Nieuwsflits

Zomertijd Opmeer is een project voor diegenen die niet op vakantie kunnen of willen,
maar het wel leuk vinden om samen activiteiten te ondernemen en daardoor
contacten met anderen te leggen. Het uitgangspunt is om een breed scala aan
activiteiten zo goedkoop mogelijk aan te bieden.
Normaal gesproken wordt Zomertijd Opmeer georganiseerd kort voor de
zomervakantie. We hadden voor 2020 al een leuk programma klaarliggen voor de
maanden. Het programmaboekje zou al bijna gedrukt worden. Het zal u niet
verbazen: Zomertijd Opmeer zal dit jaar niet in de geplande periode worden
georganiseerd in verband met het coronavirus.
Niet getreurd! We maken er Na-Zomertijd Opmeer van.
Omdat we niet weten wanneer ons land weer virusvrij is, verplaatsen we Zomertijd tot
na de zomervakantie. Gelukkig kan het meeste van het programma worden
verplaatst, helaas niet alles.
De volgende activiteiten staan vooralsnog op het programma:
Happen en trappen
Cruquius + space expo
Veiling Royal Flora Aalsmeer
Pizza bakken bij Adam
Muzikale activiteit bij De Schakel
Complete stedentrip Amsterdam,
inclusief diner
Stoomtram + WOII museum
Vlinder dotpainten
Samen koken over de grens
Rundveemuseum + wijnproeverij
Bierproeverij Egmond
Eten met Nelleke bij de Lindehof

Glas in lood lantaarn maken
Jeu de boules
Keramiek
Escaperoom Chocolatefactory
Cool theater
Museumboerderij: high tea en creatief
Hoogovens trein
Golf clinic
Creadag
Culinaire wandeling
Tingieten
BBQ en bingo

We zullen de informatie over de verspreiding van het programmaboekje en
de data voor inschrijving op de site (www.zomertijdopmeer.nl) aan u
doorgeven. Ook zetten we een stukje in de DVG en de plaatselijke huis-aanhuisbladen.
We hopen u allen weer te zien bij de leuke activiteiten die we weer voor u in petto
hebben bij:
Na-Zomertijd Opmeer 2020
Reserveer het in uw agenda

15 t/m 30 augustus
Voor meer informatie kunt u mailen naar: zomertijdopmeer@gmail.com
of bellen naar 06-579 573 46.
Pas goed op uzelf! Blijf gezond.
Vriendelijke groet,
Jolande Stijnman
Else Pranger

