen wilt inschrijven, schrijf dan eerst het ene kind in en rond de betaling af. Daarna 
kunt u een ander kind inschrijven en ook daarvan de betaling afronden.
Per deelnemer kunt u één activiteit per dag kopen. De webwinkel voert hier geen controle op uit. Let hier 
dus zelf op.
 
LET OP:
Als u de activiteiten in uw winkelmand wilt afrekenen, wordt er naar gegevens van de DEELNEMER  
gevraagd. Dit wordt automatisch ingevuld vanuit het account.  
Als u de activiteiten voor uw kind koopt, vul hier de NAAM VAN UW KIND in!
Voor een uitgebreid stappenplan voor de inschrijving kunt u kijken op:
https://www.gabberweek.nl/account/hoe-aanmelden
 
Meedoen met een vriend(innet)je? Even opletten!
Als je samen met een vriend(innet)je wilt meedoen, dan kun je dit aangeven door “Samen met” in te vul-
len. Dit betekent niet dat je meteen twee kinderen inschrijft! 

Je betaalt ook alleen voor jezelf. De naam is alleen nodig om jullie bij elkaar in te delen.
Hiervoor moet jouw vriendje natuurlijk ook jóuw naam hebben ingevuld.

De envelop met pas,brief en andere belangrijke zaken
Deze krijg je eind januari 2021 thuis bezorgd, per post of hij wordt bezorgd.  
In de envelop zitten een pas, brief en eventuele andere zaken.  
Kortom, wij zullen de brieven op de juiste plek zien te krijgen.

De Gabberweek



Eind januari 2022 krijg je een envelop thuis met daarin de informatie over de activiteiten waar jij je 
voor ingeschreven hebt. Hierin zitten onder andere een brief en een gabberpas.  
Draag deze gabberpas tijdens de Gabberweek altijd bij je.
 
Bij de meeste activiteiten wordt drinken en iets lekkers aangeboden. Heb je een activiteit rond het mid-
daguur, neem dan voor de zekerheid een lunchpakketje mee.
 
Enkele regels
• Veiligheid en gezelligheid staan voorop.
• Draag altijd je Gabberpas bij je.
• Zorg dat je op tijd bij je opstapplaats bent.
• Blijf altijd bij je groep en/of begeleider.
• Pesten stoer? Echt niet. Na één waarschuwing krijg je een knip in je pas en bij een tweede voorval mag  
  je niet meer mee doen met de Gabberweek.
• Gedraag je ook in de bus netjes, dan kan de chauffeur op de weg letten.
• Laten we er samen weer een superleuke week van maken!
 
Verzekering
Tijdens het vervoer en de activiteiten zelf hebben we alle deelnemers verzekerd. Daarnaast is op de 
meeste locaties EHBO aanwezig. Onze verzekeringsmaatschappij heeft een deelnemerslijst gekregen.
Het is daarom belangrijk dat er geen Gabberpasjes worden geruild.

Informatie over je deelname

 
De Gabberweek is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers!  
Bijvoorbeeld om een activiteit te begeleiden, als chauffeur de deelnemers te vervoeren of catering- 
medewerker.  
 
Aanmelden kan voor een dag, dagdeel of hele week: elke hulp is welkom, van jong tot oud!
 
Lijkt het je leuk om ook iets voor ons te betekenen, meld je dan aan via www.gabberweek.nl.
 
Heb je geen tijd, maar ken je wel een bedrijf of organisatie die misschien een bijdrage wil leveren, dan 
kunnen ze een mail sturen naar info@gabberweek.nl.
 
Lijkt de Gabberweek je ook leuk voor opa, oma, buurman of buurvrouw?  
 
Bekijk het programma op www.gabberweek.nl en geef het door.  
 
Samen met opa of oma deelnemen kan ook!  
Kijk hiervoor bij het onderdeel ‘Grootouder en kleinkind’.

Vrijwilligers

 
Ondanks de coronaperikelen probeert de Stichting Gabberweek de activiteiten  
en de inschrijving voor de Gabberweek door te laten gaan.  
 
Bij annulering per activiteit (door corona) wordt het gehele bedrag van de  
activiteit terug betaald. Ook bij totale annulering van Gabberweek door corona 
wordt het gehele bedrag van inschrijving terugbetaald. 

Wij zullen ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM houden. 

Coronaperikelen



Programma overzicht Groep 6 t/m 8 (Bovenbouw) 2021
Maandag 21 feb. Dinsdag 22 feb. Woensdag 23 feb. Donderdag 24 feb. Vrijdag 25 feb.

AJAX. 
Bowlen.
BMX&Skatepark en 
lasergame.
DJ Worksho. 
Fleurig Canvas
Graffiti
Jump en lasergame.
Pizzeria Adam.
Schaatsen.
Servies schilderen. 
Sterrenwacht 
Orion.
Timmeren en  
zaagworkshop. 
Werken bij de 
Boer. 
Zwemmen.

Biljarten. 
BMX&Skatepark en 
lasergame.
Espeq metselen.
Espeq Timmere. 
Freerunnen. 
Jump en lasergame.
Manege Warnaar.
Pannenkoekfeest. 
Pizzeria Adam.
Simon Loos.
Spijkerschilderij.
Stal Hoogwoud. 
Striptekenen.
Taekwondo. 
Workshop kei  
schilderen.

Brandweer. 
Espeq schilderen.
Fun by André Hoeve.
Keramiek.
Koken.
Manege Warnaar.
Marinemuseum. 
Pizzeria Adam
Schaatsen
Schilderen op can-
vas. 
Sporter van bloem-
pot. 
Sterrenwacht Orion. 
Vloggen. 
Voederkopjes

Bakkerspartijtje 
BMX&Skatepark en 
lasergame.
Bowlen.
Brandweer. 
Duiken 
Droom workshop. 
Escaperoom Oor-
logmuseum. 
Graffiti letters 
tekenen. 
JC Inventas Game-
house. 
Jump en lasergame
Lego/kapla. 
Minituintje maken
Pannenkoekfeest. 
Pizzeria Adam. 
Schaatsen
Stal Hoogwoud. 
Sterrenwacht 
Orion.
Taarten maken.
Zwemmen. 

AJAX. 
Apenkooien. 
Bouw je eigen  
vogelhuis.
Brandweer. 
Duiken. 
Judo. 
Lego/kapla.
Scouting Titus 
Brandsma.
Windgong gieter.

Programma overzicht Groep 3 t/m 5 (Onderbouw) 2022
Maandag 21 feb. Dinsdag 22 feb. Woensdag 23 feb. Donderdag 24 feb. Vrijdag 25 feb.
AJAX. 
Bowlen.
Fleurig Canvas.
Funfestijn.
Koken.
Pizzeria Adam.
Schaatsen. 
Servies schilderen.
Sterrenwacht 
Orion.
 
 

Biljarten. 
Freerunnen. 
Manege Warnaar.
Pannenkoekenfeest. 
Pizzeria Adam.
Simon Loos. 
Stal Hoogwoud 
Taekwondo. 
Vissen van steen. 
Vogel- en dierenop-
vang De Bonte Piet.
Werken bij de boer.

Bloempot mannetje.
Brandweer. 
Fun by Andrë Hoeve. 
Funfestijn. 
Koken met piraten 
Manege Warnaar.
Oudhollanse Spelle-
tjes. 
Pizzeria Adam.
Schaatsen.
Sterrenwacht Orion. 
Voederkopjes.
Vogel- en dierenop-
vang De Bonte Piet.

Bakkerspartijtje. 
Bowlen.
Brandweer. 
Freerunnen.
Lego/Kapla. 
Minituintje maken.
Pannenkoekenfeest.
Pizzeria Adam.
Schaatsen.
Stal Hoogwoud. 
Sterrenwacht 
Orion.
Taarten maken. 
Vogel- en dierenop-
vang De Bonte Piet. 

 

AJAX. 
Apenkooien. 
Bijenmobiel 
Bouw je eigen  
vogelhuis. 
Brandweer. 
Judo. 
Lego/Kapla. 
Koken Kinderkook-
school.
Scouting Titus 
Brandsma.
Voorjaarsbak.

Programma overzicht Mini’s 2021
Maandag 21 Februari Dinsdag 22 februari Woensdag 23 februari

Wognum Midwoud Opmeer



Andere indeling van het informatieboekje! 
 
Hallo jongens en meisjes, ouders en verzorgers. 
 
Dit jaar hebben we een andere indeling van het informatieboekje van Groep 3 t/m 5 (Onderbouw),  
Groep 5 t/m 8 (Bovenbouw) en de Mini’s. 
 
Allereerst zien jullie dat we een  programma overzicht hebben voor groep 3 t/m 5 en Groep 6 t/m 8 en 
een indeling van de Mini’s per dag. 
 
Tevens heeft iedere groep een ander kleur zoals u ziet. Zie Legenda betekenis afbeelding en kleuren. 
 
Ook wij gaan groener! 
Daarin voorgaande informatieboekje zowel voor groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8 werden apart per dag of 
door de week dezelfde activiteiten aangeboden en daardoor namen het aantal pagina’s toe in het boekje. 
 
Door het aantal pagina’s te beperken hebben we ten eerste alle activiteiten die we jullie aanbieden in het 
Programma overzicht op alfabetische volgorde gezet. Net zo makkelijk en overzichtelijker dachten wij. 
 
Zo staan de activiteiten (met een korte beschrijving) waar jullie uit kunnen kiezen ook op alfabetische 
volgorde. Om ook het zoeken te vergemakkelijken.  
 
We geven dus nu alleen per activiteit aan op welke Dag en voor welke Groep deze is. 
 
LETOP: Een activiteit kan per Groep wel meerdere keren (andere dag) voorkomen tijdens de Gabberweek. 
 
Bijvoorbeeld: Je zit in groep 6 en je wilt je opgeven voor BMX&Skatepark en lasergame, maar je kunt 
niet op Dinsdag, kijk dan even verder in het programma overzicht dan zie je dat er op  
Donderdag. ook nog BMX&Skatepark en lasergame is. 
 
Heel veel plezier met het uitzoeken van jullie activiteiten in het vernieuwde informatieboekje. 
 
Tot Gabbers!

Legenda: 
 
  
 

Maandag 
 

  Dindsdag 
 

  Woensdag 
 

  Donderdag 
 

  Vrijdag 
 

  Onderbouw (Goep 3 t/m 5) 
 

  Bovenbouw (Groep 6 t/m 8) 
 

  Mini’s (Groep 1 en 2) 
 

MA

DI

DO

VR

OB

BB

WO

Groep 1 en 2



Activiteiten staan op Alfabetische volgorden! 

 
 

Wil je eens een rondleiding in de 
Arena krijgen? Dat kan!  
Tijdens deze rondleiding leren jullie 
alles over de Ajax-historie en de 
details van de Arena.  

Via de spelerstunnel loop je richting de dug-outs waar 
je het heilige gras kunt ruiken.  
Ook kan je in de kleedkamer op de stoel van je favorie-
te speler zitten.  
En in de persruimte kan je ervaren hoe het is om als 
Ajax-coach achter de microfoon te zitten.  
 

Kosten: € 17,50 

AJAX MA VR OB BB  
 

In het 1000 m2 BMX & Skatepark 
van SamCity ga je coole tricks  
oefenen en showen.  
Het indoorpark staat vol met 
spectaculaire obstakels; rails en 
ramps. Lukt het in de foampit te 

landen? Deze activiteit is inclusief het gebruik van 
BMX, stuntstep, skateboard, helm (verplicht) en be-
scherming. In het park is begeleiding aanwezig.   
Kosten: € 19,50 

MABMX & Skatepark DI DO BB

 
 

Samen met de vrijwilligers van een 
vogelvereniging ga je jouw eigen  
vogelhuisje timmeren. Wie weet 
heb je ook nog wel tijd om hem te  
pimpen. Leuk voor in de lente want  
wie weet kiezen de vogels jouw 

nestkastje wel uit om een nestje in te maken.  
Kosten: € 14,50 

Bouw je eigen vogelhuis OB BBVR

  
 

Een gezellige middag bowlen.      
Strike, spare, misschien gooi jij dit 
wel. Ga de wedstrijd aan met  
andere deelnemers.  
Bij de activiteit krijg je natuurlijk 
iets lekkers te eten en te drinken. 

Kosten: € 11,- 

Bowlen MA DO OB BB

 
 

Wil je alles weten over de brand-
weer? Dan is dit jouw kans! Hoe 
ontstaat een brand en wat kan je 
dan het beste doen? Misschien  
kunnen jullie wel een brandje    
blussen of mogen jullie mee met een 

rondje in de brandweerauto. Kosten: € 6,-

Brandweer WO OB BBDO VR

 
 

Wil jij leren hoe een echte DJ zijn 
plaatjes aan elkaar mixt? Doe dan 
mee met deze DJ-workshop!  
 

Kosten: € 15,-

BBMADJ Workshop

 
 

Rennen, springen en klauteren met 
je vriendjes, wie wil dat nu niet?  
 

Kosten: € 7,-

OB BBApenkooien VR

 
 

Ben je graag creatief bezig?  
Kies dan voor deze activiteit en kom 
een bijenmobiel maken. Van een  
bloempot en piepschuimeieren 
maken we bijen en een korf. Bij een 
klein beetje wind lijkt het net of de 

bijen vliegen. Kosten: € 11,50 

Bijenmobiel VR OB

 
 

Wil jij graag leren biljarten?  
Biljarten is een spel waarbij je door 
middel van een lange, houten stok 
ballen gaat aanstoten. Leuk om te 
doen en wie weet kan jij straks 
op vakantie of in een café gezellig 

meedoen. Kosten: € 4,50 

Biljarten OB BBDI

 
 

Van bloempotten kun je van alles maken. 
Met wat creativiteit maak je van deze 
bloempotten een mooi mannetje.  
ALs hij klaar is doen we er nog een  
plantje in en heeft het mannetje een mooi 
bos haar. Kosten: € 15,- 

Bloempot mannetje WO OB

 
 

Na een rondleiding door de  
bakkerij en uitleg van de bakker 
hoe hij zijn broodjes, koek en taart 
maakt, gaan we aan de slag  om  een 
lekkere koek , of stukje taart te 
maken. 

 

Kosten: € 4,50

Bakkerspartijtje DO OB BB

 
 

Je kent vast wel de bordjes met 
teksten over het volgen van je eigen 
dromen. Maar hoe doe je dat?  
Deze workshop helpt je keuzes 
maken, samenwerken, doelen stellen 
en deze stap voor stap te bereiken. 

Ontdek wat je dromen zijn en hoe je deze kunt  
waarmaken! Kosten: € 4,50

Droomworkshop BBDO





 
 

Ontdek het Oorlogsmuseum in  
Medemblik door de Speurtocht 
volgens Escaperoom-concept.    
We hebben een oud dorpje  
gebouwd in de jaren ‘40 stijl en in 

dit dorpje komen de Tweede Wereldoorlog verhalen uit 
West-Friesland tot leven.   
Met de Speurtocht gaan jullie codezinnen van 
Rdio-Oranje ontcijferen, opzoek naar een geheime 
kruipruimte en proberen jullie de geheime schuilzolder 
te ontdekken.   
Tot slot geven we nog een kleine rondleiding in de loods 
met W.O.II voertuigen en maken we een gave  
groepsfoto.  
 

Kosten: € 12,50

Escaperoom in het Oorlogsmuseum BBWO

 
 

Vraag jij je wel eens af hoe je nou 
een muur in elkaar moet zetten en 
hoe het komt dat het blijft staan?   
Bij deze activiteit, die gehouden 
wordt bij Espeq, opleidingscentrum 
voor metselaars, ga je zelf een 

muur metselen! Kosten: € 7,-

Espeq Metselen DI BB 
 

Onder leiding van een echte duik-
leraar neem jij een sprong in het 
diepe en verblijf je een tijd onder 
water! Heb je zelf al een duikbril of 
zwemvliezen thuis liggen, neem die 
dan gerust mee.  

Het is wel belangrijk dat je bij deze activiteit geen 
medicijnen slikt en je ouder/verzorger moet een  
toestemmingsformulier invullen. Voor deze activiteit 
hen je zwemdiploma A en B nodig. Kosten: € 18,50

Duiken VR BB

 
 

In Heerhugowaard,bij een timmer- 
opleidingscentrum, een vogelhuisje of 
plantenbak timmeren.  
Als dat je een uitdaging lijkt, dan moet je 
voor deze activiteit kiezen!  
Onder leiding van een echte timmerman 
wordt alles netjes uitgelegd zodat jouw 
creatie onwijs tof wordt. Het vogelhuisje 

of de plantenbak mag je mee naar huis nemen!  
Kosten: € 7,-

Espeq Timmeren BBDI

 
 
 

Bij deze activiteit ga je een  
mobielhouder in elkaar zetten en  
beschilderen met de Mondriaantechniek. 
De activiteit wordt gehouden bij Espeq, 
een opleidingscentrum voor de bouw. Je 
leert het schilderen hier van echte vak-
mensen. Kosten: € 7,-

Espeq Schilderen BBWO

DO



 
 

Kan jouw slaapkamer wel wat meer 
kleur gebruiken en vind je het leuk 
om dat zelf de maken?  
Bij deze activiteit ga je aan de slag 
met wasco, een canvasdoek en een 
föhn om daarmee de leukste  

creaties mee te maken. Kosten: € 12,-

MA OB BBFleurig Canvas

 
 

Spektakel ten top!
 

Een ervaren freerunner legt jou de fijne 
kneepjes uit over hoe je een hindernis 
het beste kunt overwinnen, hoe je op 
een eenvoudige wijze snel en doelgericht 
naar de andere kant van de zaal kunt 
springen.  
 

Een leuke en toch veilige vrijetijdsbeste-
ding waarbij jouw conditie op de proef 

wordt gesteld. Kosten: € 9,-

Freerunnen DI BBDO

 
 

Ontdek, leer en ervaar het boerderij 
leven van dichtbij!  
 
Tijdens de educatieve rondleiding over 
onze boerderij met ruim 200  
melkkoeien laten wij alle dieren van 
dichtbij zien en testen wij jullie kennis 

over de boerderij.  
 

De kippen, honden, katten, konijnen,  
cavia’s, paarden, kalfjes en koeien kunnen niet wachten 
om jullie te zien en jullie mogen de dieren aaien,  
vasthouden, knuffelen en voeren!  
 

Na afloop van de rondleiding is het tijd voor nog meer 
fun, zo kunnen jullie onder andere trampoline springen 
en staat er limonade en wat lekkers voor jullie klaar.’  
 

Kosten: € 12,- 

Fun by André Hoeve OB BBWO

 
 

Leer je naam of een andere tekst 
tekenen in graffiti stijl.   
Je kan verschillende graffiti stij-
len uitproberen, met verschillende 
kleuren.   

We werken met stiften en papier.   
Je kan er ook voor kiezen om een poster te maken,  
leuk voor op je kamer!   
Kosten: € 8,50

Graffiti letters tekenen BBDO

 
 

Wil je lekker rond rennen, gek 
doen, springen en klimmen in een 
grote binnenspeeltuin waar super 
veel trampolines en grote glijbanen 
te vinden zijn? Kies dan eens voor 
Funfestijn! Kosten: € 11,50

Funfestijn MA WO OB

Wuiver 3 Spanbroek  
tel 0226-820072  -  www.koenisbv.nl

Twee Etages 
Dierplezier
Bij ons kunt u terecht voor :

Hond, Kat, Vogel, 
Knaagdier, Paard, Schaap, 

Kip, Hobbydier, Hengelsport, Aquarium





 
 

Heb jij altijd al een ster op de judomat 
willen worden? Dan is dit iets voor jou. Je 
krijgt les van de beste judodocenten in 
een echte dojo. Je leert bepaalde  
technieken om je tegenstanders de baas 
te zijn. Word jij de nieuwe Dennis van der 
Geest of Marhinde Verkerk? Kosten: € 4,50 

Judo VR OB BB

  
 

Hoe ziet jou droomhuis eruit?   
Een ruimtewoning, een kasteel, een grot 
misschien ? Met een tuin en een  
zwembad ? Wie wonen erin dat huis? 
dieren , mensen, robots of grote  
spinnen? Je kan dat allemaal maken en 
alles erbij verzinnen .. als het maar van 
klei te maken is.  
We werken met verschillende kleuren 
klei en je kan het hele werkstuk aan 

het eind van de workshop schilderen.Je werkstuk moet 
eerst drogen en dan 2 keer gebakken en geglazuurd 
worden .Dan kan je het meenemen en gebruiken!  
Hoe en waar je het af kan halen, dat spreken we af 
tijdens de workshop. Kosten: € 12,-

Keramiek BBWO

 
 

Bij de Inventas Gamehouse  
kun je gamen, poolen, darten, laser-
gamen of een poging te doen om te  
ontsnappen uit onze escape room.  
Lijkt je dit helemaal geweldig geef 
je dan op! Kosten: € 9,50

JC Inventas Gamehouse BBDO

 
 

Bij deze activiteit kun je 2 uur lang 
plezier maken in het trampoline-
park. Spring héél hoog, doe de Ninja 
Course of spring vanaf een toren 
in een BigAirBag. De Jumpmasters 
zijn erbij om je te helpen.Tussen 

het springen door is het tijd om te lasergamen. Rennen, 
sluipen en dekking zoeken. Je gaat real life gamen in 
de lasergame arena vol special effects. Wie komt als 
winnaar uit de strijd?
LET OP: Antislipsokken zijn verplicht. Deze kun je 
zelf meenemen of zijn te koop voor € 2,-. 
Neem hiervoor dan zelf geld mee. Kosten: € 17,- 

Jump en lasergamen MA BBDI DO

 
 

Bij deze activiteit gaan jullie als 
groep een aantal heerlijke  
gerechten op tafel zetten! Bij het 
bereiden van eten komt van  
alles kijken. Van groenten en fruit 

wassen tot het marineren van een stukjes vlees of vis. 
De gerechten die jullie gemaakt hebben mogen jullie 
daarna natuurlijk zelf opeten! Wat jullie gaan maken is 
nog een verrassing. Wel willen we graag weten of jullie 
allergieën hebben en of jullie iets echt niet lusten.  
Kosten: € 10,- 

Koken MA OB

 
 

Bij deze activiteit gaan jullie als 
groep een aantal heerlijke  
gerechten op tafel zetten!   
Bij het bereiden van eten komt van  
alles kijken. Van groenten en fruit 

wassen tot het  
marineren van een stukjes vlees of vis.   
De gerechten die jullie gemaakt hebben mogen jullie 
daarna natuurlijk zelf opeten! Wat jullie gaan maken is 
nog een verrassing.   
Wel willen we graag weten of jullie allergieën hebben en 
of jullie iets echt niet lusten.   
Kosten: € 10,- 

Koken WO BB

 
 

Zoveel lego en kapla als de  
Gabberweek heeft, heb je nog nooit 
bij elkaar gezien!  
Ben je een echte bouwer?  
Dan ben jij degene die we zoeken! 

 

Kosten: € 4,50 

Lego/Kapla OB BBVRDO

 
 

Lijkt het je leuk om eens kennis te 
maken met de paardensport?   
Op onze manege hebben we een leuk 
programma waarin je de paarden 
leert poetsen, ermee gaat lopen en  

                               erop mag stappen!   
Een leuke introductie voor de paardenliefhebber.   
Kosten: € 14,50 

Manege Warnaar OB BBWO

 
 

Heb je zin om een 3 gangen menu te 
leren koken?  
De Kinderkookschool heeft speciaal 
voor de gabberweek een 3 gangen 
menu samengesteld om deze gezellig 
met zijn allen te gaan koken.   

Je leert geheime tips en tricks, we vertellen waar de 
ingrediënten vandaan komen en wat je er mee kunt.   
Tijdens het koken kun je ook van alles wat proeven,  
zolang er maar genoeg overblijft voor de gerechten.   
Na het koken dekken we de tafel zoals in een  
restaurant om alles wat jullie gemaakt hebben op te 
eten. Van alle gerechten die er gemaakt zijn krijg je een 
recept mee naar huis zodat je het thuis nog een keer 
kunt koken. Kosten: € 14,50 

Koken Kinderkookshool VR OB

 
 

We maken de heerlijkste hapjes 
voor in je schatkist! Van de zee 
worden piraten hongerig, dus gaat 
het fornuis aan, en koken maar. 
Piraterij in de kombuis! Als je het 

leuk vindt mag je ook verkleed komen als piraat. 
 

Kosten: € 14,50 

Koken met piraten OBWO



 
 

Heb jij je altijd al afgevraagd wat 
er allemaal bij de marine gebeurd? 
Dan krijg je daar nu de kans voor. 
Je bezoekt het marinemuseum en 
ontdekt wat de taken van de Ko-

ninklijke Marine zijn. Kosten: € 13,50 

Marinemuseumen WO BB

 
 

Kinderen uit groep 1 en 2 uit het 
Gabberweekgebied  
kunnen alvast kennismaken met de 
Gabberweek.   
Er is voor deze groep een  
programma van ongeveer 2 uur 

samengesteld. 
  

De kinderen gaan op ‘’berenjacht’’. Aan de hand van een 
boek gaan ze een shirt versieren, liedjes zingen en  
dansen. Ook maken de kinderen nog een fruitspiesje.  
 

De mini’s worden niet met een busje vervoerd en dienen 
gebracht en gehaald te worden.  
 

Wij hebben er al zin in! Kosten: € 5,-

Mini’s MA WO Groep 1 en 2DI

 
 

Altijd al jouw eigen tuin willen  
ontwerpen? Dit is je kans.  
Je mag helemaal zelf bedenken wat 
er allemaal in jouw tuintje komt.  
Alle banken, stoelen, tafeltjes en 
andere spullen ga je zelf maken.  
Een superleuke activiteit!  
 

Kosten: € 12,50 

Minituintje maken DO OB BB

 
 
In het gezellige cafeetje van het 
Oorlogsmuseum beginnen jullie met 
het versieren van je eigen plakje 
cake met allerlei lekkere dingen 
zoals slagroom, spekjes, hagelslag 
en M&M’s.  

Vervolgens gaan jullie ‘Bevrijdings-spelen’ doen wat na 
de oorlog ook gebeurde om de vrijheid te vieren!  
Een ware competitie met Oud-Hollandsche spelletjes 
zoals blik gooien, ring werpen, wie bouwt de hoogste 
toren, sjoelen en touwtje springen. Houdt de score bij 
en de winnaar... die wint wat lekkers :-). 
Tot slot maken we nog een gave groepsfoto in een echte 
Tweede Wereldoorlog truck! 
 

Kosten: € 14,50 

Oudhollandse spelletjes OBWO

 
 

Op een leuke locatie gaan we met  
z’n allen aan de slag om voor elkaar 
hele bijzondere pannenkoeken te 
bakken van tevoren een rondleiding 
in het rundveemuseum plus een film 
en daarna lekker nagenieten van  

heerlijke pannenkoeken die jullie samen opeten. 
Kosten: € 6,- 

Pannenkoekenfeest DI DO OB BB
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Nieuw- en Aanbouw / Verbouw / Renovatie / Onderhoud 

 

Schaatsen op de kunstijsbaan  
De Westfries in Hoorn.  
Er is een middenbaan (30 x 60) en 
een gewone schaatsbaan (400 meter).      
LET OP:  

Je kunt je eigen schaatsen meenemen of anders  
schaatsen huren. Het huren van schaatsen komt voor 
eigen rekening! Schaatsen huren kost € 6,50.  
 

Als je huurt, houd er dan wel rekening mee dat van jouw 
maat of soort schaats alles uitgeleend is. Dan moet je  
wachten tot iemand ze weer ingeleverd heeft.   
Kosten: € 13,50

OB BBSchaatsen MA WO DO 

Wie is er nou niet gek op pizza?!    
Bij deze activiteit gaan jullie 
zelf pizza bakken onder  
begeleiding van een echte  
pizzabakker!      

Tijdens het wachten op je pizza, liggen er allemaal  
Italiaanse spelletjes klaar.   
Geef je snel op, wij krijgen nu al trek!  
 

Kosten: € 14,50

Pizzeria Adam MA DI WO DO OB BB



 

  

  

 

                     

                    

 

 

Nieuw- en Aanbouw / Verbouw / Renovatie / Onderhoud 

 
 

 
Jullie gaan bij deze activiteit 
met verschillende  
schildertechnieken aan de slag.  
 
Onder andere sponzen, nat op 
nat schilderen en effect in     

                                    huidskleur.  
 
Er is keuze uit verschillende  
voorbeelden en aan het einde heb je een mooi resultaat.  
 

Kosten: € 10,- 

BBSchilderen op canvas WO

 
 
Leer diverse scouting technieken 
die je zullen helpen in de natuur te 
overleven.  
Diverse activiteiten kan je hier 
doen die de ware  
wereld-onderzoeker nodig zal  

hebben? Kosten: € 8,- 

VRScouting Titus Brandsma BBOB

 
 
Van bloempotten kun je van alles  
maken.  
Met wat creativiteit maak je van deze 
bloempotten een mooie sporter.  
Dit kan van alles zijn.  
Bijvoorbeeld een voetballer met kleren 
van jouw favoriete club.  
Als hij klaar is doen we er nog een  

plantje in en heeft het mannetje een mooi bos haar.  
 

Kosten: € 15,- 

Sporter van bloempot BBWO

 
 

Met spijkers en draad kun je veel 
leuke dingen maken. We gaan hier 
lekker timmeren en maken daar 
het figuur af met draad. Je kunt 
helemaal zelf bepalen wat jij gaat 
maken. Een dier, jouw eigen naam of 

misschien wel een voertuig. Kosten: € 11,50 

DI BBSpijkerschilderij

 
 

Wil je later misschien wel  
vrachtwagenchauffeur worden en 
weten wat er allemaal gebeurt bij 
dit grote bedrijf?  
Dan is dit je kans. Je krijgt een 
rondleiding door het bedrijf en  

misschien mag je nog wel helpen ook. Kosten: € 4,50 

Simon Loos DI OB BB

 
 

Bij deze activiteit kun je een eigen 
bordje beschilderen.  
Er zijn voorbeelden aanwezig, maar 
je kunt natuurlijk ook je eigen  
ontwerp maken. Kosten: € 11,- 

Servies schilderen OB BBMA

 
 

Ben jij helemaal weg van paarden? 
Dan is deze activiteit iets voor jou! 
Bij manege  
 
Stal Hoogwoud kun je een circuit 
doen waarbij je tijdens ieder  

onderdeel iets leert op het gebied van paarden en hoe 
je met paarden om moet gaan.   
Kosten: € 12,- 

Stal Hoogwoud DI DO OB BB



 
 
Je hebt vast wel eens geprobeerd in 
de zon te kijken, helaas zonder  
succes. Tenzij je met een een  
speciaal daarvoor gemaakte  
telescoop kijkt! Volkssterrenwacht 
Orion heeft zo’n speciale telescoop. 

Als je geluk hebt en het weer laat het toe, kan je mis-
schien zelfs de zon zien!  
Ook gaan jullie proefjes doen met magnetisme en  
krijgen jullie uitleg over de breking van het licht. Na alle 
uitleg en een rondleiding door de sterrenwacht volgt 
er een puzzeltocht. Wie heeft er het beste opgelet? 
Kosten: € 11,- 

Sterrenwacht Orion OB BBWOMA DO

 
 

Heb jij je wel eens afgevraagd 
hoe striptekenaars die poppetjes 
en figuurtjes nou verzinnen? Bij 
deze activiteit wordt dit allemaal 
verteld door een echte stripteke-

naar. Naast de figuurtjes leer je ook de emoties (boos, 
verdrietig, blij) op papier te zetten zodat jezelf een 
stripverhaal kunt tekenen. Kosten: € 12,50 

Striptekenen BBDI

 
 

We gaan bij de heerlijkste taarten 
maken onder leiding van de  
eigenaresse van Taarten voor Kids 
Zij heeft honderden thema taarten 
gebakken voor kinderen, dus als er 

iemand is die weet hoe je een taart moet bakken is het 
Saskia wel. Een heerlijke belevenis. Kosten: € 19,50 

Taarten maken OB BBDO

 
 
Leuk met hout aan de slag; ontwer-
pen, zagen en timmeren.  
Maak iets moois voor je kamer of 
voor een ander, wij hebben leuke 
ideeën en helpen je op weg.  

Leef je uit bij deze creatieve workshop!  
 

Kosten: € 10,-

Timmer en zaagworkshop BBMA

 
 

Wil je altijd al leren hoe je jezelf 
kunt verdedigen met je handen en 
voeten? Dan is dit echt iets voor 
jou! Tijdens deze activiteit leer je 
verschillende technieken en mis-

schien kan jij aan het einde van de activiteit wel een 
stukje hout doormidden slaan.   
Kosten: € 4,50 

Taekwondo OB BBDI

 
 

Van stenen kun je veel leuke  
creaties maken. Wij gaan van de stenen 
supermooie vissen maken die met elkaar 
een gezellige vissenkom  
vullen. Kosten: € 12,-

Vissen van steen OBDI

 
 

De stand van de camera  
waar kijk je naar toe en wat vertel 
je de kijkers.
 
Hoe maak je een verhaal en hoe 
wordt je een goede vlogger.

 
Deze tips en adviezen worden  
gegeven door echte vloggers, die dit als werk  
beschouwen. Snel inschrijven en beleef het,  
maak het mee.  
 
Kosten: € 14,50 

Vloggen BBWO



 
 
In de winter kunnen de vogels wel een 
beetje hulp gebruiken.  
 
Zeker als het koud is. Met deze kopjes 
help jij de vogels door de koude tijden. 
Je kunt de kopjes zo vrolijk maken als 
dat je zelf wilt.  
 
Natuurlijk zorgen we er ook voor dat er 

wat lekkers voor de vogels op komt zodat je hem thuis 
gelijk op kunt hangen.  
 
Kosten: € 12,-

Voederkopjes WO OB BB  
 

 
In de winter kunnen de vogels wel 
een beetje hulp gebruiken.  
 
Zeker als het koud is. Met deze 
kopjes help jij de vogels door de 
koude tijden.  

 
Je kunt de kopjes zo vrolijk maken als dat je zelf wilt.  
Natuurlijk zorgen we er ook voor dat er wat lekkers 
voor de vogels op komt zodat je hem thuis gelijk op kunt 
hangen.   
Kosten: € 15,50

Vogel- en dieropvang  
De Bonte Piet

OB BBWODI DO



 De Veken 200B 002, 1716 KJ, Opmeer 
0226 35 23 67 | www.pronkwerk.nl | info@pronkwerk.nl

Wij zijn geopend op: 
Ma. 10:00 - 16:30
Do. 19:00 - 21:00
Vr. 09:00 - 17:00
Za. 09:00 - 16:00
Ook op afspraak staan we voor u klaar

...nemen uw interieur onder handen. Als schilders-
 bedrijf met kleur, verf, behang én interieuradvies 

bieden wij het totale pakket! Kom eens langs!

 PRONKWERK GABBERS



 
 

Bij deze activiteit ga je aan de slag 
om wat leuks te maken om thuis op 
tafel te kunnen zetten.   
Alles in het thema lente en pasen. 
Wie weet heb jij zelf ook nog leuke 
ideeën om er bij te maken.  

 

Kosten: € 11,50 

Voorjaarsbak VR OB

 
 

Weet jij al hoe een boer op een 
echte boerderij werkt?   
En wil jij hem daarbij helpen? Of 
houd je erg van de boerderijdieren?   
Dan is dit echt iets voor jou!  
Je mag de boer helpen bij het  

verzorgen van de dieren en wie weet nog wel een rondje 
op de tractor rijden.   
Kosten: € 4,50

Werken bij de boer WO OB

  
 

Houd je van zwemmen,  
ben jij een echte waterrat en wil je 
genieten van een groot waterfeest 
in een zwemparadijs bij jou in de  
omgeving?   

Geef je dan op voor deze activiteit.   
Kosten: € 13,50

Zwemmen BBDOMA

 
 

Altijd al je eigen windgong willen 
maken?   
Dit is je kans.  
Tijdens deze workshop ga je van 
een gieter een mooie windgong  
maken.  

Geef hem thuis een goed plekje in de wind en je kunt 
vaak genieten van het geluid dat hij maakt.   
Kosten: € 15,-

Windgong gieter BBVR

 
 

 
Tijdens deze workshop ga je een kei 
schilderen en daarna met een mooie 
stiptechniek voorzien van een  
mandala. Mandala betekent  
letterlijk ‘magische cirkel’.  
 

Een mandala kent geen einde en geen begin.  
Met mooie parelmoerverf schilderen we een kei van zo’n 
8-10 cm.   
Dan zoeken we mooie kleurtjes verf uit en gebruiken 
we een mooie stiptechniek om de steen een oneindige 
mandala te geven. Kosten: € 15,50

Workshop kei schilderen  
met mandala stippen

BBDI

 
 

Weet jij al hoe een boer op een 
echte boerderij werkt?   
En wil jij hem daarbij helpen? Of 
houd je erg van de boerderijdieren?   
Dan is dit echt iets voor jou!  
Je mag de boer helpen bij het  

verzorgen van de dieren en wie weet nog wel een rondje 
op de tractor rijden.   
Kosten: € 4,50

Werken bij de boer BBMA



Wij zijn Van De Kooy Dealer Occasions tevens specialist in in- en verkoop 
van nieuwe en gebruikte occasions.
Bij ons treft u allerlei verschillende merken aan die wij graag aan u willen 
laten zien. 
Nieuwsgierig ? Kom gerust eens bij ons langs, de thee of koffie staat voor 
u klaar! 
Uiteraard kunt u ook op onze website rond kijken, wellicht vind u hier uw 
droom occasion.

Wij hebben een ruim aanbod aan occasions op voorraad.
Dagelijks zijn wij onderweg om op zoek te gaan naar nieuwe occasions.
Wij willen ons assortiment uitbreiden, zodat wij voor u de juiste occasion 
tot onze beschikking hebben.

De Veken 5 – 1716 KE Opmeer

T: 0226-561200

E: info@vandekooydealeroccasions.nl

W: www.vandekooydealeroccasions.nl





Contact:
Stichting Gabberweek
De Weijver 8C
1718 MS Hoogwoud
info@gabberweek.nl


