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Zomer 2019
Zomertijd Opmeer is een project voor diegenen die niet op vakantie kunnen of willen en het leuk vinden 
om toch activiteiten te doen en daardoor contacten met anderen te leggen. 
Het uitgangspunt is om een breed scala aan activiteiten zo goedkoop mogelijk aan te bieden door in een 
groep te gaan. De zevende editie van Zomertijd Opmeer wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit 
het SJJO en wordt gehouden in de periode van 15  tot en met 30 juni 2019.
Een team van vrijwilligers zal ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Het aanbod van 
Zomertijd is gebaseerd op jarenlange ervaring en een groot netwerk binnen de organisatie. Samen met het 
verenigingsleven, gemeente Opmeer en andere organisaties zullen we proberen er weer een onvergetelijke 
zomer van te maken..

Wie kunnen er meedoen
De doelgroep is volwassenen en senioren. Er zijn ook activiteiten die u samen met uw (klein)kinderen kunt 
doen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de begeleiding van meegenomen kinderen. De werkgroep 
Zomertijd Opmeer richt zich op inwoners van de gemeente Opmeer. Mochten er campinggasten of logés 
mee willen doen, dan is er vaak een mouw aan te passen, tenzij de activiteit vol zit. Neem hiervoor contact 
met ons op.

‘Samenpas’
De Stichting Samen heeft een brief verstuurd naar alle bewoners die zich in een minder goede financiële 
positie bevinden en bekend zijn bij de gemeente Opmeer. Mocht u een brief hierover hebben ontvangen, 
dan kunt een pas laten maken in de Vergadelaar (iedere vrijdag van 16.00-16.30 uur). Vervolgens krijgt u - 
op vertoon van deze pas - 50% korting bij de inschrijving op de activiteiten van Zomertijd.

Inschrijving
De inschrijving zal plaatsvinden in de periode van 30 april t/m 5 mei 2019  
(en daarna alleen nog na telefonisch overleg met het nummer van Zomertijd)

Locatie Datum Tijd
Vergadelaar (ook pin) 30 april en 2 mei 10.00-12.00 uur
Gemeentehuis Opmeer 1 mei 14.00-15.00 uur
Boekenmarkt 4 en 5 mei 10.00-13.00
Inwoners van Aartswoud en De Weere bellen naar:  06 - 57 95 73 46

Achterin dit programmaboekje vindt u twee formulieren. U vult ze allebei op dezelfde manier in. Dit wordt 
bij inschrijving nog gecontroleerd. Het achterste formulier kunt u loshalen en levert u in. De rest van het 
boekje, inclusief het formulier voor eigen gebruik, houdt u voor uw eigen administratie. Zo kunt u zien waar 
u zich voor heeft ingeschreven. Ook wordt hij afgetekend bij betaling. Neem dus beide formulieren mee bij 
de inschrijving.
Alle activiteiten hebben een nummer en titel. U zet een kruisje in de kolom ‘aangemeld’ achter de activiteit 
van uw keuze. Gaat deze niet door, dan krijgt u van ons een telefoontje. U krijgt dan uw geld terug of u kunt 
binnen een week na dat telefoontje een andere activiteit kiezen. U kunt dat doorgeven op telefoonnummer 
06-579 573 46. In dat geval wordt het bedrag verrekend.

Op het formulier dat u moet inleveren, staan ook de betalen bedragen. U schrijft het betreffende bedrag 
in de laatste kolom. Tel de bedragen bij elkaar op en betaal zoveel mogelijk gepast bij het inschrijven.  
Bij de  Vergadelaar kunt u pinnen.
Let bij het inschrijven op het volgende
•	 Vul	het	formulier	zo	volledig	mogelijk	in.
•	 	Vul	voor	iedere	deelnemer	een	eigen	formulier	in	(dus	niet	2	namen	op	1	formulier).	Dus	ook	voor	uw	

(klein)kind een apart formulier. Deze zijn te verkrijgen op de inschrijflocaties.
•	 Het	is	toegestaan	om	het	inschrijfformulier	van	een	ander	in	te	leveren	en	te	betalen.
•	 	U	kunt	alleen	pinnen	in	de	Vergadelaar,	op	de	overige	locaties	verzoeken	wij	u	vriendelijk	contant	en	

gepast te betalen.

Iedere deelnemer die zich heeft opgegeven, krijgt een bevestigingsbrief. Deze zal ongeveer 10 dagen voor 
de start van Zomertijd bezorgd worden. In deze brief staat ook de definitieve tijd en (vertrek)locatie van de 
activiteiten!
Omdat er een lijst van deelnemers aan de verzekeringsmaatschappij overlegd wordt, is het belangrijk dat er 
onderling niet geruild wordt om later eventueel problemen voor u te voorkomen.

Bevestigingsbrief
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Museumkaart of Bankgiro VIP-kaart
Bij een aantal activiteiten is de Museumkaart of Bankgiro VIP kaart geldig. Als u zo’n kaart hebt, geef dat 
dat aan op het inschrijfformulier en neem deze mee naar de activiteit zodat hij kan worden gescand bij de 
ingang.

Legitimatie
In Nederland is er een algemene legitimatieplicht. Neemt u dus uw legitimatiebewijs mee. Bij een aantal 
activiteiten kunt u alleen mee als u uw legitimatiebewijs mee heeft. Dit staat vermeld bij de activiteit.

Overige belangrijke informatie
In de omschrijving van de activiteiten staat of er voor eten en drinken gezorgd wordt. Mocht dit niet zo zijn, 
neem dan zelf mee wat u nodig denkt te hebben. Helaas is het bij de meeste activiteiten niet mogelijk met 
dieetwensen rekening te houden. Neemt u dan zelf indien nodig wat te eten  of te drinken mee.
Als er sprake is van vervoer per bus(je), dan verzamelen we bij de Vergadelaar met als adres:  
De Weijver 8c, 1718 MS te Hoogwoud.  
Zorg dat u op tijd bij deze opstapplaats bent (15 minuten voor de aangeven opstaptijd)

Mocht u verhinderd zijn, geeft u dat alstublieft op tijd door via de speciale ZomertijdTelefoon:
06 - 57 95 73 46 
of mail naar:
zomertijdopmeer@gmail.com.

Privacy
Onderaan het opgaveformulier wordt gevraagd om uw handtekening te zetten. Daarmee gaat u akkoord 
dat er tijdens de activiteiten foto’s worden gemaakt, waar u (herkenbaar) op staat. Deze foto’s worden 
alleen voor en door Zomertijd gebruikt, bijvoorbeeld op de website, facebook en het programmaboekje.
Tevens gaat u daarmee akkoord dat wij uw gegevens bewaren voor de eigen administratie van  
Zomertijd Opmeer. 
De gegevens worden slechts gebruikt voor:
- correspondentie en telefooncontact rond de organisatie van Zomertijd Opmeer 2019
- correspondentie rond de organisatie van Zomertijd Opmeer 2020
De gegevens worden maximaal 1,5 jaar bewaard ten behoeve van bovenstaande.

We hebben veiligheid en gezelligheid hoog in het vaandel en gaan er samen met u voor zorgen dat deze 
editie weer een geweldig evenement wordt. We gaan er natuurlijk van uit dat alles goed gaat.  
Deelname aan de activiteiten is echter altijd op eigen risico.

Verklaring Symbolen

 Actief

 Creatief

 Culinair

 Cultureel

 Met (klein)kind

 Theater Ik ben er even tussenuit
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1 Dagje Texel

We beginnen deze editie van Zomertijd op Texel. Dit jaar een ander 
programma dan voorgaande jaren. We gaan naar het Kaap Skil museum, een 
dierentuin en een roofvogelshow. 
Dus vroeg uit de veren om op tijd de boot te nemen en lekker wakker te 
waaien! Natuurlijk is het weer een volledig verzorgd dagje uit.

Kosten: € 60,- | Verzorging: koffie/thee/koek/lunch/kopje soep op de boot | 
Vervoer: vanaf de Vergadelaar | Locatie: Texel | Tijd: hele dag

Zaterdag 15 juni

2 Avondje Theater

Muziekvereniging Wieringerwaard bestaat 60 jaar en dat wordt groots gevierd! 
De enthousiaste en gemotiveerde leden van het orkest vieren het jubileum 
samen met Leona Philippo en brengen een spetterend concert ten gehore bij 
theater Cool in Heerhugowaard.
Leona Philippo won in 2012 The Voice of Holland en in 2016 het tv-
programma Maestro. Ze toonde hiermee ook haar dirigeertalent. Samen met 
het opleidingsorkest en groot orkest brengt Leona een gevarieerd en swingend repertoire.

Kosten: € 25,- | Verzorging: koffie/thee | Vervoer: vanaf de Vergadelaar | Locatie: Heerhugowaard | 
Tijd: avond

 Zaterdag 15 juni

3 Happen en trappen: Molentocht

Op verzoek hebben we een tocht langs diverse molens samengesteld. 
Onderweg wordt er ter afwisseling van het getrap weer lekker gehapt. Mocht 
het slecht weer zijn, dan wordt de fietstocht verplaatst naar zondag 23 juni. 
Houdt hier rekening mee in uw agenda. De fietstocht wordt ook dit jaar weer 
vanwege het tempo alleen met e-bikes gereden!

Kosten: € 20,- | Verzorging: koffie/thee/happen | Vervoer: eigen e-bike | Locatie: eigen regio |  
Tijd: hele dag.

Zondag 16 juni

4 Sissen en zoemen

Deze keer geen reisje met de stoomtram maar een bezoek aan de Stoomdagen 
in het Stoommachine museum in Medemblik. Dit museum is gevestigd in het 
voormalig stoomgemaal ‘de Vier Noorder Koggen’ aan het IJsselmeer. Vandaag 
draait alles echt op stoom, ook de stoomhijskraan en de baggermachine. 

Na dit museum bezoeken we de Bijenstal in Opperdoes waar we van een 
lekkere lunch gaan genieten. Na een rondleiding door Bijenland en het eventueel bezoeken van de 
Modelspoorlijn rijden we via een mooie route weer terug naar huis.

Kosten: € 25,- | Verzorging: koffie/thee/lunch | Vervoer: vanaf Vergadelaar | Locatie: Medemblik |
Tijd: hele dag

Zondag 16 juni
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5 Dienblad Mozaïeken

We gaan dit jaar een mooi mozaïekwerkstuk maken waarbij u kunt kiezen 
uit een dienblad in de kleur blauw/groen, rood/oranje of blauw/grijs. U hoeft 
niet te werken met lastige tangen, maar het is rustig puzzelen, neerleggen, 
vastplakken en later invoegen.
Dit gaat bij iedereen lukken!
Geeft u bij de aanmelding door welke kleur u wilt gaan maken?

Kosten: € 25,- | Verzorging: koffie/thee/lekkers/lunch | Vervoer: op eigen 
gelegenheid | Locatie: Hoogwoud | Tijd: ochtend en deel van de middag

Maandag 17 juni

6 Jeu de Boules 1/3

Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer jeu de boules spelen. Het blijft leuk 
om dit gezellige spel met elkaar te spelen. De laatste keer sluiten we af met 
een lekkere picknick buiten op de laatste spellocatie. We spelen drie keer op 
verschillende banen op 17, 23 en 27 juni. 25 juni is de reservedatum. 
We hebben er weer zin in. Welke groep wordt deze keer kampioen? 

Kosten: € 12,50 (voor drie keer) | Verzorging: koffie/thee/fris/op de laatste dag picknick |  
Vervoer: op eigen gelegenheid | Locatie: Hoogwoud en Spanbroek | Tijd: middag

Maandag 17 juni

7 BroekerVeiling: Veilen, varen en verrassen

Museum Broeker Veiling is niet zomaar een museum. In Broek op Langedijk 
staat de oudste veiling ter wereld. Hier is het veilen bij afslag in 1887 
ontstaan. Bijzonder: deze manier van veilen wordt nu bij alle grote veilingen 
toegepast. Duik in de geschiedenis en beleef bij dit binnen- en buitenmuseum 
hoe een groente- en fruitveiling ruim een eeuw geleden verliep. We krijgen 
een rondleiding, maken een vaartocht door de polder en kunnen na een 
heerlijke lunch ook zelf gaan bieden tijdens de veiling. Dus wat centjes mee!

Kosten: € 40,- | Verzorging: koffie/thee/boerenlunch | Vervoer: vanaf de Vergadelaar |  
Locatie: Broek op Langedijk | Tijd: hele dag

Dinsdag 18 juni

8 Workshop Keramiek

Deze keer gaan we werken met keramiek onder leiding van Lies Hogerzeil. 
U gaat een leuk werkstuk maken van klei, de werkstukken worden later 
afgebakken en voorzien van een transparante glazuur. U kunt kiezen uit 
diverse technieken waarvan voorbeelden te zien zijn tijdens de workshop.  
U komt toch ook meedoen?

Kosten: € 20,- | Verzorging: koffie/thee/lekkers | Vervoer: op eigen gelegenheid | Locatie: Hoogwoud | 
Tijd: middag

Dinsdag 18 juni
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11 Pizza bakken bij Adam

Vandaag leert u onder leiding van Adam een heerlijke verse pizza’s te maken, 
die u gezellig na het afbakken met elkaar kunt gaan opeten. En waar kunt u dat 
beter doen dan in het enige echte Italiaanse restaurant ‘Adam’ in Spanbroek.
Even gezellig op de Italiaanse tour in ons eigen dorpje. Wie wil dat nu niet?

Kosten: € 10,- | Verzorging: koffie/thee/drankje/pizza |  
Vervoer: op eigen gelegenheid | Locatie: Spanbroek | Tijd: middag

Donderdag 20 juni

12 Strikes en spares

Vorig jaar gingen we minigolfen, nu gaan we voor de wat grotere en zwaardere 
ballen.
We gaan vanmiddag eerst een gezellig uurtje bowlen en daarna kunt u kiezen 
tussen een heerlijke huisgemaakte satéschotel of huisgemaakte spareribs!

Kosten: € 25,- | Verzorging: 1 consumptie/maaltijd | Vervoer: vanaf de Vergadelaar |  
Locatie: Heerhugowaard | Tijd: middag

Donderdag 20 juni

9 Bedrijfsbezoek bij Schipper Kozijnen

Dit jaar bestaat Schipper Kozijnen in Opmeer 50 jaar én ze hebben een 
nieuwe fabriekshal gebouwd. Extra leuk om een kijkje achter de schermen. 
Het bedrijfsbezoek start in de showroom op De Veken 201 met een kopje 
koffie of thee. Hierna wandelen we over het bedrijfsterrein naar de fabriek 
voor de rondleiding. U krijgt hier te zien hoe aluminium en kunststof 
kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien worden gemaakt met de nieuwste productietechnieken. 
Vervolgens kunnen we in de showroom de eindproducten bewonderen.
De rondleiding in de fabriek vindt plaats tijdens de productie. Deelname is op eigen risico. Ook met 
een rolstoel of scootmobiel kunt u deelnemen aan de rondleiding in de fabriek.

Kosten: € 5,- | Verzorging: koffie/thee/iets lekkers | Vervoer: op eigen gelegenheid | Locatie: Opmeer | 
Tijd: ochtend

Woensdag 19 juni

10  Museum ‘In het donker gezien’  
en bezoek IJmuider sluizen

Dit wordt een heel speciale ervaring: ga eens in de schoenen staan van iemand 
die blind is. Ervaar in de (stikdonkere) museumruimte onder begeleiding en 
met gebruik van de tikstok hoe het is om een wandeling te maken, door een 
bos te lopen, in de stad een straat over te steken en een drankje te bestellen 
en te betalen in de stikdonkere danszaal. Niet eng, maar wel spannend om te 
ervaren. U moet voor deze activiteit wel goed ter been zijn!
Daarna gaan we naar de IJmuider sluizen waar we het infocentrum SHIP bezoeken en informatie 
krijgen over het havengebied.

Kosten: € 35,- | Verzorging: koffie/thee/lunch | Vervoer: vanaf de Vergadelaar | Locatie: Velsen-Noord 
en IJmuiden | Tijd: hele dag

Woensdag 19 juni
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14 Dineren bij de Lindehof

Na al de enthousiaste reacties van vorig jaar, wordt ook dit jaar weer een 
heerlijk diner klaargemaakt door Nelleke. Wat het gaat worden is nog een 
(culinaire) verrassing, maar wel gaan we weer voor vers en gezond. Maar 
vooral ook lekker en smaakvol! 
Om er zeker van te zijn dat iedereen lekker eet, wil de kok graag van te voren 
weten waar uw voorkeur naar uit gaat: vlees of vis. Dus bij uw aanmelding 
graag uw voorkeur aangeven. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd! Dus meldt 
u aan voor een avond vol gezelligheid en heerlijk eten!

Kosten: € 15,- | Verzorging: diner/3 consumpties | Vervoer: op eigen gelegenheid |  
Locatie: Hoogwoud | Tijd: eind van de middag

Vrijdag 21 juni

15 Heerlijke wandelbootcamp in de vroege uurtjes

We gaan vanmorgen een gezonde wandeling maken onder leiding van 
wandelcoach Ingrid Glorie. Halverwege is er tijd om uit te rusten bij een 
lekker kopje koffie/thee met wat lekkers erbij. 
De wandeling zal ongeveer 7,5 km bedragen, dus, getraind en ongetraind u 
kunt altijd mee Na afloop is er een lekker kopje soep in de Vergadelaar.

Kosten: € 7,50 | Verzorging: koffie/thee/iets lekkers/ soep | Vervoer: op eigen gelegenheid |  
Locatie: start vanaf de Vergadelaar | Tijd: ochtend

Zaterdag 22 juni

16 Bezoek aan Remy op Landgoed Hoenderdaell

We gaan op bezoek bij Remy, het vondeling-leeuwtje uit het weiland, dat 
nu goed herstelt in de leeuwengroep van dit dierenpark. U gaat op eigen 
gelegenheid dit park verkennen waar heel veel verschillende wilde dieren 
worden opgevangen. Tussen de middag is er een lekkere lunch en aan het eind 
van de middag rijden we via een mooie route weer terug naar huis.

Kosten: € 30,- | Verzorging: koffie/thee/lunch | Vervoer: vanaf de Vergadelaar |  
Locatie: Anna Paulowna | Tijd: ochtend en middag

Zaterdag 22 juni

13 Kijkje op Schiphol en shoppen bij IKEA

Vandaag gaan we een kijkje nemen hoe het op Schiphol allemaal werkt. U 
komt van alles te weten over de terminals, het banenstelsel, de aanvliegroutes, 
bagage en de vogelwacht. Tevens duiken we even terug in de tijd. De tour gaat 
langs het start- en landingsterrein, de oude verkeerstoren, vliegtuighangars en 
de brandweerpost Sloten. De hele route wordt per bus gedaan. 
Daarna gaan we lekker lunchen bij IKEA en krijgt u ruim de tijd om even 
lekker te shoppen. U moet voor deze activiteit in het bezit zijn van een geldig 
identiteitsbewijs voor Schiphol.

Kosten: € 30,- | Verzorging: koffie/thee/lunch | Vervoer: vanaf de Vergadelaar |  
Locatie: Amsterdam en Haarlem | Tijd: hele dag

Vrijdag 21 juni
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3 Happen en trappen: Molentocht (reservedatum)

Mocht het 16 juni slecht weer zijn, dan wordt de fietstocht verplaatst naar  
23 juni.
Op verzoek hebben we een tocht langs diverse molens samengesteld. 
Onderweg wordt er ter afwisseling van het getrap weer lekker gehapt. De 
fietstocht wordt ook dit jaar weer vanwege het tempo alleen met e-bikes 
gereden!

Kosten: € 20,- | Verzorging: koffie/thee/lunch | Vervoer: eigen e-bike | Locatie: eigen regio |  
Tijd: ochtend en middag

Zondag 23 juni 

17 Storytrail stadswandeling + pannenkoek toe!
 

Hoorn in de Gouden Eeuw aan de Zuiderzee: een prachtige stad met een 
groots verleden. U vindt er de sporen van uitvinders, ontdekkingsreizigers en 
weldoeners. De onoverwinnelijke Eenhoorn. 
Verteller Johannes laat u de Hoornse geschiedenis beleven alsof u er middenin 
staat. U ervaart waarom de Rode Steen, in het hart van de stad, zo rood is. U bent getuige van 
de beroemde Slag op de Zuiderzee en u kuiert samen met schipper Bontekoe langs de levendige 
haven. Daar, aan de oever van de zee, maakt u tenslotte uw keuze: welke Hoornse helden verdienen 
eeuwige roem? En welke eeuwige vergetelheid? Eén ding is zeker: de stad Hoorn staat na deze 
verhalenwandeling voor altijd in uw geheugen gegrift!
Na de wandeling van 1,5 uur door de stad gaan we een lekkere pannenkoek eten.

Kosten: € 25,- | Verzorging: pannenkoek/1 consumptie | Vervoer: vanaf de Vergadelaar |  
Locatie: Hoorn | Tijd: middag

Zondag 23 juni

6 Jeu de Boules 2/3

Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer jeu de boules spelen. Het blijft leuk 
om dit gezellige spel met elkaar te spelen. De laatste keer sluiten we af met 
een lekkere picknick buiten op de laatste spellocatie. We spelen drie keer op 
verschillende banen op 17, 23 en 27 juni. 25 juni is de reservedatum.  
We hebben er weer zin in. Welke groep wordt deze keer kampioen?

Kosten: € 12,50 (voor drie keer) | Verzorging: koffie/thee/fris/op de laatste dag picknick |  
Vervoer: op eigen gelegenheid | Locatie: Hoogwoud en Spanbroek | Tijd: middag

Zondag 23 juni

18 Jazzclub Cool: FBI Jazzband

De vijf muzikanten van The Franklin Beaufort International Jazzband brengen 
een spectaculair programma met jazznummers van 1910 tot 1960. Ieder 
nummer is totaal anders van sfeer en klankkleur. Afgewisseld met eigen 
arrangementen, verrassende solo’s en soms hilarische zangpartijen zijn hun 
optredens iedere keer weer een ware belevenis!

Kosten: € 15,- | Verzorging: twee consumpties | Vervoer: vanaf de Vergadelaar |  
Locatie: Heerhugowaard | Tijd: middag

Zondag 23 juni
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20 Tapas maken bij ‘t Koetje

Dit jaar gaan we op de Spaanse tour en gaan we zelf lekkere tapas maken. 
Tapas zijn kleine eetlust opwekkende aperitiefhapjes die in Spanje bij een 
drankje worden gegeten. Hoewel de tapas oorspronkelijk een tussendoortje 
was, worden ze tegenwoordig ook gegeten als complete maaltijd met bijv.  
een salade of soepje erbij.
Wij gaan zelf verschillende tapas klaarmaken en daarna gezellig met elkaar opeten.

Kosten: € 17,50 | Verzorging: koffie/thee/1 drankje/tapas | Vervoer: op eigen gelegenheid |  
Locatie: Zandwerven | Tijd: middag en avond

21 Dagje Haarlem

Vroeg uit de veren voor een gezellig dagje naar Haarlem, een mooie stad 
met musea, oude kerken en gezellige winkelstraten. We bezoeken het 
Teylersmuseum ‘van de verwondering’ en gaan een kijkje nemen in de grote 
Sint BAVO kerk. We maken een gezellige rondvaart door de mooie stad en 
misschien is er zelfs nog tijd over voor een uurtje winkelen.

Kosten: € 45,- | Verzorging: koffie/thee/lunch | Vervoer: vanaf de Vergadelaar | Locatie: Haarlem | 
Tijd: de hele dag

Dinsdag 25 juni

6 Jeu de Boules (reserve dag)
 

Dit is een reservedag voor het geval er een eerdere dag uitvalt, bijvoorbeeld 
in verband met het weer.
Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer jeu de boules spelen. Het blijft leuk 
om dit gezellige spel met elkaar te spelen. De laatste keer sluiten we af met 
een lekkere picknick buiten op de laatste spellocatie. We spelen drie keer op 
verschillende banen op 17, 23 en 27 juni. 25 juni is de reservedatum.  
We hebben er weer zin in. Welke groep wordt deze keer kampioen?

Kosten: € 12,50 (voor drie keer) | Verzorging: koffie/thee/fris/op de laatste dag picknick |  
Vervoer: op eigen gelegenheid | Locatie: Hoogwoud en Spanbroek | Tijd: middag

Dinsdag 25 juni

Maandag 24 juni

19 Bijzondere kaarten maken

U gaat vanmiddag onder leiding van Shahaira twee mooie kaarten maken 
met ‘mixed media’. Daarbij wordt met verschillende technieken door elkaar 
gewerkt voor een prachtig effect.
 
Kosten : € 12,50 | Verzorging: koffie/thee/lekkers |  
Vervoer: op eigen gelegenheid | Locatie: Vergadelaar | Tijd: ochtend

Maandag 24 juni
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22 Creadag

Ook dit jaar bieden we weer een creatieve dag aan. Zowel ‘s morgens als ‘s 
middags bent u van harte welkom. U kunt kiezen uit: mini tuintje maken, 
matriozka’s  beschilderen, schilderij met keienkatten maken. Als u twee 
workshops kiest, mag u gratis blijven lunchen! Geef op het inschrijfformulier 
uw keuze van workshop aan.

Kosten: € 15,- (mini tuintje) of € 10,- (matriozka’s of keienkatten) |  
Verzorging: koffie/thee/lekkers (lunch) | Vervoer: op eigen gelegenheid |  
Locatie: Vergadelaar | Tijd: ochtend en/of middag

Woensdag 26 juni

23 Veiligheid en garnalen 

Wat hebben veiligheid en garnalen nu met elkaar te maken? Wel, dat is waar  
we vandaag mee bezig gaan. Het wordt een drukke dag, dus op tijd uit de 
veren. We beginnen met een bezoek aan het bezoekerscentrum over de 
versterking van de Afsluitdijk (veiligheid tegen water). Vervolgens gaan we 
naar het kazemattenmuseum in Kornwerderzand (verdedigingswerken). Voor dit museum moet u 
goed ter been zijn, vanwege meerdere trappen.
Terug naar Den Oever om met de WR117 garnalen te vissen. Onderweg gooien we de netten uit en 
bekijken we de vangst. Een deel van de garnalen wordt aan boord gekookt, gepeld en geproefd. Het 
dek is gedeeltelijk overdekt, dus ook met slecht weer kan deze tocht doorgaan.

Na terugkomst brengen we een bezoek aan het informatiecentrum van de dijkversterking in Den 
Oever (opnieuw veiligheid tegen water) en nemen we een kijkje op het werk. Het werk zal na de 
zomer worden afgerond. Degenen die vorig jaar mee zijn geweest, zullen verbaasd zijn over hoe het 
er nu uit ziet!

Kosten: € 40,- | Verzorging: koffie/thee/lunchpakket | Vervoer: vanaf de Vergadelaar |  
Locatie: Kornwerderzand en Den Oever | Tijd: hele dag

Woensdag 26 juni

24 Op de e-chopper rond Volendam, Edam en Marken

Ontdek Volendam en omgeving op een stoere e-chopper. Een e-chopper is 
een elektrische scooter, waarmee u comfortabel de omgeving verkent. Voel 
de wind door uw haren, voel de kriebels in uw buik en ontdek hoe mooi 
Volendam en omgeving is. Voor het berijden van de e-chopper heeft u een 
geldig (brommer)rijbewijs nodig. Na de lunch is er gelegenheid om nog even 
in Volendam rond te kijken.

Kosten: € 40,- | Verzorging: koffie/thee/lekkers/lunch | Vervoer: vanaf de Vergadelaar |  
Locatie: Volendam | Tijd: hele dag

Donderdag 27 juni



12

26  De Bazaar – Beverwijk

De Beverwijks Bazaar is een belevenis op zich. U waant zich in het Verre 
Oosten. In een kleurige combinatie van kramen, (outlet)winkels en foodstands 
vindt u een grote diversiteit aan producten uit de hele wereld. Meer dan 50 
culturen zijn hier vertegenwoordigd.
In de Foodmarket waant u zich in een Marokkaanse Souk. Heerlijke geuren, 
kleuren en geluiden zorgen ervoor dat alle zintuigen geprikkeld worden. Olijven, fruit, groente, 
gevulde wijnbladeren, kruiden en noten. De verkopers laten u graag proeven.
Boodschappentas mee en inslaan maar…

Kosten: € 22,50 | Verzorging: koffie/thee/lunch/1 consumptie | Vervoer: vanaf de Vergadelaar | 
Locatie: Beverwijk | Tijd: hele dag

Zaterdag 29 juni

27 BBQ met bingo

Zoals altijd sluiten we gezamenlijk af met een gezellige BBQ met een lekker 
drankje erbij.
Tussendoor spelen we een aantal rondes bingo met leuke prijzen.

Kosten: € 15,- | Verzorging: koffie/thee/hapjes/drankjes/bbq |  
Vervoer: op eigen gelegenheid | Locatie: de Vergadelaar |  
Tijd: middag en avond

Zaterdag 29 juni

25  High Tea en creamiddag  
bij de Museumboerderij West-Frisia

Onder het genot van een lekkere high tea kunt u een eenvoudig crea-werkje 
doen bij de museumboerderij in Hoogwoud.
U kunt kiezen uit: een fluwelen mandala kleuren met metallic brush penselen; 
een houten doosje versieren met ‘dots’, een soort Staphorster stipwerk of een 
shamballa armbandje knopen met draad en kralen. Gezelligheid en lekker 
snoepen staan voorop. Uiteraard kunt u ook het museum bekijken.

Kosten: € 15,- | Verzorging: koffie/thee/fris/High Tea | Vervoer: op eigen gelegenheid |  
Locatie: Hoogwoud | Tijd: middag

Vrijdag 28 juni

6 Jeu de Boules 3/3 + picknick

Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer jeu de boules spelen. Het blijft leuk om 
dit gezellige spel met elkaar te spelen. Dit jaar sluiten we af met een lekkere 
picknick buiten op de laatste spellocatie. We spelen drie keer op verschillende 
banen op 17, 23 en 27 juni. 25 juni is de reservedatum. We hebben er weer zin 
in. Welke groep wordt deze keer kampioen?

Kosten: € 12,50 (voor drie keer) | Verzorging: koffie/thee/fris/picknick |  
Vervoer: op eigen gelegenheid | Locatie: Hoogwoud en Spanbroek | Tijd: middag

Donderdag 27 juni
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Rondrit met stoomtrein over het Tata-bedrijfsterrein

Na het grote succes van 2016 bieden we dit uitje graag weer aan. We gaan naar 
Velserbroek, alwaar we op de stoomtram stappen.
We krijgen een rondrit over het bedrijfsterrein van de voormalige Hoogovens 
langs de diverse fabrieken. De rit is 15 km lang en duurt ongeveer 1,5 uur. 
Onderweg worden allerlei wetenswaardigheden verteld.
Na de lunch kunt u nog het Hoogoven museum bekijken.
U moet zowel bij de inschrijving ZTO als voor toegang tot het terrein een geldige ID meenemen!! 

Kosten: € 25,- | Verzorging: koffie/thee/iets lekkers/lunch | Vervoer: vanaf de Vergadelaar |  
Locatie: Velsen-Noord | Tijd: hele dag

Zondag 30 juni

BONUS

Contact

Voor meer informatie over Zomertijd Opmeer kunt u contact opnemen via 

e-mail: zomertijdopmeer@gmail.com 

telefoonnummer:  06-57 95 73 46

U vindt Zomertijd Opmeer ook op internet:
www.zomertijdopmeer.nl

www.facebook.com/zomertijdopmeer
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Voor eigen gebruik 

Inschrijfformulier Zomertijd Opmeer 2019 

Naam :   

Samen met : 
 
Nr. Activiteit Datum Aangemeld 
1.  Dagje Texel Za 15 juni  
2.  Avondje Theater Za 15 juni  
3.  Happen en trappen (reservedatum 23 juni) Zo 16 juni  
4.  Sissen en zoemen Zo 16 juni  
5.  Mozaïek  Blauw/groen 

Rood/Oranje 
Ma 17 juni  

 Rood/oranje 
 Blauw/grijs 

6.  Jeu de boules (17, 23 en 27 juni) (reservedatum 25 juni) Ma 17 juni  
7.  Broeker veiling Di 18 juni  
8.  Workshop keramiek Di 18 juni  
9.  Schipper kozijnen Wo 19 juni  
10.  In 't donker gezien/IJmuiden Wo 19 juni  
11.  Pizza maken bij Adam Do 20 juni  
12.  

Schiphol/Ikea Vr 21 juni  
14.  

15.  Wandelbootcamp Za 22 juni  
16.  Remy op Landgoed Hoenderdaell Za 22 juni  
17.  Storytrail Hoorn Zo 23 juni  
18.  Jazzclub Cool Zo 23 juni  
19.  Bijzondere kaarten Ma 24 juni  
20.  Tapas bij 't Koetje Ma 24 juni  
21.  Dagje Haarlem Di 25 juni  
22.  

23.  Veiligheid en garnalen  Wo 26 juni  
24.  E-chopper Volendam Do 27 juni  
25.  High tea crea West-Frisia Vr 28 juni  
26.  De Bazaar Za 29 juni  
27.  BBQ met bingo Za 29 juni  
28.  Stoomtrein Tata Steel Zo 30 juni  

 
Heeft u een dieet? Neem dan zelf te eten en/of drinken mee. 
 
Heeft u een Museumkaart of VIP-kaart van de BankGiro loterij? Neem die 
dan mee naar de activiteit. 
 
Zorg dat u op tijd bent als er vervoer is geregeld! Als u te laat bent, kunt 
u niet meer mee. Er wordt geen geld terug gegeven. 
 
* doorstrepen wat niet van toepassing is. 

Betaald: 
 
 
Paraaf: 
 
 
Datum: 

  

Eten bij de Lindehof  Vlees Vr 21 juni  
 Vis 

Creadag  Keienkatten Wo 26 juni  
 Minituintje  
 Matriozka  

Strikes en spares Do 20 juni  
13.  
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Inleveren 

Inschrijfformulier Zomertijd Opmeer 2019 

Naam :   

Samen met :   
          
Nr. Activiteit Datum Bedrag Bedrag 

Samen Pas 
Te betalen 

1.  Dagje Texel Za 15 juni € 60,-   
2.  Avondje Theater Za 15 juni € 25,- 

 
  

3.  Happen en trappen 
(reservedatum 23 juni) 

Zo 16 juni € 20,-   

4.  Sissen en zoemen Zo 16 juni € 25,-   
5.  Mozaïek  Blauw/groen Ma 17 juni € 25,-   

 Rood/oranje 
 Blauw/grijs 

6.  Jeu de boules (17, 23 en 27 juni) 
(reservedatum 25 juni) 

Ma 17 juni € 12,50   

7.  Broeker veiling Di 18 juni € 40,-   
8.  Workshop keramiek Di 18 juni € 20,-   
9.  Schipper kozijnen Wo 19 juni € 5,-   
10.  In 't donker gezien/IJmuiden Wo 19 juni € 35,-   
11.  Pizza maken bij Adam Do 20 juni € 10,-   
12.  

Eten bij de 
Lindehof 

 Vlees Vr 21 juni € 15,-   
 Vis 

15.  Wandelbootcamp Za 22 juni € 7,50   
16.  Remy op Landgoed Hoenderdaell Za 22 juni € 30,-   
17.  Storytrail Hoorn Zo 23 juni € 25,-   
18.  Jazzclub Cool Zo 23 juni € 15,-   
19.  Bijzondere kaarten Ma 24 juni € 12,50   
20.  Tapas bij 't Koetje Ma 24 juni € 17,50   
21.  Dagje Haarlem Di 25 juni € 45,-   
22.  Creadag  Keienkatten Wo 26 juni € 10,-   

 Minituintje € 15,-   
 Matriozka € 10,-   

23.  Veiligheid en garnalen Wo 26 juni € 40,-   
24.  E-chopper Volendam Do 27 juni € 40,-   
25.  High tea crea West-Frisia Vr 28 juni € 15,-   
26.  De Bazaar Za 29 juni € 22,50   
27.  BBQ met bingo Za 29 juni € 15,-   
28.  Stoomtrein Tata Steel Zo 30 juni € 25,-   
    Totaal  

 

SVP ook de achterkant invullen  

Schiphol/Ikea Vr 21 juni € 30,-   
14.  

Strikes en spares Do 20 juni € 25,-   
13.  
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Naam : Geboortedatum :          /          /19 

Adres en woonplaats : 

Telefoonnummer : Mobiel nummer : 

E-mailadres :   
Nummer 
identificatiebewijs :   

 

 
Bijzonderheden 
 

 Ik heb belangrijke medicatie, namelijk  ____________________________________________  
 

 Ik ben slecht ter been 
 

 Ik gebruik een rolstoel (wel / niet opvouwbaar)* 
 

 Ik neem een rollator mee naar de activiteit 
 

 Ik wil graag opgehaald worden 
 

 Ik heb een Samen-pas 
 

 Ik heb een museumkaart of Bankgiro VIP-kaart en neem deze mee naar de activiteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.b.v. de organisatie 
Volgnummer  Samen met 

nummer 
 

 
 


