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Voor u ligt het programmaboekje van Zomertijd
Opmeer, een project voor diegenen die het leuk
vinden om 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. Daardoor zijn er ook
activiteiten mogelijk met een smalle beurs.
Zomertijd is een onderdeel van Gabberweek

Jubileum!
Dit jaar is een bijzonder jaar, want dit is de
10e keer dat we met elkaar op pad gaan. Wij
hebben er zin in!

We hebben ons best gedaan om een leuk en
gevarieerd programma samen te stellen voor
elk wat wils. En dat niet gedurende twee,
maar drie weken. En het programma wordt
afgesloten met een daverende feestavond!

Zomertijd Opmeer vindt plaats
van 11 juni tot en met 3 juli.

Actualiteit
Bij het ter perse gaat van het
programmaboekje zijn er bijna geen
coronaregels meer. Mochten er weer regels
komen, dan houden wij ons daar aan! Dat
geldt ook voor de invloed van de situatie in
Oekraïne.

Zomertijd Opmeer en Gabberweek
Vorig jaar zijn de deelnemers aan het
seniorenprogramma van de Gabberweek in
Abbekerk, Benningbroek, Sijbekarspel,
Wadway en Wognum uitgenodigd mee te
doen aan Zomertijd Opmeer. Ook dit jaar
mogen zij meedoen. Daarnaast breiden wij
ons gebied uit naar Obdam.

Programmaboekje
Om het milieu (en de kosten) te sparen,
drukken we niet meer programmaboekjes af
dan nodig is. De programmaboekjes worden
verspreid bij deelnemers van het voorgaande
jaar en de adressen op de verzendlijst. U kunt
uw adres op deze lijst laten zetten door uw
gegevens door te geven aan de organisatie.

Mocht u geen gebruik maken van dit
programmaboekje, wilt u deze in de
brievenbus doen bij iemand waarvan u denkt
dat deze mee zou willen doen?

Welkom!
Zomertijd Opmeer 2022

Vervoer
Voor activiteiten met vervoer zijn er
verschillende opstapplaatsen. Kruis aan op
het inschrijfformulier op welke plaats u wilt
opstappen.

De Vergadelaar, De Weyver 8c,
1718 MS Hoogwoud

De Bloesem, Conferencelaan 19
1687 RA Wognum

De Brink, Dorpsstraat 155
1713 HE Obdam

De Spar, Burgemeester Kromplein 7A
1657 AH Abbekerk

Zorg dat u op de op de bevestiging vermelde
tijd op de juiste opstapplaats staat.
Voor activiteiten zonder vervoer dient u op
eigen gelegenheid naar de betreffende
locatie te komen.
Indien u niet in staat bent zelf naar het
verzamelpunt te komen, neem dan contact op
met de organisatie via 06-579 573 46.

De overige belangrijke mededelingen vindt
u na de activiteiten in dit programmaboekje.



3

2 Zaterdag 11 juni 2022
St. Patrickscruise

Na het succes van
vorig jaar, komt deze
activiteit natuurlijk
weer in ons
programma. We
beginnen met een

boottocht van 2 uur met Ierse livemuziek van
de Wheelbarrowband, met koffie en gebak,
lekkere borrelhapjes en drie drankjes. Daarna
gaan we naar The Irish Cottage waar we een
heerlijk driegangen diner krijgen met ook
weer drie drankjes erbij. En daarna rollen wij
u wel weer veilig naar huis… Wilt u mee, snel
opgeven want voor deze activiteit zijn de
plaatsen beperkt. Als u een vegetarisch diner
wilt hebben geeft u dat dan aan ons door op
het inschrijfformulier! Op de boot zelf wordt
opgenomen welk menu u wilt eten.

Kosten: € 65,- all in
Verzorging: Koffie/thee/gebak/drankjes/diner
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Nieuwe Niedorp
Tijd: Middag en avond

1 Zaterdag 11 juni 2022
Hoenderdaell

We beginnen met een
lekkere lunch. Daarna
rijden we een mooie
route naar Anna
Paulowna om daar in
het dierenpark

Hoenderdaell een bezoekje te brengen aan
Remy die al een tiener begint te worden.
Remy is in 2018 als welpje gevonden in een
weiland bij Utrecht. U krijgt voldoende tijd
om lekker rond te wandelen door dit mooie
park met leeuwen, apen, beren, otters, uilen
en vele andere dieren. In het park kunt u ook
genieten van een kopje koffie of thee, een
patatje of ijsje. Dit is een leuke activiteit om
samen met uw kleinkind(eren) te doen.

Kosten: € 20,-
(kinderen: 0-2 gratis, 3-4 € 13,50)

Verzorging: Lunch, koffie/thee, patat of ijs
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Anna Paulowna
Tijd: Middag

Vijfluik
Bij een aantal activiteiten staan dobbelstenen
met gekleurde stippen. Als u 5 (of meer)
activiteiten boekt met dezelfde kleur stippen, dan
krijgt u 25% korting op deze activiteiten.

Sport
9 Jeu de Boules
47 Walking handbal
56 Nordic Walking
60 Stoelyoga
61 Kolven
62 Yoga
63 Vlotbruggen
64 Ouder en kindyoga

Schilderen
7 Schilderen op canvasdoek
14 Servies stippen bij Nikies
41 Schilderen als Andy Warhol
66 Schilderen als Bob Ross
67 Schilderen op panelen

Bloemen
6 Workshop De Boet
17 Zomerworkshop Old Barn
34 Veldboeket schikken met high tea
69 Herfstworkshop Old Barn
70 Herfstbloemstuk Jam en Zo

Theater
4 Theater Cool: Jazzy Rabbits
5 Theater Park: Evergreen Top 1000
15 of 19 Theater Park: Ashton Brothers
21 Theater Cool: Loes Luca
22 Theater Park: Absolutely Floyd
27 Theater Cool: Michael Pilarczyk
31 Theater Cool: De Speld

Bibliotheek
8 Workshop intuïtief schrijven met Irina Hoffer
18 Kunst met een glimlach
42 Groot Opmeers Dictee
54 Boekpresentatie Wim Daniëls
65 Mijn lievelingsboek
68 Boekpresentatie Renske Jonkman
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3 Zondag 12 juni 2022
Happen en trappen:
Op de Camping

Inmiddels is het een
gewoonte geworden
om de fietstochten
een thema mee te
geven. Dit jaar een
zomers thema: Op de
camping. We rijden
van camping naar
camping en
onderweg krijgen we
natuurlijk weer van

alles lekkers. Mocht het slecht weer zijn, dan
wordt de fietstocht verplaatst naar zaterdag
19 juni. Houdt hier rekening mee in uw
agenda. De fietstocht wordt ook dit jaar weer
alleen met e-bikes gereden! De route is
ongeveer 45 km lang.

Kosten: € 20,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Eigen regio
Tijd: Hele dag

4 Zondag 12 juni 2022
Theater Cool:
Jazzy Rabbits, New Orleans Jazz

Wie houdt van jazz
uit het New Orleans
van 1915-1930 kan
zijn hart ophalen! De
Jazzy Rabbits laten
zich inspireren door
o.a. Hot Seven en
King Oliver. Naast de

melodie van de tune spelen zij ook vaak de
(in vergetelheid geraakte) melodie van het
couplet. Aanvullend komen diverse
dixielandklassiekers voorbij, met hier en daar
een Nederlandse tekst.

Kosten: € 12,50
Verzorging: Twee consumpties
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Heerhugowaard
Tijd: Middag

5 Zondag 12 juni 2022
Theater Park:
Evergreen Top 1000

Een avond vol
evergreens: zing mee
met Sonneveld tot
ABBA en The Beatles
en meer!
Een heerlijk
nostalgische avond

tjokvol prachtige evergreens. Wie kent ze
niet… ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld, ‘Zing,
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van
Ramses Shaffy, maar ook ‘Nights In White
Satin’ van The Moody Blues en uiteraard
liedjes van The Beatles, André Hazes, ABBA,
Bee Gees en Elvis Presley. Stuk voor stuk
klassiekers die direct dat gevoel van je eerste
kus op het schoolfeest, die eindeloze zomer
in het zwembad of die ijskoude winter op de
schaatsen naar boven halen.

Kosten: € 25,-
Verzorging: Drankje in de pauze
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Hoorn
Tijd: Avond

6 Maandag 13 juni 2022
Workshop:
bij De Boet

Dit jaar kunnen we
weer een workshop
bij De Boet
aanbieden.

Maak uw eigen
creatie om lang van te
genieten.

Kosten: € 18,50
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Ochtend
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7 Maandag 13 juni 2022
Dikke dames en vrolijke dieren
op canvasdoek

Deze workshop
schilderen wordt
gegeven door
Nicolette Veenman in
haar gezellige atelier
in Spanbroek.

Schilderen op canvas van vrolijke dames of
vrolijke dieren
Er zijn verschillende voorbeelden.
We gaan aan de slag met het sponsen, effect
in huidkleur, nat op nat schilderen.
Voor iedereen goed te doen en aan het eind
heb je een mooi resultaat.
We gaan werken op een canvasdoek van 30
x 40 cm
Duur van de workshop ongeveer 3 a 3,5 uur

Kosten: € 17,50
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Spanbroek
Tijd: Middag

8 Maandag 13 juni 2022
Workshop:
intuïtief schrijven met Irina Hoffer

Tijdens deze
schrijfworkshop hoef
je niet op je taal of je
schrijfstijl te letten.
Het gaat er vandaag
om dat we een (of

meer?) kort verhaal schrijven over iets dat je
hebt meegemaakt. Om in de stemming te
komen, praten we eerst met elkaar over een
foto/schilderij die Irina Hoffer van De
Schrijfspiegel meeneemt, want ook daarmee
kom je tot een verhaal. Daarna ga je aan de
hand van een aantal opdrachten aan de slag
en vloeien de verhalen als vanzelf uit je pen!
Irina Hoffer is schrijver van kinder- en
erotische verhalen en redacteur. Ze deed de
opleiding Algemene Letteren aan de VU, met
vakken als Nederlandse en Engelse
Literatuur.

Kosten: € 10,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Bibliotheek Opmeer
Tijd: Middag

9 Dinsdag 14 juni 2022
Jeu de boules 1/3

Ook dit jaar gaan we
natuurlijk jeu de
boules spelen. Dit
blijft toch een leuke
activiteit vooral als
het mooi weer is. We
spelen op 3
verschillende data.
We spelen op de jeu
de boules banen in
Hoogwoud en
Spanbroek.
We sluiten deze
activiteit op de laatste

dag af met een lekkere lunch in de
Vergadelaar.
We spelen op: dinsdag 14 juni, dinsdag 21
juni en vrijdag 1 juli 2022

Kosten: € 15,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Ochtend, daarna in overleg

10 Dinsdag 14 juni 2022
Dagtocht:
Zaanse Schans

Vandaag gaan we een
dagje terug in de
geschiedenis. Na de
koffie met gebak
vertrekken we voor
een mooie rit naar de
Zaanse Schans. Op de
Zaanse Schans gaan

we 's morgens het Zaans Museum bezoeken
en de Verkade Experience. Er zullen daar veel
herinneringen van vroeger weer naar boven
komen. Na de lunch in restaurant de Kraai
heeft u de tijd om zelfstandig de Zaanse
Schans met die leuke groene huisjes en al die
molens te gaan bekijken. U moet voor deze
activiteit wel goed ter been zijn, want er is
veel te wandelen.

Kosten: € 45,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers, lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Zaandam
Tijd: Hele dag
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11 Dinsdag 14 juni 2022
Borreltijd jaren 60

Na het succes van
vorig jaar weer in de
herhaling, maar wel
met een andere
periode. Terug naar
vroeger toen de
feestjes nog thuis
gegeven werden met

visnetten, ballonnen en lampionnen in de
kamer. We gaan gezamenlijk kleine lekkere
borrelhapjes maken uit die tijd die we na
afloop samen met een lekker drankje gaan
opeten. Daarbij fijne muziek van vroeger:
“herinnert u zich deze nog…?”
En ja, u mag luidkeels meezingen!! Goud van
oud!

Kosten: € 17,50
Verzorging: Koffie/thee/fris/drankjes/hapjes
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Middag

12 Woensdag 15 juni 2022
Dagtocht:
Floriade

We zijn blij om in ons
10-jarig jubileumjaar
een dagtocht naar de
Floriade in Almere op
het programma te
kunnen zetten! De

Floriade vindt plaats van 14 april tot en met
9 oktober. De Floriade wordt sinds 1960 één
keer per 10 jaar in een Nederlandse plaats
gehouden. Het thema van dit jaar is Growing
Green Cities. Op Floriade Expo 2022 is van
alles te beleven. De tuinen en paviljoens
bieden volop inspiratie voor bezoekers. Er is
een kabelbaan boven het terrein en een
programma vol dans theater en muziek
maken de beleving compleet.

Kosten: € 60,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Almere
Tijd: Hele dag

13 Woensdag 15 juni 2022
Workshop:
Djembé spelen 1/3

We gaan in drie
sessies leren om
diverse ritmes te
spelen op de djembé.
Dit is een vaas-
trommel met een vel

erover gespannen. Door er op verschillende
manieren met je hand op te slaan, krijgt u
verschillende klanken. Voor mensen met
kwetsbare handen hebben we viltstokken
zodat u ook kunt meedoen zonder zere
handen te krijgen. We nemen ook andere
ritme instrumentjes mee. Bij mooi weer gaan
we buiten spelen. We hopen op een grote
groep, omdat er dan meer mogelijkheden zijn
voor mooie ritmes. We bouwen de ritmes
langzaam op in moeilijkheid, dus iedereen
kan dit leren. We spelen op woensdag
15 juni, dinsdag 21 juni en vrijdag 1 juli.

Kosten: € 7,50
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Ochtend

14 Woensdag 15 juni 2022
Servies stippen met kleur
bij Nikies

Vanmiddag zijn we
weer te gast bij
Nicolette van het
creatieve atelier
‘Nikies’ in ons eigen
dorp. Met behulp van
sjablonen gaat u een
mooi patroon
aanbrengen met verf
in verschillende

maten stippen. Natuurlijk in uw eigen
favoriete kleuren. U kunt het voorbeeld
volgen maar ook totaal een eigen idee
uitwerken.
Heel leuk en ontspannen om te doen en in de
flow ontstaat er iets heel moois onder uw
handen. Deze activiteit is voor iedereen prima
te doen, ook als u denkt dat u niet creatief
bent.

Kosten: € 17,50
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Spanbroek
Tijd: Middag
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15 Woensdag 15 juni 2022
Theater Park: Ashton Brothers
‘A medicine show’

Een medicijn tegen de
misère. De deuren zijn
open en de harten
kloppen! We mogen
weer spelen!
Bruisend van energie
brengen de Ashton

Brothers hun Medicine Show terug naar het
theater. Waren zij in de zomer van 2020 de
eerste Nederlandse artiesten die de
coronacrisis het hoofd boden met hun vrolijke
en veilige theaterconcept ‘A Medicine Show’…
Nu komen ze naar úw theater! Losjes
gebaseerd op hun successhow ‘Charlatans’,
waarmee ze 15 jaar geleden louter 5 sterren
recensies ontvingen in binnen- en buitenland
is ‘A Medicine Show’ een ongeëvenaard
medicijn tegen de misère. De Ashton
Brothers garanderen het: Lachen is gezond!

Kosten: € 32,50
Verzorging: Drankje
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Hoorn
Tijd: Avond

16 Donderdag 16 juni 2022
Dagtocht:
E-Chopper

Heerlijk een dagdeel
op pad met de
E-Chopper. De
E-Chopper is een
super trendy
elektrische (snor)
scooter. U mag hier

dus op rijden zonder helm, maar wel met een
geldig rijbewijs. De scooter heeft een
actieradius van 45km, en u gaat niet harder
van 30 km. Op een heel relaxte manier gaan
we de omgeving van Schagen en omstreken
verkennen. We maken een rit die deels door
de duinen gaat. Tussendoor maken we een
tussenstop voor koffie/thee erbij.

Kosten: € 40,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Schagen e.o.
Tijd: Ochtend en deel van de middag

17 Donderdag 16 juni 2022
Zomerworkshop:
Old Barn

Deze keer zijn we te
gast bij The Old Barn
in Zwaag, waar we
onder leiding van
Pascale een mooi
tafelstuk gaan maken
dat de hoogte ingaat.
Het ziet eruit als een
toren en die gaan we
van mooi aankleden

met zomerse bloemen en attributen. Het
voorbeeldplaatje is de paasversie van deze
toren.
Als hij klaar is neemt hij niet veel ruimte in en
u kunt dit werkstuk binnen en buiten
neerzetten.
En natuurlijk is er ook tijd voor een lekker
kopje koffie of thee met wat lekkers.

Kosten: € 25,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Zwaag
Tijd: Ochtend

18 Donderdag 16 juni 2022
Kunst met een glimlach

Speciaal voor u een
lezing waar je blij van
wordt. We kennen
vast allemaal de
vrolijke schilderijen
van Jan Steen en
andere schilders die

het dagelijkse leven van vroeger op het doek
konden vastleggen. We kijken naar de lach
van de drinkende mens van Frans Hals en
Judith Leyster, naar Jan Steens vrolijke en
levendige huishouden en de mooie dansen op
de schilderijen van Renoir. Ook de
humoristische kunst van Jeff Koons zal niet
ontbreken. Juliette vertelt u hierover en laat u
dingen zien die u nog niet had ontdekt bij
deze schilders. Een hele informatieve lezing
met koffie en gebak in onze eigen bibliotheek
van Opmeer.

Kosten: € 10,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Bibliotheek Opmeer
Tijd: Middag
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19 Donderdag 16 juni 2022
Theater Park: Ashton Brothers
‘A medicine show’

Een medicijn tegen de
misère. De deuren zijn
open en de harten
kloppen! We mogen
weer spelen!
Bruisend van energie

brengen de Ashton Brothers hun Medicine
Show terug naar het theater. Waren zij in de
zomer van 2020 de eerste Nederlandse
artiesten die de coronacrisis het hoofd boden
met hun vrolijke en veilige theaterconcept ‘A
Medicine Show’… Nu komen ze naar úw
theater! Losjes gebaseerd op hun
successhow ‘Charlatans’, waarmee ze 15 jaar
geleden louter 5 sterren recensies ontvingen
in binnen- en buitenland is ‘A Medicine Show’
een ongeëvenaard medicijn tegen de misère.
De Ashton Brothers garanderen het: Lachen
is gezond!

Kosten: € 32,50
Verzorging: Drankje
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Hoorn
Tijd: Avond

20 Vrijdag 17 juni 2022
Dagtocht:
Broeker veiling

We beginnen met
koffie of thee en een
Broekerbol. De gidsen
leiden u rond en
praten u graag bij
over het leven van de

tuinders en hun familie rond het jaar 1900.
Tijdens de rondvaart door het rijk der 1000
eilanden voelt u zich de tuinder die met zijn
groente op weg is naar de veiling. U hoort,
ziet en voelt hoe het er een eeuw geleden
aan toe ging. Na de rondvaart serveren wij
een rijk gevulde Westfriese koffietafel. Neem
plaats op de plek van de handelaar in de
authentieke veilingbanken. Neem wat
kleingeld mee om deel te nemen aan de
veiling en voel de spanning van het bieden.
U kunt ook het museum op eigen
gelegenheid bekijken.

Kosten: € 45,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Broek op Langedijk
Tijd: Hele dag

21 Vrijdag 17 juni 2022
Theater Cool:
Loes Luca 'Uit het hoofd'

Er woont een kind
met haar 22-jarige
vader ‘waar iets mee
is’ en haar 19-jarige
moeder ‘die er ook
niks aan kan doen’ op
de achterkamer bij

opoe in het naoorlogse Rotterdam. Toen het
kind zes weken was, tekende haar vader een
snor op haar gezicht, waar de familie erg om
moest lachen. De baby dacht: oh, ze lachen.
Dan is het al bepaald. Ik word artiest. Nou,
vooruit dan maar. Uit Het Hoofd is een
voorstelling over een leven dat lijkt op dat
van Loes Luca. Toevallig speelt diezelfde
Loes Luca een actrice die haar leven
beschouwt. Ze wordt bijgestaan door de
jonge actrice Kaatje Kooij die haar souffleuse
speelt en daarom Oortje wordt genoemd.

Kosten: € 21,50
Verzorging: Drankje
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Heerhugowaard
Tijd: Avond

22 Vrijdag 17 juni 2022
Theater Park:
Absolutely Floyd

Eén van de beste
tribute bands komt
naar Hoorn voor een
ode aan Pink Floyd
Absolutely Floyd
brengt in deze ‘trip

down memory lane’ een voorstelling waaruit
de diepgewortelde liefde voor de muziek van
Pink Floyd spreekt. De combinatie van
muziek, een prachtige lichtshow en veelal
zelf gemaakte videoprojecties, maken het
concert van Absolutely Floyd tot een waar
genot om naar te luisteren en te kijken.
De tienkoppige band speelt ditmaal het
gehele album ‘A Momentary Lapse Of
Reason’. Daarnaast zullen natuurlijk andere
nummers, en vooral de grote hits, niet
ontbreken. ABSOLUTELY FLOYD: A Tribute
To Legends.

Kosten: € 27,50
Verzorging: Pauzedrankje
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Hoorn
Tijd: Avond
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23 Zaterdag 18 juni 2022
Juttersschilderij en alpaca’s

Na een gezellige
lunch bij de
Vergadelaar gaan we
richting Egmond.
Eerst gaan we een
schilderij maken met
gejutte voorwerpen
en daarna is het tijd
voor een wandeling
met alpaca’s. We
krijgen uitleg over
deze mooie dieren en
vervolgens gaan we

per tweetal met een alpaca aan de wandel in
de omgeving van de boerderij. Dat is nog
eens wat anders dan een hond uitlaten!

Kosten: € 45,-
Verzorging: Lunch/koffie/thee/lekkers
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Egmond
Tijd: Middag

24 Zaterdag 18 juni 2022
Kunstroute Opmeer

Niet door Zomertijd
georganiseerd, maar
wel de moeite waard
om te vermelden. Op
diverse plekken wordt
met een vlag

aangegeven dat u op die locatie mooie
kunstwerken kunt bekijken die door onze
plaatselijke kunstenaars gemaakt zijn. U ziet:
beeldhouwwerken, schilderijen en
tekeningen, keramiek, brons, edelsmeedwerk
en nog veel meer. De fietstocht kunt u rijden
van 12.00-17.00 uur
De boekjes met de locaties van de
kunstenaars liggen bij iedere locatie met de
Kunstroute-vlag. U kunt daarna uw eigen
route plannen. Kijk voor meer informatie op
www.expositiekringopmeer.nl’

25 Zaterdag 18 juni 2022
Fietstocht:
Tante Hennie

Een verrassende
fietstocht met nog
meer verrassende
stops. Niet
georganiseerd door
Zomertijd, maar zeker

het vermelden waard. De startlocatie is op
De Weijver 8c in Hoogwoud en de eindlocatie
bij de protestantse kerk in Hoogwoud.
U kunt kiezen voor een tocht van 40 km of 75
km. De korte tocht kost € 7,50 en start om
13.00 uur. De lange tocht van 75 km kost
€ 15,-, start om 10.00 uur en u krijgt een
lunchpakket mee.
Beide tochten worden afgesloten bij de NH
kerk, waar een expositie is van illustrator en
schrijver Arend van Dam. Ook wordt daar een
kopje soep geserveerd vanuit de NH kerk.

Kosten: € 7,50 (kort), € 15,- (lang)
Verzorging: Kop soep bij aankomst,

lunchpakket deelnemers lange tocht
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Gemeente Opmeer
Tijd: Hele dag/middag

3 (reserve) Zondag 19 juni 2022
Happen en trappen:
Op de Camping

Dit is de
reservedatum voor
Happen en Trappen.
Reserveer ook deze
datum in uw agenda.
Inmiddels is het een
gewoonte geworden
om de fietstochten
een thema mee te
geven. Dit jaar een
zomers thema: Op de

camping. We rijden van camping naar
camping en onderweg krijgen we natuurlijk
weer van alles lekkers. De fietstocht wordt
ook dit jaar weer alleen met e-bikes gereden!
De route is ongeveer 45 km lang.

Kosten: € 20,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Eigen regio
Tijd: Hele dag
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26 Zondag 19 juni 2022
Kunstroute Opmeer

Niet door Zomertijd
georganiseerd, maar
wel de moeite waard
om te vermelden. Op
diverse plekken wordt
met een vlag
aangegeven dat u op
die locatie mooie
kunstwerken kunt
bekijken die door
onze plaatselijke

kunstenaars gemaakt zijn. U ziet:
beeldhouwwerken, schilderijen en
tekeningen, keramiek, brons, edelsmeedwerk
en nog veel meer. De fietstocht kunt u rijden
van 12.00-17.00 uur
De boekjes met de locaties van de
kunstenaars liggen bij iedere locatie met de
Kunstroute-vlag. U kunt daarna uw eigen
route plannen. Kijk voor meer informatie op
www.expositiekringopmeer.nl’

27 Zondag 19 juni 2022
Theater Cool: Michael Pilarczyk
'Rust in je hoofd'

Pak deze middag een
moment voor jezelf en
zoek de rust in je
hoofd. Michael
Pilarczyk vertelt alles
over bewustzijn en

zelfinzicht, afgewisseld met korte geleide
meditaties en prachtige muziek. De kunst en
een gelukkig leven begint namelijk met het
begrijpen van je denkwijze. In onze drukke
bestaan nemen we nog maar weinig tijd voor
onszelf. Vooral onrustige gedachten. Maar
hoe kan het dat we leven in een van de meest
welvarende gebieden ter wereld en niet écht
blij zijn? Waarom zijn we druk met van alles
en hebben we geen tijd om te genieten van
het leven? Pilarczyk vertelt over hoe je je
geluksgevoel kunt verhogen en je onrustige
gedachten kunt laten verdwijnen.

Kosten: € 30,-
Verzorging: Drankje
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Heerhugowaard
Tijd: Middag

28 Maandag 20 juni 2022
Mozaïeken:
Schaal of vlinder

Na het succes van
vorig jaar weer
deze leuke,
ontspannende
activiteit. Kies uit
vlinders in 2
kleuren en 2
bamboeschalen
(28 cm). Hou er
rekening mee dat
u sommige

mozaïeksteentjes nog wel op maat moet
knippen, daar is wat kracht voor nodig. Er zijn
voldoende handen aanwezig om u hiermee te
helpen. Vermeld op het inschrijfformulier
welk werkstuk u wilt maken!

Kosten: € 25
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Hele dag

29 Maandag 20 juni 2022
Mozaïeken:
Spiegel of fotolijstje

Na het succes van vorig
jaar weer deze activiteit
met een prachtig
eindresultaat. Kies voor
het fotolijstje (paars,
blauw, groen) of de spiegel
(bont gekleurd). Ze zijn
ongeveer 28x28 cm groot.
Hou er rekening mee dat u
sommige mozaïeksteentjes
nog wel op maat moet
knippen, daar is wat kracht
voor nodig. Er zijn
voldoende handen
aanwezig om u hiermee te

helpen. Vermeld op het inschrijfformulier
welk werkstuk u wilt maken!

Kosten: € 25,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Hele dag



11

9 Dinsdag 21 juni 2022
Jeu de boules 2/3

We spelen op de jeu
de boules banen in
Hoogwoud en
Spanbroek. Op welke
baan er wordt
gespeeld, spreken
jullie als groep af.
Wilt u deze tweede
keer op een andere

dag of tijd, dat kan in overleg met de
organisatie.

Kosten: € 15,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Ochtend, daarna in overleg

13 Dinsdag 21 juni 2022
Workshop:
Djembé spelen 2/3

We gaan in drie
sessies leren om
diverse ritmes te
spelen op de djembé.
Dit is een vaas-
trommel met een vel

erover gespannen. Door er op verschillende
manieren met je hand op te slaan, krijgt u
verschillende klanken. Voor mensen met
kwetsbare handen hebben we viltstokken
zodat u ook kunt meedoen zonder zere
handen te krijgen. We nemen ook andere
ritme instrumentjes mee. Bij mooi weer gaan
we buiten spelen. We hopen op een grote
groep, omdat er dan meer mogelijkheden zijn
voor mooie ritmes. We bouwen de ritmes
langzaam op in moeilijkheid, dus iedereen
kan dit leren. We spelen op woensdag
15 juni, dinsdag 21 juni en vrijdag 1 juli.

Kosten: € 7,50
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Ochtend

30 Dinsdag 21 juni 2022
Bakkerspartijtje

Deze middag moeten
we zelf de handen uit
de mouwen steken,
en gaan we onder
leiding van de
bakkers van Bakkerij
Baas uit ons eigen
Hoogwoud een lekker
taartje maken, dat we

daarna mee naar huis kunnen nemen om
thuis op te eten.
Het wordt niet dezelfde taart als op het
plaatje.

Kosten: € 15,-
Verzorging: Koffie/thee/sapje/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Middag

31 Dinsdag 21 juni 2022
Theater Cool: De Speld, de meest
betrouwbare voorstelling ooit!

Na vijftien jaar
betrouwbaar verslag
te hebben gedaan van
het laatste nieuws
breidt De Speld dit
jaar uit met een

wervelende theatershow. Het team achter
het satirisch nieuwsplatform gaat de strijd
aan met alles wat ons de komende decennia
te wachten staat. Van algoritmes tot
zeespiegelstijging en Artificial Intelligence.
Verwacht een confettikanon aan satirische
scenes, dilemma’s waarvan je nooit dacht dat
ze bestonden en hilarische nieuwsflitsen.
De Speld heeft de hulp ingeroepen van een
computeralgoritime en het antwoord op de
aloude theatervraag ‘to be or not to be’ is al
berekend. Het is ‘to be’.

Kosten: € 30,-
Verzorging: Drankje
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Heerhugowaard
Tijd: Avond



12

32 Woensdag 22 juni 2022
Golfclinic bij ‘t Regthuys

Na het grote succes
van vorig jaar zijn we
blij deze golfclinic dit
jaar weer op het
programma te kunnen
zetten. Altijd al eens
een keer willen
golfen? Grijp dan nu
uw kans! We

beginnen met een koffie of thee met
appelgebak. Na de golfles kunnen we vrij
spelen. Bij een kop soep kunnen we bij de
Vergadelaar nog gezellig napraten.

Kosten: € 30,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Winkel
Tijd: Ochtend

33 Woensdag 22 juni 2022
Bezoek Expo dijkversterking en
musea Etersheim

Een mooi en
afwisselend
programma.
We brengen een
bezoek aan de Expo
over de
dijkversterking

Markermeerdijken in Katwoude. Na een
lekkere boeren luncht brengen we een
bezoek aan het minimuseum de Waterwolf in
Etersheim, een molen en het Schooltje van
Dik Trom.

Kosten: € 25,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Katwoude en Etersheim
Tijd: Hele dag

34 Woensdag 22 juni 2022
Workshop:
veldboeket schikken met high tea

Vandaag zijn we te
gast bij een
zorgboerderij ‘met
een creatieve inslag’:
Blij op de boerderij in
't Zand. Deze dag
organiseren we een
workshop veldboeket
plukken. U gaat de
pluktuin in en plukt

zoveel mogelijk bloemen waar u blij van
wordt, daarna gaat u er een mooi boeket van
maken. Om het nog heerlijker te maken is er
een mooi gedekte tafel waaraan u een high
tea kunt nuttigen. We kunnen u verzekeren
dat het een heerlijk middagje ontspannen
wordt. En nog leuker: u gaat met een
geweldig zelf geplukt boeket weer naar huis.

Kosten: € 30,-
Verzorging: Koffie/thee/high tea
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: ‘t Zand
Tijd: Middag

35 Woensdag 22 juni 2022
High tea en crea

Onder het genot van
een lekkere high tea
kunt u een eenvoudig
crea-werkje doen bij
de museumboerderij.
Want ook al is het
nog zo gezellig (en
lekker), volgens een
oude wijsheid staat
een paardentand en
een vrouwenhand

nooit stil. U kunt in ieder geval kiezen uit
happy stones, mandala kleuren en mini
dromenvangers maken. En wie weet wat we
nog meer meenemen. Gezelligheid en lekker
snoepen staan voorop!

Kosten: € 15,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Middag
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36 Woensdag 22 juni 2022
Eten in de Weere

Een heerlijke
combinatie van een
drieggangenmenu
geserveerd door de
vrijwilligers van het
project ‘Lekker te

gast’ uit De Weere. De middag en avond
wordt aangevuld door een stukje aangepaste
muziek verzorgd door de Stichting Muziek.

Kosten: € 15,-
Verzorging: Drie gangenmenu
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: De Weere
Tijd: Middag en avond

37 Donderdag 23 juni 2022
Dagtocht:
Klaverbladwandeling

Vandaag gaan we vier
mooie wandelingen
maken in vier
verschillende
gebieden rond
Camperduin. Door de
duinen, door de
polder, over het
strand en over de dijk.

Iedere route is ongeveer 2 á 3 km, maar u
hoeft niet iedere wandeling mee te doen,
even lekker uitrusten mag ook. Tussen iedere
wandeling door krijgt u iets te eten zodat u
na afloop voldaan weer naar huis gaat. We
denken dat deze wandelingen voor iedereen
die goed ter been is prima te doen zijn.
U moet soms wel door het zand wandelen.

Kosten: € 45,-
Verzorging: Koffie/thee/1 consumptie/

driegangen lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Camperduin
Tijd: Hele dag

38 Donderdag 23 juni 2022
Bezoek aan de André Hoeve

De André Hoeve in
Spierdijk is meer dan
een melkveehouderij.
Naast het melken van
de koeien is er een
zorgboerderij en

organiseren de dochters activiteiten voor jong
en oud. In september 2020 is de eerste
CONO stal in Nederland geopend. De meest
duurzame stal van dit moment. U krijgt een
uitgebreide rondleiding over de boerderij.
Met uitleg over de duurzame stal,
zorgboerderij en nog veel meer. We
ontvangen onze gasten met koffie/thee en
wat lekkers in onze geheel nieuwe skybox in
de CONO stal met uitzicht op de koeien. In de
sinds kort geopende boerderijwinkel kunt u
heerlijke Beemsterkaas en andere
streekproducten kopen.

Kosten: € 10,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Spierdijk
Tijd: Ochtend

39 Vrijdag 24 juni 2022
Bedrijfsbezoek Schipper Kozijnen

We starten in de
showroom op De
Veken 201 met een
kopje koffie of thee.
Hierna wandelen we
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. Uiteraard
krijgt u in de showroom gelegenheid de
eindproducten te bewonderen. De
rondleidingen in de fabriek vinden plaats
tijdens de productie. Deelname is op eigen
risico. Let op uw eigen veiligheid en luister
naar de aanwijzingen en waarschuwingen
van de rondleider. Ook met een rolstoel of
scootmobiel kunt u deelnemen aan de
rondleiding in de fabriek.

Kosten: € 7,50
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Opmeer
Tijd: Ochtend
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40 Vrijdag 24 juni 2022
Dagtocht:
Royal Flora en Floriworld

Vandaag zitten we de
hele dag tussen de
bloemen. We moeten
er wel heel vroeg
voor opstaan, want
we vertrekken om

7.15 uur! We beginnen bij de bloemenveiling
waar we het veilingproces van bovenaf
kunnen volgen. Daarna bezoeken de
nieuwste bloemen- en plantenattractie
Floriworld: een ontdekkingsreis tussen
groeiers en bloeiers. Met een speciaal RFID-
bandje, maak je de experience zo persoonlijk
mogelijk. Floriworld heeft 14 verschillende
shows, waarin echte én virtuele bloemen en
planten de hoofdrol spelen. Na het bezoek
aan Floriworld gaan we een rondvaart maken
over de Westeinderplassen.

Kosten: € 45,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunchpakket
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Aalsmeer
Tijd: Hele dag

41 Vrijdag 24 juni 2022
Schilderen als Andy Warhol

In 2021 hebben we
met kunstwerken van
de deelnemers
geëxposeerd in het
Scheringa-museum.
Daar hingen ook een
doek van de
workshop Schilderen

als Andy Warhol. Op verzoek staat deze
workshop weer op het programma.
Mail hiervoor van tevoren een digitale
portretfoto (niet van een baby of dier) met
voldoende contrast. Deze wordt bewerkt,
zodat u aan het eind van de dag met een
prachtige eigen creatie naar huis gaat. Deze
workshop duurt een hele dag.
En het goede nieuws is: als u een kleurplaat
kunt kleuren, dan kunt u dit ook.

Kosten: € 20,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: De Vergadelaar
Tijd: Hele dag

42 Zaterdag 25 juni 2022
Groot Opmeers dictee met Elly

Dit jaar hebben we
diverse activiteiten
rond lezen, schrijven
en taal in onze eigen
bibliotheek in
Opmeer. En daar
hoort natuurlijk ook

een klein schrijfwedstrijdje bij in de vorm van
ons eigen ‘Groot Opmeers dictee’ dat
afgenomen gaat worden door Elly Deutekom,
onze oud loco-burgemeester.
Wie kan de opgelezen tekst met de minste
fouten opschrijven zonder stiekem af te
kijken?
Wij van zomertijd zorgen voor wat lekkers bij
de koffie en natuurlijk voor strenge
surveillanten tijdens het dictee! Gaat u deze
uitdaging aan?

Kosten: € 10,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Bibliotheek Opmeer
Tijd: Ochtend

43 Zaterdag 25 juni 2022
BBQ+Bingo

Normaal gesproken
sluiten we Zomertijd
Opmeer af met de
BBQ en Bingo. Omdat
we dit jaar 10 jaar
bestaan, wordt er
afgesloten met een
daverende
feestavond. Dat
betekent niet dat we

geen BBQ en Bingo houden! Vanzelfsprekend
hebben we dit jaar extra veel en mooie
prijzen. Tussen de bingorondes door kunnen
we genieten van de BBQ.

Kosten: € 20,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Middag/avond
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44 Zondag 26 juni 2022
Tata-stoomtrein
en De Bazaar

Ook dit uitje is een
favoriet! We gaan met
de bus naar
Velserbroek, alwaar
we op de stoomtrein
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. Breng zowel
bij de inschrijving als voor toegang tot het
terrein een geldige ID mee!!
Vervolgens gaan we naar de Bazaar waar we
samen zullen lunchen. De rest van de middag
is er tijd om de Bazaar te bekijken.

Kosten: € 35,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Velsen-Noord/Beverwijk
Tijd: Hele dag

45 Maandag 27 juni 2022
Oosterse lantaarn met
glasmozaiek

Vandaag gaan we in
de mooie theetuin van
de Twins onder
leiding van Marjon
Hand een grote (55
cm hoog) Oosterse
lantaarn versieren

met glasmozaïek. U gaat onder haar leiding
zelf het glas snijden en breken en daarna
aanbrengen op de lantaarn. Er hoeft daarna
niet meer gevoegd te worden. Aan het einde
van de dag kunt u een prachtige Oosters
versierde lantaarn mee naar huis nemen. Een
aanwinst voor op uw balkon of in de tuin.
Zeker al u de lichtjes aansteekt.
We starten met koffie/thee en gebak.
U krijgt ook een lekkere lunch in de prachtige
tuin tijdens deze workshop, die de hele dag
duurt.

Kosten: € 65,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Benningbroek
Tijd: Hele dag

46 Maandag 27 juni 2022
Workshop:
glas in lood

Hoera hij is weer
terug! De workshop
glas in lood. Dit keer
geen vierkant raam,
maar een sierlijke
vlinder, bloem of een

vogeltje. Deze workshop wordt gegeven in
Benningbroek bij het atelier van theetuin The
Twins van Marjon Hand. U gaat werken met
het snijden van glas, en daar omheen gaat u
dan het randlood solderen zodat alles stevig
aan elkaar vast blijft zitten.
U gaat met een prachtig werkstuk naar huis.

Kosten: € 35,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Benningbroek
Tijd: Middag

47 Maandag 27 juni 2022
Walking handbal

Wilt u graag sportief
bewegen en hoeft dat
niet te fanatiek. Staat
gezelligheid voorop?
Probeer dan eens
walking handbal bij

Meteoor. Er worden allerlei spel-, sport- en
bewegingsvormen gedaan met verschillende
materialen, zodat je altijd op je eigen niveau
mee kunt doen.
De sport vindt buiten op het handbalveld van
handbalvereniging Meteoor.

Kosten: € 2,50
Verzorging: ---
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: handbalvereniging Meteoor,

aan de Weyver in Hoogwoud.
Tijd: Middag
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48 Dinsdag 28 juni 2022
Dagtocht:
Radboud en chocolade-workshop

Na de koffie en gebak
in de Vergadelaar
vertrekken we naar
Medemblik om daar
het oude kasteel
Radboud te gaan

bezoeken. Dit is een middeleeuwse
dwangburcht uit 1288 en gebouwd in
opdracht van Graaf Floris de V. Om het
museum te bezoeken moet u wel goed ter
been zijn, want door de historische bouwstijl
van dit kasteel zijn er allemaal uitdagende
trappen, drempels en andere obstakels. Na
de lunch gaan we naar het vernieuwde
Bakkerij Museum, het lekkerste museum van
Nederland. Hier gaan we deelnemen aan een
workshop bonbons maken, en kunt u
natuurlijk ook het museum nog gaan
bekijken.

Kosten: € 45,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Medemblik
Tijd: Hele dag

49 Dinsdag 28 juni 2022
Kool en kalanchoës

Wie heeft ze niet in
de kamer staan, die
mooie sterke
kalanchoë? Na een
lunch gaan we naar
het bedrijf waar deze

mooie plantjes gekweekt worden, de firma
Slijkerman. Ook gaan we het teeltbedrijf
Ursem-Zuurbier bezoeken waar onder andere
ijsbergsla, rode en witte kool en spitskool
geteeld wordt. Producten uit eigen streek,
daar gaan we voor.

Kosten: € 10,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Heerhugowaard
Tijd: Middag

50 Woensdag 29 juni 2022
Dagtocht:
Floriade

We zijn blij om in ons
10-jarig jubileumjaar
een dagtocht naar de
Floriade in Almere op
het programma te
kunnen zetten! De

Floriade vindt plaats van 14 april tot en met
9 oktober. De Floriade wordt sinds 1960 één
keer per 10 jaar in een Nederlandse plaats
gehouden. Het thema van dit jaar is Growing
Green Cities. Op Floriade Expo 2022 is van
alles te beleven. De tuinen en paviljoens
bieden volop inspiratie voor bezoekers. Er is
een kabelbaan boven het terrein en een
programma vol dans theater en muziek
maken de beleving compleet.
.

Kosten: € 60,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Almere
Tijd: Hele dag

51 Woensdag 29 juni 2022
Workshop:
Keramiek

En natuurlijk wil ook
Lies Hogerzeil dit jaar
weer een leuke
workshop keramiek
geven in haar eigen
atelier in De Weere.
Vorig jaar kon hij
helaas niet doorgaan.
U maakt een mooi

werkstuk van klei, dat na een paar dagen
drogen door Lies gebakken en geglazuurd
wordt in de kleuren die u uitgekozen heeft.
Dit is een activiteit waar iedereen aan mee
kan doen, ook al denkt u niet creatief te zijn.
U heeft na afloop een mooi eigengemaakt
stukje kunst in de kamer.

Kosten: € 20,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Middag
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52 Woensdag 29 juni 2022
Workshop:
Pizza bakken bij Adam

Ja, komen we nu voor
de pizza of komen we
voor Adam zelf?
Deze pizza-workshop
is altijd erg populair,
vooral bij de dames,
heel gezellig en erg
lekker. Lekker kneden
met het deeg om een

stevige maar toch dunne bodem te krijgen.
U kiest lekker zelf uit wat en hoeveel u op uw
pizza wilt hebben en daarna mag u hem in
die hete oven schuiven. En daarna lekker
smullen onder het wakend oog van Adam.
Wie wil dit nu niet…

Kosten: € 12,50
Verzorging: Pizza/drankje
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Spanbroek
Tijd: Middag

53 Donderdag 30 juni 2022
Dagtocht:
Cruquius en Historisch Museum

Het museum De
Cruquius vertelt het
oneindige verhaal van
Haarlemmermeer. De
strijd met het water
staat hier centraal.

Waar het Cruquius Museum vertelt over de
droogmaking, gaat het Historisch Museum
verder met de algemene geschiedenis van
deze 170 jaar jonge polder. Bekijk de
historische objecten, werktuigen, foto’s en
films. En maak kennis met de pioniers die de
polder ontwikkelden van drassige grond tot
een rijk landbouwgebied. Het Historisch
Museum biedt jong en oud een leuke en
leerzame ervaring. Tussen de middag hebben
we een lekkere lunch in theehuis Cruquius,
dat naast het gemaal ligt.

Kosten: € 45,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Haarlem
Tijd: Hele dag

55 Donderdag 30 juni 2022
Wijnproeverij en rundveemuseum

Na een lunch bij de
Vergadelaar brengen
we een bezoek aan
het Rundveemuseum,
waar we ook genieten
van een kopje koffie
of thee met
appelgebak.

Vervolgens gaan we naar een stukje Frankrijk
in Nederland, waar we een rondleiding
krijgen op Wijngaard Saalhof en natuurlijk
gaan we ook wijn proeven, met een hartig
hapje.

Kosten: € 25,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch/
wijnproeverij met hartig hapje
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Aartswoud/Wognum
Tijd: Middag

54 Donderdag 30 juni 2022
Boekpresentatie: Wim Daniels,
‘Familie, een portret’

Van nature maken de
mensen deel uit van
een groter geheel:
familie. Ons leven
lang zijn we
verbonden met het

nest dat we zijn ontvlogen. Wim Daniëls
boog zich over het verschijnsel ‘familie’.
Hij schrijft over het kerngezin en over
patchworkfamilies. Over de pater en mater
familias, kinderen en kleinkinderen, over
schoonmoeders en ideale schoonzonen. Het
raadselnichtje, de regelneef, de roddeltante,
de suikeroom en de lok-oma, over grote,
heilige en koninklijke en uitgestorven
families. Zijn boek is een geschreven
familieportret, met prachtige kiekjes en
anekdotes over al die mensen waarmee je
een leven lang verbonden bent.

Kosten: € 10,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Bibliotheek Opmeer
Tijd: Ochtend
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56 Donderdag 30 juni 2022
Nordic Walking

Nordic walking is een
extra sportieve
manier van wandelen
met speciale stokken,
die poles worden
genoemd. Het is in
Finland ontstaan als

zomertraining voor langlaufers. Bij deze
manier van wandelen maak je meer gebruik
van schouders en bovenarmspieren.

Het is van groot belang dat de pole de juiste
lengte heeft. Geeft u daarom uw lengte door
op het inschrijfformulier.

Kosten: € 3,50
Verzorging: ---
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: DevVergadelaar
Tijd: Middag

13 Vrijdag 1 juli 2022
Workshop:
Djembé spelen 3/3

We gaan in drie
sessies leren om
diverse ritmes te
spelen op de djembé.
Dit is een vaas-
trommel met een vel

erover gespannen. Door er op verschillende
manieren met je hand op te slaan, krijgt u
verschillende klanken. Voor mensen met
kwetsbare handen hebben we viltstokken
zodat u ook kunt meedoen zonder zere
handen te krijgen. We nemen ook andere
ritme instrumentjes mee. Bij mooi weer gaan
we buiten spelen. We hopen op een grote
groep, omdat er dan meer mogelijkheden zijn
voor mooie ritmes. We bouwen de ritmes
langzaam op in moeilijkheid, dus iedereen
kan dit leren. We spelen op woensdag
15 juni, dinsdag 21 juni en vrijdag 1 juli.

Kosten: € 7,50
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Ochtend

9 Vrijdag 1 juli 2022
Jeu de boules 3/3

Op de laatste dag
wordt er afgesloten
met een lekkere lunch
in de Vergadelaar. We
spelen op de jeu de
boules banen in
Hoogwoud en
Spanbroek. Op welke

baan er wordt gespeeld, spreken jullie als
groep af.

Kosten: € 15,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Ochtend, daarna in overleg



19

58 Zaterdag 2 juli 2022
Eindfeest

Het eindfeest is niet
alleen voor de
deelnemers van de
Zomertijd, maar ook
voor heel veel
inwoners die een
wens hebben
gekregen via de
wensboom Opmeer.

We gaan een hapje eten met z'n allen aan
grote ronde tafels zoals bij een echt gala. Na
het eten is het tijd voor een bingo. Vooraf,
tussendoor en na de bingo genieten we van
het muzikale duo Joyride. Marty Karsten, de
zangeres van dit duo, heeft samen met haar
zus 10 jaar gereden heeft als chauffeur bij de
Gabberweek.
Een topmiddag in het verschiet, inclusief 2
consumpties.

Kosten: € 15,-
Verzorging: Diner en 2 consumpties
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Middag

57 Vrijdag 1 juli 2022
Dagtocht:
Texel

Dit jaar staat er weer
een dagje Texel op
het programma. ’s
Morgens gaan we
naar Ecomare. Na een
lekkere lunch bij de
Vitalishoeve, waar we
ook even op de

boerderij rondkijken, brengen we een bezoek
aan museum Kaap Skil. En als we tijd en zin
hebben, gaan we een kijkje nemen bij de
Zelfpluktuin.

Kosten: € 70,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Texel
Tijd: Hele dag

We maken er
vanmiddag een
gezellig feest van met
drie Westfriese
dansgroepen, muziek
en nog veel meer. Uw
entree is de eerste

bijdrage voor ons goede doel.
Door u nu al in te schrijven voor deze middag
heeft u in ieder geval al een plekje
gereserveerd.
Verdere info over het programma komt in de
kranten te staan.
Komt u ook een middagje genieten van onze
plaatselijke verenigingen die een show
komen geven?

Kosten: € 7,50
Verzorging: koffie/thee/fris/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Middag

59 Zondag 3 juli 2022
Dans- en muziekfeest
voor Oekraïne

Wij hebben nu drie
leuke weken achter
de rug met allerlei
gezellige uitjes.
Maar... we hebben de
afgelopen maanden
medebewoners uit de

Oekraïne in ons dorp gekregen die een nare
periode achter de rug hebben en zich nu nog
steeds zorgen maken over hun familie in de
Oekraïne. Wij willen deze mensen een ook
een leuk uitje gaan aanbieden en hebben
daarbij uw hulp nodig.

Vanmiddag houden
we een
benefietmiddag
waarbij diverse
verenigingen en
organisaties gratis

hun bijdrage aan verlenen. Alle inkomsten
van deze middag gaan we gebruiken om onze
nieuwe Opmeerders een gezellig dagje uit
aan te kunnen bieden.
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61 Vrijdag 8 juli 2022
Kolven

Kolven is een sport
waarbij de bal met
een slaghout tegen
een paal wordt
geslagen en zo
punten kunnen
worden gescoord.

Tegenwoordig gebeurt dit altijd overdekt,
maar in de (late) middeleeuwen waren de
meeste banen nog in de open lucht. Kolf was
één van de meest beoefende sporten in de
lage landen in de dertiende eeuw. Er wordt
gespeeld op een speelveld tussen twee
palen.
Op een gemiddelde kolfavond bevinden zich
zo'n 20 aanwezigen, waarvan er steeds drie
in de baan lopen. De anderen kaarten, volgen
het spel of praten met elkaar.

Kosten: € 2,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Spanbroek
Tijd: Middag

60 Donderdag 7 juli 2022
Stoelyoga

Deze yogavorm is
gericht op die mensen
die door een
(tijdelijke) fysieke
beperking of welke
reden dan ook, de

weg naar de yogamat op de grond niet meer
willen of kunnen maken. Deze les is ook
bijzonder geschikt voor mensen die niet lang
kunnen staan. Beweging levert een
belangrijke bijdrage aan het behoud van
lichamelijke en geestelijke fitheid. Stoelyoga
is een fijne en veilige manier om te blijven
bewegen tot op zeer hoge leeftijd, terwijl
men de lichaamsgrenzen leert accepteren.
Een stoelyogales bestaat, net als een
reguliere les uit yogahoudingen,
ademoefeningen, meditatie en ontspanning.
Natuurlijk staat het genieten voorop.

Kosten: € 5,-
Verzorging: ---
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Spanbroek
Tijd: Middag

63 Vrijdag 15 juli 2022
Vlotbruggen

Vlotbruggen is een
spel dat vaak op
kermissen wordt
gespeeld op een
biljarttafel. Daarvoor
wordt een dikke
houten plaat op het
biljart geplaatst. Deze
heeft een
afgeschuinde kant

waar een bal tegenop gespeeld kan worden.
In de plaat zitten 25 uithollingen. De
bedoeling is drie ballen achtereenvolgens
weg te stoten met een dergelijke snelheid
dat de bal de afgeschuinde rand net
overgaat. Degene die de drie ballen op de
hoogste score weet te stoten, is de winnaar.

Kosten: € 2,-
Verzorging: ---
Vervoer: Op eigengelegenheid
Locatie: Spanbroek
Tijd: Middag

62 Donderdag 14 juli 2022
Yoga

Yoga is verbinding
met het denken en
voelen, verbinding
met jezelf en anderen.
Door beoefening van

yoga-asana’s, concentratie en meditatie kan
deze verbinding tot stand komen. We ervaren
dat het een niet zonder het ander kan. Met
yoga leren we onze aandacht naar binnen te
richten zodat we weer in harmonie komen
met onze eigen natuur. Je voelt je meer in
evenwicht waardoor eventuele mentale en
fysieke spanningen afnemen. Een yogales
ontspant en brengt tegelijk nieuwe energie.
De basis van de yoga bij Yogavisie is de
Hatha en Raja yoga. Daarnaast komen er ook
mooie elementen uit andere yogastromen
voorbij.

Kosten: € 5,-
Verzorging: ---
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Spanbroek
Tijd: Middag
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65 Zaterdag 27 augustus 2022
Mijn lievelingsboek

Heeft u ook in uw
jeugd ook zoveel
boeken gelezen? Dan
is er vast èèn boek bij
dat u zich nog heel
goed herinnert, het
boek dat veel indruk

heeft gemaakt, een boek dat misschien wel
invloed heeft gehad op de rest van uw leven.
In een speelse setting gaan we met elkaar in
gesprek waarom dat boek zoveel
herinneringen heeft achtergelaten. Als u het
boek nog heeft, neem dat dan mee...
Wij zorgen voor een heerlijke High Tea bij
deze gezellige ochtend die gehouden wordt
in de bibliotheek in Opmeer.

Kosten: € 10,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Bibliotheek Opmeer
Tijd: Ochtend

64 Maandag 18 juli 2022
Ouder en kind yoga

Deze yogales werkt
verbindend tussen de
volwassene en het
kind. Er moet hiervoor
een vertrouwensband
met elkaar zijn. De les
worden gegeven in de
vorm van een thema.

Vaste onderdelen zijn: visualisatie, massage,
yogaspel, creativiteit en natuurlijk ontbreken
de klassieke yogahoudingen niet. Alle
lesonderdelen zijn aangepast aan de
belevingswereld van de kinderen. Op een
speelse manier leren de kinderen omgaan
met hun lichaam en geest. De les wordt
aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

Kosten: € 5,50 per duo!
Verzorging: ---
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Spanbroek
Tijd: Middag

67 Woensdag 14 september 2022
Schilderen op panelen

Na eerst op canvas en
op porselein
geschilderd te
hebben, gaan we
deze keer aan de
gang met houten
panelen. We gaan
schilderen op
sloophout, kleurrijke
dieren en heel veel
verschillende kleuren.
U kunt kiezen uit de
voorbeelden die

aanwezig zijn, maar u kunt ook zelf wat
ontwerpen. Wat u mooi vindt met veel
contrast of meer realistisch. Voor iedereen
goed te doen en aan het eind heeft u een
mooi resultaat. Duur van de workshop is
ongeveer 2,5 uur a 3 uur.

Kosten: € 16,50
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Spanbroek
Tijd:

66 Maandag 12 september 2022
Schilderen als Bob Ross

Wie kent Bob Ross
niet? Deze beroemde,
eigenzinnige schilder
kon je bijna
hypnotiseren met zijn
tv-programma The
Joy of painting uit de
jaren ’80 en ’90. Met

rustgevende halen liet hij het ene na het
andere schilderij als magie op het doek
verschijnen. Je stond erbij, keek ernaar en in
mum van tijd onstonden er bomen, wolken en
uiteindelijk volledige landschappen. De
techniek van Bob Ross geeft veel mensen de
inspiratie om te gaan schilderen. Deze
techniek is leuk om te leren en Susan Groot
van de Kunstkring Opmeer heeft aangeboden
om u te begeleiden bij het aanleren van deze
schildertechniek. Succes verzekerd.

Kosten: € 20,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers/lunch
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Hoogwoud
Tijd: Hele dag
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69 Donderdag 29 september 2022
Herfstworkshop Old Barn

We waren tijdens
Zomertijd al eerder te
gast bij The Old Barn
in Zwaag in de zomer.
Nu komen we er
terug om een mooie
vogelkrans te maken
in herfststijl (het
plaatje is ter
indicatie).

In de gezellige werkplaats gaan we aan we
bij een lekker kopje koffie/thee met iets
lekkers aan de gang om een mooie krans te
maken met allemaal lekkere dingen erin en
eraan waar de vogels de komende maanden
van kunnen smullen.

Kosten: € 25,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Zwaag
Tijd: Ochtend

68 Dinsdag 27 september 2022
Boekpresentatie: Renske Jonkman
‘Dit verdronken land’

Renske Jonkman
studeerde
Nederlandse Taal &
Cultuur. Zij is schrijver
en freelance
journalist. Voor

dagblad Trouw schreef ze columns over
boeren en natuurbeschermers. In 2011
debuteerde ze succesvol met haar roman
‘Zo gaan we niet met elkaar om’. In 2015
verscheen haar roman ‘Gibraltar’. In 2021
bracht ze haar derde roman uit:
‘Dit verdronken land’, gebaseerd op de
geschiedenis van de ruilverkaveling in
West-Friesland. Een ode aan het Hollandse
landschap, zeer herkenbaar voor wie een
(boeren)familie-geschiedenis heeft in
West-Friesland en actueel in de context van
hedendaagse dilemma’s op het boerenbedrijf.

Kosten: € 10,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Locatie: Bibliotheek Opmeer
Tijd: Ochtend

De activiteiten worden mede mogelijk
gemaakt door:

70 Zaterdag 8 oktober 2022
Herfstbloemstuk Jam en zo

Jam en Zo in
Oosterblokker in
Noord-Holland is een
klein maar
professioneel bedrijfje
onder leiding van
Thessa Bruijns waar
zij met veel plezier en
toewijding de
(h)eerlijkste streek

producten zelf teelt, verwerkt in de keuken en
aan huis verkoopt. Denk bijvoorbeeld aan
zoals jam & chutneys gemaakt van fruit en
groenten maar ook diverse bloemen en
kruiden die zij gebruikt voor de workshops.
Maar wij gaan hier vandaag een leuke
workshop doen met het thema HERFST.
Leuk voor in de tuin, of voor in huis op tafel.

Kosten: € 25,-
Verzorging: Koffie/thee/lekkers
Vervoer: Vanaf de Vergadelaar/opstappunt
Locatie: Oosterblokker
Tijd: Middag
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Veiligheid
We doen er alles aan om alles goed te laten
gaat. Deelname aan de activiteiten is echter
altijd op eigen risico.
Houdt u aan de instructies van de
begeleiding.

‘Samenpas’
Op vertoon van de ‘Samenpas Opmeer’
krijgt u 50% korting.

Bevestigingsbrief
Iedere deelnemer die zich heeft opgegeven,
krijgt een bevestigingsbrief. Deze zal
ongeveer 10 dagen voor de start van
Zomertijd Opmeer bezorgd worden.
In deze brief staat ook de definitieve tijd en
(vertrek)locatie van de activiteiten!

Wie kunnen er meedoen
De doelgroep is senioren en volwassenen.
Er zijn ook activiteiten die u samen met uw
(klein)kinderen kunt doen. De basis van
Zomertijd Opmeer is de gemeente Opmeer.
Daarnaast mogen ook inwoners van
Abbekerk, Benningbroek, Obdam,
Sijbekarspel, Wadway en Wognum meedoen
met de activiteiten.

Museumkaart of
VriendenLoterij VIP-kaart
Bij een aantal activiteiten is de Museumkaart
of VriendenLoterij VIP-kaart geldig.
Als u zo’n kaart heeft, geef dat dan aan op
het inschrijfformulier en neem deze mee naar
de activiteit zodat hij kan worden gescand bij
de ingang. De korting wordt niet met de
pashouder verrekend, maar gebruikt om de
kosten laag te houden, zodat ook mensen
met een smalle beurs meekunnen.

Legitimatie
In Nederland is er een algemene
legitimatieplicht. Neem dus altijd uw
legitimatiebewijs mee.

Afbeeldingen
De afbeeldingen bij de omschrijving van de
activiteit zijn ter indicatie.

Verzorging
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 niet
mogelijk rekening te houden met
dieetwensen.

Verhindering en restitutie
Mocht u verhinderd zijn, geeft u dat
alstublieft zo spoedig mogelijk door via
telefoonnummer 06‐579 573 46
of 06-304 512 63 of via de mail:
zomertijdopmeer@gmail.com.

Als u niet mee kunt, kijken wij of er iemand
op de wachtlijst staat die in uw plaats
meekan. In dat geval krijgt u uw geld terug.
Als er niemand op de wachtlijst staat, krijg u
alleen geld terug als er nog geen kosten zijn
gemaakt. U betaalt dan alleen 10%
administratiekosten.
U mag eventueel ook iemand anders in uw
plaats mee laten gaan. Ook in dat geval krijgt
u geen geld terug. Geef dit wel aan ons door!

Privacy
Door deelname aan activiteiten gaat u
akkoord dat er tijdens de activiteiten foto’s
worden gemaakt, waar u (herkenbaar) op
staat. Deze foto’s worden voor en door
Zomertijd gebruikt, bijvoorbeeld op de
website, facebook en het programmaboekje
(van een volgend jaar). Daarnaast kunnen
foto’s worden verstrekt aan deelnemers.
Tevens gaat u daarmee akkoord dat wij uw
gegevens bewaren voor de eigen
administratie van Zomertijd Opmeer.
De gegevens worden alleen gebruikt voor:
- correspondentie en telefooncontact rond de
organisatie van Zomertijd Opmeer.

- correspondentie rond de organisatie van
Zomertijd Opmeer 2023.

De gegevens worden daarvoor maximaal 1,5
jaar bewaard.

Belangrijke mededelingen
Zomertijd Opmeer 2022



24

Inschrijving
U dient zich uiterlijk 8 mei in te schrijven.
De inschrijvingen worden op volgorde van
binnenkomst in behandeling genomen.
Zorg voor uw eigen administratie dat u een
afschrift houdt van waar u zich voor heeft
ingeschreven.
U kunt dit jaar op drie manieren inschrijven:

- Per mail
met gelijktijdige betaling via de bank

Het programmaboekje staat ook op de
website www.ZomertijdOpmeer.nl. U kunt de
pagina met het inschrijfformulier printen,
invullen en inscannen of een duidelijke foto
maken en deze mailen naar
zomertijdopmeer@gmail.com.
Zodra het verschuldigde bedrag is
ontvangen, is uw inschrijving definitief.

- Met een envelop
U kunt ook inschrijven door het ingevulde
formulier (in de bijlage of geprint vanaf de
website) met het geld in de brievenbus doen
op één van de volgende adressen:
Opmeer Planetenlaan 13
Hoogwoud Berkenlaan 7
De Weere Beatrixlaan 23
Aartswoud Schoolstraat 68

- Persoonlijk
Op de volgende momenten kunt u zich
persoonlijk inschrijven:

Het Bonte Paard – Abbekerk
Vrijdag 29 april 14.00-15.00 uur

Promobus t.o. Readshop – Spanbroek
Dinsdag 3 mei 14.00-15.30 uur

De Vang – Benningbroek
Vrijdag 29 april 14.00-15.00 uur

Gemeentehuis Opmeer
Donderdag 28 april 10.30-12.00 uur

Kantoor SJJO, de Weyver 8c – Hoogwoud
Donderdag 28 april 14.00-15.30 uur

Bibliotheek – Wognum
Vrijdag 6 mei 14.00-15.00 uur

De Brink – Obdam
Vrijdag 6 mei 14.00-15.30 uur

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 bellen wij u. U krijgt dan uw
geld terug of u kunt binnen een week een
andere activiteit kiezen. U kunt dat doorgeven
op telefoonnummer 06‐579 573 46.
In dat geval wordt het bedrag verrekend.

Let bij het inschrijven op het volgende
- Vul het formulier volledig in aan beide

zijden!
- Vul voor iedere deelnemer een eigen

formulier in (dus niet 2 of meer namen op 1
formulier). Ook voor uw eventuele
(klein‐)kind graag een apart formulier
invullen.

Contact
Voor meer informatie over Zomertijd Opmeer

kunt u contact opnemen

via e-mail
zomertijdopmeer@gmail.com

of telefoon
06-579 573 46
06-304 512 63

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

www.facebook.com/zomertijdopmeer

Belangrijk
bij uw inschrijving
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Mijn persoonlijke programma voor eigen gebruik
Zomertijd Opmeer 2022

Inschrijfformulier vijfluiken  
 
Dit formulier is bedoeld voor het inschrijven voor een vijfluik. Indien u zich 
aanmeld voor vijf of meer activiteiten binnen één thema, krijgt u op die 
activiteiten 25% korting. Deze is verwerkt in de op dit formulier genoemde 
bedragen. Deze activiteiten NIET ook op het andere formulier aangeven. 
 

Naam 

 
 
Vijfluik Sport Vijfluik Theater 

9 Jeu de Boules € 11,25  4 Jazzy Rabbits € 9,40  

47 Walking handbal € 1,90  5 Evergreen Top 1000 € 18,75  

56 Nordic Walking € 2,60  15 Ashton Brothers € 24,40  

60 Stoelyoga € 3,75  19 Ashton Brothers € 24,40  

61 Kolven € 1,50  21 Loes Luca € 16,10  

62 Yoga € 3,75  22 Absolutely Floyd € 20,60  

63 Vlotbruggen € 1,50  27 Michael Pilarczyk € 22,50  
64 Ouder en kindyoga, 
per duo € 4,10  31 De Speld € 22,50  

Totaal vijfluik Sport  Totaal vijfluik Theater  
 
  

1 Hoenderdaell 11 juni  19 Ashton Brothers 16 juni  

2 St. Patrickscruise 11 juni  20 Broeker veiling 17 juni  

3 Happen en trappen 
Reservedatum 19 juni 12 juni  21 Loes Luca 17 juni  

4 Jazzy Rabbits 12 juni  22 Absolutely Floyd 17 juni  

5 Evergreen Top 1000 12 juni  23 Schilderij en alpaca's 18 juni  

6 De Boet 13 juni  25 Tante Hennie 
c 40 km     c 70 km 18 juni  

7 Schilderen op doek 13 juni  27 Michael Pilarczyk 19 juni  

8 Schrijfworkshop 13 juni  

28 

Mozaïeken 
c Schaal blauw 
c Schaal zwart 
c Vlinder roze 
c Vlinder bont 

20 juni  9 Jeu de boules 
14 en 21 juni, 1 juli 14 juni  

10 Zaanse Schans 14 juni  

11 Jaren '60 hapjes 14 juni  
29 

Mozaieken 
c Fotolijst 
c Spiegel 

20 juni  
12 Floriade 15 juni  

13 Djembé spelen 
15 en 21 juni, 1 juli 15 juni  30 Bakkerspartijtje 21 juni  

14 Servies stippen 15 juni  31 De Speld 21 juni  

15 Ashton Brothers 15 juni  32 Golfclinic 22 juni  

16 E-Chopper 16 juni  33 Expo/Etersheim 22 juni  

17 Zomerworkshop 16 juni  34 Pluktuin en high tea 22 juni  

18 Kunst met glimlach 16 juni  35 High tea en crea 22 juni  
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Mijn persoonlijke programma voor eigen gebruik
Zomertijd Opmeer 2022

Betaald voor ontvangst

betaalwijzen

36 Eten in de Weere 22 juni  54 Wim Daniels 30 juni  

37 Klaverbladwandeling 23 juni  55 Rundveemuseum 30 juni  

38 André Hoeve 23 juni  56 Nordic Walking 30 juni  

39 Schippers Kozijnen 24 juni  57 Texel 1 juli  

40 Royal Flora 24 juni  58 Eindfeest 2 juli  

41 Andy Warhol 24 juni  59 Dans-/muziekfeest 3 juli  

42 Opmeers dictee 25 juni  60 Stoelyoga 7 juli  

43 BBQ+bingo 25 juni  61 Vlotbruggen 8 juli  

44 Tata + De Bazaar 26 juni  62 Yoga 14 juli  

45 Oosterse lantaarn 27 juni  63 Kolven 15 juli  

46 Glas in lood 27 juni  64 Ouder en kind yoga 18 juli  

47 Walking handbal 27 juni  65 Mijn lievelingsboek 27 aug  

48 Radboud en bonbons 28 juni  66 Bob Ross 12 sept  

49 Kool en kalanchoës 28 juni  67 Schilderen op paneel 14 sept  

50 Floriade 29 juni  68 Renske Jonkman 2 sept  

51 Keramiek 29 juni  69 Herfstworkshop 29 sept  

52 Pizza 29 juni  70 Herfstbloemstuk 8 okt  

53 Cruquius 30 juni      

 
Vijfluik Schilderen Vijfluik Bibliotheek 

7 Canvasdoek € 13,10  8 Intuïtief schrijven € 7,50  

14 Servies stippen € 13,10  18 Kunst met een glimlach € 7,50  

41 Andy Warhol € 15,-  42 Groot Opmeers Dictee € 7,50  

66 Bob Ross € 15,-  54 Wim Daniëls € 7,50  

67 Panelen € 12,40  65 Mijn lievelingsboek € 7,50  

   68 Renske Jonkman € 7,50  

Totaal vijfluik Schilderen  Totaal vijfluik Bibliotheek   

    

Vijfluik Bloemen    

6 De Boet € 13,90     

17 Old Barn zomer € 18,75     

34 Veldboeket schikken € 22,50     

69 Old Barn herfst € 18,75     

70 Herfstbloemstuk € 18,75     

Totaal vijfluik Bloemen  Totaalbedrag vijfluiken  
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Voornaam ................................................................................

Achternaam ................................................................................

Straat + nr. ................................................................................

Postcode ..... ..... ..... ..... ..... .....

Plaats ................................................................................

Telefoon ................................................................................

Mobiel 06 - .... .... .... .... .... .... .... ....

E-mailadres ................................................................................

Aanmelddatum ......................................................................

Bijzonderheden

O Ik heb belangrijke medicatie, namelijk

.....................................................................................................

O Ik ben slecht ter been

O Ik gebruik een opvouwbare rolstoel

O Ik gebruik een niet opvouwbare rolstoel

O Ik neem een rollator mee naar de activiteiten

O Ik kan niet zelfstandig naar de activiteiten

of opstaplocatie komen

O Ik heb een dieet en ik

neem mijn eigen eten drinken mee

O Ik heb een Samenpas Opmeer (=50% korting)

O Ik heb een Museumkaart of VriendenLoterij

VIP-kaart en neem deze mee naar de activiteit

O Ik wil graag het programmaboekje van 2023

ontvangen en geef toestemming om mijn

gegevens te gebruiken voor de verzendlijst

O Geen bijzonderheden

Verzamelpunt
Voor de activiteiten met vervoer stap ik op bij

O De Vergadelaar De Weyver 8c
1718 MS Hoogwoud

O De Bloesem Conferencelaan 19
1687 RA Wognum

O De Brink Dorpsstraat 155
1713 HE Obdam

O De Spar Burgemeester Kromplein 7a
1657 AH Abbekerk

O Ik begrijp dat ik niet meer mee kan
indien ik te laat aanwezig ben en
dat ik hiervoor geen geld terug zal ontvangen

Leeftijdscategorie
Ik behoor tot de volgende leeftijdscategorie

O 60 jaar of jonger

O 61-65 jaar

O 66-70 jaar

O 71-75 jaar

O 76-80 jaar

O 81-85 jaar

O 86-90 jaar

O 91 jaar of ouder

Alles ingevuld? Bedankt en tot gauw!

Voornaam ................................................................................

Achternaam ................................................................................

U kunt dit formulier geheel ingevuld afgeven en
betalen bij de bekende inleverpunten.
U kunt ook dit formulier samen met het contant te
betalen bedrag in een envelop doen en bezorgen op
een van onderstaande adressen:

Opmeer Planetenlaan 13
Hoogwoud Berkenlaan 7
DeWeere Beatrixlaan 23
Aartswoud Schoolstraat 68

Vul één formulier per persoon compleet in s.v.p.

Mijn gegevens

Vul hieronder alleen de naam in
met wie u samen activiteiten wilt doen

Volgnummer
B

K

E

Samen-met nummer

Inschrijfformulier
Zomertijd Opmeer 2022

INLEVEREN of OPSTUREN
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Inschrijfformulier
Zomertijd Opmeer 2022

INLEVEREN of OPSTUREN

1 Hoenderdaell € 20  36 Eten in de Weere € 15,-  

2 St. Patrickscruise € 69,50  37 Klaverbladwandeling € 45,-  

3 Happen en trappen € 20,-  38 André Hoeve € 10,-  

4 Jazzy Rabbits € 12,50  39 Schippers Kozijnen € 7,50  

5 Evergreen Top 1000 € 25,-  40 Royal Flora € 45,-  

6 De Boet € 18,50  41 Andy Warhol € 20,-  

7 Schilderen op doek € 17,50  42 Opmeers dictee € 10,-  

8 Schrijfworkshop € 10,-  43 BBQ+bingo € 20,-  

9 Jeu de boules € 15,-  44 Tata + De Bazaar € 35,-  

10 Zaanse Schans € 45,-  45 Oosterse lantaarn € 65,-  

11 Jaren '60 hapjes € 17,50  46 Glas in lood € 35,-  

12 Floriade € 60,-  47 Walking handbal € 2,50  

13 Djembé spelen € 7,50  48 Radboud en bonbons € 45,-  

14 Servies stippen € 17,50  49 Kool en kalanchoës € 10,-  

15 Ashton Brothers € 32,50  50 Floriade € 60,-  

16 E-Chopper € 40,-  51 Keramiek € 20,-  

17 Zomerworkshop € 25,-  52 Pizza € 
12,50  

18 Kunst met glimlach € 10,-  53 Cruquius € 45,-  

19 Ashton Brothers € 32,50  54 Wim Daniels € 10,-  

20 Broeker veiling € 45,-  55 Rundveemuseum € 25,-  

21 Loes Luca € 21,50  56 Nordic Walking 
Uw lengte: € 3,50  

22 Absolutely Floyd € 27,50  57 Texel € 70,-  

23 Schilderij en alpaca's € 45,-  58 Eindfeest € 15,-  

25 Tante Hennie 
c 40 km     c 70 km 

€ 7,50/ 
€15,-  59 Dans-/muziekfeest € 7,50  

27 Michael Pilarczyk € 30,-  60 Stoelyoga € 5,-  

28 

Mozaïeken 
c Schaal blauw 
c Schaal zwart 
c Vlinder roze 
c Vlinder bont 

€ 25,- 

 61 Vlotbruggen € 2,-  

 62 Yoga € 5,-  

 63 Kolven € 2,-  

29 
Mozaieken 
c Fotolijst 
c Spiegel 

€ 25,- 
 64 Ouder en kind yoga 

Leeftijd kind: € 5,50  

 65 Mijn lievelingsboek € 10,-  

30 Bakkerspartijtje € 15,-  66 Bob Ross € 20,-  

31 De Speld € 30,-  67 Schilderen op paneel € 
16,50  

32 Golfclinic € 30,-  68 Renske Jonkman € 10,-  

33 Expo/Etersheim € 25,-  69 Herfstworkshop € 25,-  

34 Pluktuin en high tea € 30,-  70 Herfstbloemstuk € 25,-  

35 High tea en crea € 15,-  Totaal vijfluiken  

Totaal  


