
  

 
Programmaboekje Zomerspelen Graft-De Rijp 

27augustus t/m 1 september 2018 



 
Programma Zomerspelen Graft-De Rijp 2018 
 
 
In navolging van het succes van de afgelopen jaren, organiseren wij ook dit jaar allerlei leuke 
activiteiten voor kinderen en jongeren.  
Voor jullie ligt het programmaboekje Zomerspelen 2018. Het programma is tot stand gekomen door de 
Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp. De stichting wordt ondersteund door;  Gemeente Alkmaar, 
sponsoring middenstand,  bedrijven en sportverenigingen in de dorpen Oostgraftdijk, 
Westgraftdijk, Markenbinnen, Starnmeer, Graft, De Rijp, het Noordeinde  en de talloze 
vrijwilligers. 
 
Ook dit jaar gelden voor de verschillende activiteiten verschillende prijzen. Let daarop bij de 
inschrijving! 
 
De Zomerspelen vinden plaats van maandag  27 augustus t/m zaterdag  1 september 2018. 
 
 
Programma in het kort: 
Maandag 27 augustus  Kinderkoken en Filmavond 
Dinsdag 28 augustus  Muziektheater en Filmavond 
Woensdag 29 augustus Kinderparadijs, timmeren en vlotten bouwen 
Donderdag 30 augustus Graffiti workshop  
Vrijdag 31 augustus  Paintball 
Zaterdag 1 september  Multisport, Blackligt en Glow in the darkparty 
 
 
Alle kinderen op de basisscholen groep 2 t/m 8 krijgen dit programmaboekje op school uitgedeeld. Je 
kunt je inschrijven op de inschrijfdagen in het Rijperhuis. Bij inlevering van het strookje moeten de 
kosten van de activiteit waarvoor je je inschrijft direct worden voldaan. Je ontvangt dan ook direct je 
deelnemerskaart. Je deelnemerskaart moet je goed bewaren en meenemen als je naar de activiteit 
gaat. Zonder deelnemerskaart kan je niet meedoen! 
 
Er zijn dit jaar twee inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag  11 juli   tussen 18.00 en 20.00 uur  
Donderdag 12 juli   tussen 19.00 en 20.00 uur (Laatste mogelijkheid om je in te schrijven!!!!!) 
 
Op zaterdag 7 juli staan wij van 10.00 uur tot 14.00 uur met een infostand in “het Boegbeeld”. 
Hier kunnen de ouders, opa’s, oma’s en broers/zussen boven de 16 jaar zich opgeven als 
vrijwilliger. Op de volgende pagina vinden jullie meer informatie over het inschrijven als 
vrijwilliger en de uitleg hierbij voor de voorrang aankoop van deelnemers kaartjes. 
 
Alle activiteiten hebben een deelnemerslimiet dus zorg dat je er op tijd bij bent! 
  
Vanzelfsprekend hopen wij ook dit jaar op een grote deelname van kinderen en jongeren aan alle 
activiteiten. Deelname aan alle activiteiten is op eigen risico en je moet WA verzekerd zijn. 
Extra programmaboekjes zijn verkrijgbaar via de bibliotheek. 
 
Voor meer informatie, foto’s en andere leuke dingen kan iedereen een kijkje nemen op de website: 
www.zomer-spelen.nl of volg ons op Facebook. 
 
E-mailadres:  zomerspelen@quicknet.nl 
Website:   www.zomer-spelen.nl  
 
Veel plezier !            De Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp.  



 
U als vrijwilliger of sponsor  heeft een streepje voor bij de 

Zomerspelen Graft-De Rijp 2018 
 
De Zomerspelen kunnen niet bestaan zonder de hulp van vrijwilligers en sponsors. Ook dit jaar vragen 
wij u weer om ons mee te helpen de jeugd van de Graft-De Rijp een onvergetelijke week te bezorgen. 
 
Als u zich opgeeft als vrijwilliger of sponsor levert dit voor u ook een voordeel op. U kunt namelijk 
vooraf aan de inschrijfdagen al de deelnemerskaarten voor uw gezin bestellen. U hoeft dus niet op de 
inschrijfdagen in de rij te gaan staan en uw kind(eren) is/zijn verzekerd van deelname aan hun 
favoriete onderdeel.  
 
Wat moet u hiervoor doen? 
 
Vrijwilligers 
 

- Op zaterdag 7 juli 2018 van 10.00 tot 14.00 uur staan wij met onze stand in het Boegbeeld. 
Op deze dag kunt u zich bij ons opgeven als vrijwilliger voor een complete activiteit. Wij 
hebben dan ook de deelnemerkaarten bij ons, welke u direct kan betalen en meenemen. 

- U kunt ook de kaarten vóór vrijdag 6 Juli 2018 bestellen per e-mail dan kunt u ze ophalen en 
betalen in het boegbeeld op zaterdag 7 juli 2018. 

- Mocht het niet lukken om op zaterdag 7 juli in het Boegbeeld langs te komen, dan kunt u ook 
altijd een e-mail sturen. Vermeld hier dan bij voor welk onderdeel u zich wilt opgeven als 
vrijwilliger en welke deelnemerskaarten u graag zou willen hebben. Het kan zijn dat voor een 
activiteit zich al voldoende vrijwilligers hebben aangemeld, in dat geval overleggen we met u 
en zoeken wij een andere activiteit voor u als vrijwilliger. De kaarten kunt u afhalen bij Theo 
Visscher aan de Haringbuis 4-A.  

 
Sponsors 
 

- Op zaterdag 7 juli 2018 van 10.00 tot 14.00 uur staan wij met onze stand in het Boegbeeld. 
Op deze dag kunt u zich ook  bij ons opgeven als sponsor. Wij hebben dan voor u 
deelnemerkaarten welke u direct kan betalen en meenemen. 

- U kunt ook de kaarten vóór vrijdag 6 juli 2018 bestellen per e-mail dan kunt u ze ophalen en 
betalen in het boegbeeld op zaterdag 7 juli 2018. 

- Mocht het niet lukken om op zaterdag 7 juli in het Boegbeeld langs te komen, dan kunt u ook 
altijd een e-mail sturen. Vermeld hier dan bij welke deelnemerskaarten u graag zou willen 
hebben. De kaarten kunt u afhalen bij Theo Visscher aan de Haringbuis 4-A. 

 
 
Let op! Indien u de deelnemerskaarten niet vóór de inschrijfdagen op 11/12 juli heeft opgehaald (dan 
wel bij het Boegbeeld, dan wel bij Theo Visscher) dan zullen deze op de inschrijfdagen de vrije 
verkoop in gaan.  
 
Voor meer informatie, foto’s en andere leuke dingen kan iedereen een kijkje nemen op de website: 
www.zomer-spelen.nl of volg ons op Facebook. 
 
E-mailadres:  zomerspelen@quicknet.nl 
Website:   www.zomer-spelen.nl  
 
Veel plezier !            De Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp.  
 
 



Kinder koken 
 
Georganiseerd door Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp en Restaurant De Kleine Haag 
 
Voor wie? Kinderen van 8-12 jaar (maximaal 40 kinderen) 
Wanneer?  Maandag 27 augustus 2018                                   
Waar?   Restaurant De Kleine Haag, Noordeinde  

(15 min. voor aanvang verzamelen op bij de Brede School, Jan Ploegerlaan 1-C, 
ingang De Pauw. Jullie worden met een bus naar het Noordeinde gebracht).  
LET OP: KOM OP TIJD anders is de bus al vertrokken! Dus groep 1: 9.45 klaar 
staan, groep 2: 11.15 klaar staan.  

Kosten? € 3,00  
 
Indeling: 
Groep 1: aanvang 10.00 uur (20 kinderen) 
Groep 2: aanvang 11.30 uur (20 kinderen) 
 
Wat gaan we doen? 
In de keuken van restaurant De Kleine Haag zullen jullie zelf beleven hoe het is om in een 
professionele keuken een maaltijd te bereiden. Onder begeleiding van een paar echte chef koks 
zullen jullie een lekkere maal bereiden. Jullie zullen zelf alle voorbereidingen doen, gaan koken en als 
afsluiting gezamenlijk eten. Wat er precies gemaakt zal worden, blijft nog even een verrassing! 
 
Duur? 
Per groep heb je ongeveer 1,5 uur om te koken en om daarna het op te eten. 
De bus heeft een uitstekende keuken met uiteraard een fornuis, oven, keukengerei, en warm e 
Inbegrepen? 
Alle benodigdheden om de maaltijd te maken zijn inbegrepen, natuurlijk is er wat te drinken en als het 
eten klaar is gaan jullie dat gezamenlijk opeten. 
 
Aanmelden? 
Wanneer je wilt koken, dan kun je jezelf opgeven via het onderstaande strookje. Je kunt het strookje 
alleen inleveren op de inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag 11 juli tussen 18.00 en 20.00 uur 
Donderdag 12 juli tussen 19.00 en 20.00 uur 
 

 Je moet op de inschrijfdagen direct betalen voor de activiteit waarvoor je je inschrijft. Als je 
betaald hebt, ontvang je direct je deelnemerskaart. Die moet je goed bewaren en inleveren als 
je de naar de activiteit gaat. Zonder deelnemerskaart kun je niet meedoen. 

  En denk er aan vol = vol! 

Ja, ik geef mij op voor koken "Kleine Haag" op maandag 27 augustus 2018. Ik weet dat deelname op 
eigen risico is en ik ben WA verzekerd.  
                                                                                                           
Naam: ……………………………………….    Leeftijd: …….. jaar 
 
Adres: ……………………………………….    Postcode/woonplaats: …………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………    E-mail: ……………………………… 
 
Handtekening ouder/verzorger: 
 
Naam: ……………………………..   komt wel / niet mee om te helpen     
 
De Zomerspelen hebben je ingedeeld in groep  1  □   2  □    
(wordt door de organisatie ingevuld) 

  



Kinder koken"Bij Ernst" 
 
Georganiseerd door Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp en Restaurant Bij Ernst 
 
Voor wie? Kinderen van 5-7 jaar (maximaal 40 kinderen) 
Wanneer?  Maandag 27 augustus 2018                                    
Waar?   Restaurant Bij Ernst Oosteinde 31 De Rijp 
Kosten? € 3,00  
 
Indeling: 
Groep 1: aanvang 13.00 uur (20 kinderen) Groep 2: aanvang 15.00 uur (20 kinderen) 
 
Wat gaan we doen? 
 
Vooraf zorgen alle aanstaande keukenprinsen en prinsessen dat een nieuw verstrekte 
keukenschort mooi gekleurd en voorzien wordt van je naam.. Hierna komt het echte werk! In 
het restaurant "Bij Ernst" zijn kinderen altijd welkom en weten ze wat jullie lekker vinden. We 
gaan nog beslissen welke activiteit we gaan doen. De keuken in om Cupcakes te versieren of 
een tomatensoep of een kaas/worstenbroodjes maken en zelf aan de slag met appels voor een 
heerlijke appelmoes (en daarna natuurlijk alles heerlijk opsnoepen). Misschien willen de 
mama's of papa's die gezellig aan de bar een kopje koffie of thee kunnen drinken (eigen 
kosten) ook even proeven! 
Ben je wat eerder klaar, geen probleem, Bij Ernst heeft een leuke speelzolder! 
 
Tijd? 
Per groep heb je ongeveer twee uur om te kleuren, koken, eten en eventueel nog even te 
spelen.  
De bus heeft een uitstekende keuken met uiteraard een fornuis, oven, keukengerei, en warm e 
Inbegrepen? 
Alle benodigdheden om de maaltijd te maken zijn inbegrepen, natuurlijk is er wat te drinken en 
als het eten klaar is gaan jullie dat gezamenlijk opeten. 
 
Aanmelden? 
Wanneer je wilt koken, dan kun je jezelf opgeven via het onderstaande strookje. Je kunt het 
strookje alleen inleveren op de inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag  11 juli  tussen  18.00 en 20.00 uur 
Donderdag 12 juli  tussen 19.00 en 20.00 uur 
 

 Je moet op de inschrijfdagen direct betalen voor de activiteit waarvoor je je inschrijft. 
Als je betaald hebt, ontvang je direct je deelnemerskaart. Die moet je goed bewaren en 
inleveren als je de naar de activiteit gaat. Zonder deelnemerskaart kun je niet meedoen. 

  En denk er aan vol = vol! 
  

Als je door omstandigheden niet kunt komen, geeft het door aan: 
zomerspelen@quicknet.nl misschien kunnen we iemand anders dan blij maken! 

Ja, ik geef mij op voor koken ''Bij Ernst'' op maandag 27 augustus 2018. Ik weet dat deelname op 
eigen risico is en ik ben WA verzekerd.  
                                                                                                           
Naam: ……………………………………….    Leeftijd: …….. jaar Geboortedatum: .......................... 
 
Adres: ……………………………………….    Postcode/woonplaats: …………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………    E-mail: ……………………………… 
 
Handtekening ouder/verzorger: 
 
Naam: ……………………………..   komt wel / niet mee om te helpen     
De Zomerspelen hebben je ingedeeld in groep  1  □   2  □      
(wordt door de organisatie ingevuld) 

  



Filmavond 
 
 
Georganiseerd door Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp 
 
Voor wie? Kinderen van 6 - 8 jaar (max. 50 kinderen)  
  Kinderen van 9 - 12 jaar (max. 50 kinderen) 
Wanneer?  Maandag 27 augustus 2018 (6 - 8 jaar)                                    
  Dinsdag 28 augustus 2018 (9 - 12 jaar) 
Waar?   De Groene Zwaan, Rechtestraat 12, De Rijp  
Tijd?   Open vanaf 18.30 uur, de film begint om 18.45 uur tot ongeveer 20.15 uur   
Kosten? € 2,00  
 
Op maandagavond 27 augustus en dinsdagavond 28 augustus wordt er voor kinderen van 6-8 jaar en 
kinderen van 9-12 jaar een leuke film vertoond. Deze activiteit gaat plaatsvinden in de Groene Zwaan. 
Er kunnen maximaal 50 kinderen per groep komen kijken. Aanmelden voor deze activiteit gaat via 
onderstaand strookje.  
 
Wat krijg je?  
Welke film het gaat worden blijft nog even een verrassing, want we willen natuurlijk wel de leukste en 
nieuwste film kunnen draaien.  
  
Kom op tijd zodat we meteen kunnen beginnen. Natuurlijk is er een pauze waarin je wat lekkers en 
iets te drinken krijgt. 
 
Aanmelden?  
Wil je graag komen en mag je van je vader en/of moeder, dan kun je je opgeven via het strookje dat je 
hieronder ziet. Er kunnen per groep maximaal 50 kinderen komen. Je kunt het strookje alleen 
inleveren op de inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag  11 juli tussen 18.00 en 20.00 uur  
Donderdag 12 juli tussen 19.00 en 20.00 uur 
 
Je moet op de inschrijfdagen direct betalen voor de activiteit waarvoor je je inschrijft. Als je betaald 
hebt, ontvang je direct je deelnemerskaart. Die moet je goed bewaren en inleveren als je de naar de 
filmavond gaat. Zonder deelnemerskaart kun je niet meedoen. En denk er aan vol = vol! 
 
Alcoholhoudende drank, roken, drugs en energie drankjes zijn uiteraard verboden! 
 
 
Ja, ik geef mij op voor de filmavond op  □  maandag 27 augustus 2018 (6 - 8 jaar) 

                                                                 □  dinsdag 28 augustus 2018 (9 - 12 jaar) 
 
Ik weet dat deelname op eigen risico is en ik ben WA verzekerd.  
                                                            
                                                        
Naam: ……………………………………….    Leeftijd: …….. jaar 
 
Adres: ……………………………………….    Postcode/woonplaats: …………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………    E-mail: ……………………………… 
 
Handtekening ouder/verzorger: 
 
             
……………………………………… 
 
             
    
 



Muziektheater 
 
 
Voor wie? Kinderen uit groep 3/4/5 en 6/7/8 (maximaal 15 kinderen per groep) 
Wanneer? Dinsdag 28 augustus 2018  
Waar?   Zangschool de Vrijheid, De Volger 22A 
Tijd?  Groep 1: Aanvang 09.45 uur, start 10.00 uur voor kinderen uit groep 3/4/5 
  Groep 2: Aanvang 12.15 uur, start 12.30 uur voor kinderen uit groep 6/7/8 
Kosten? € 2,00 per persoon 
 
Wat kun je verwachten? 
 
Houd je van toneelspelen? Zingen? Muziek maken? In deze workshop leer je improviseren, zingen, 
muziek maken, toneelspelen en jezelf presenteren. Kom theater maken en ontdek waar jouw talent 
ligt. De workshop wordt gegeven door Renate Houtman en Dorien Haan 
 
De workshop duurt ongeveer 90 minuten  
 
Inbegrepen? 
De workshop, limonade en een snoepje. 
 
Aanmelden? 
Wil je graag komen, dan kun je je opgeven via onderstaand strookje. Er kunnen 
maximaal 2 groepen van 15 kinderen komen. Je kunt het strookje inleveren op de 
inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag 11 juli tussen 18.00 en 20.00 uur 
Donderdag 12 juli tussen 19.00 en 20.00 uur 
 
Je moet op de inschrijfdagen direct betalen voor de activiteit waar je je voor inschrijft. Als je betaald 
heb ontvang je direct je deelnemerskaart. Die moet je goed bewaren en weer inleveren als je naar het 
eindfeest gaat. Zonder deelnemerskaart kun je niet mee doen. En denk eraan vol = vol! 
 

Ja, ik geef mij op voor de workshop van het muziektheater op dinsdag 28 augustus 2018 in de 
zangschool de vrijheid, ik weet dat deelname aan deze activiteit op eigen risico is en ik ben 
WA verzekerd.                                                                                                           
 
Naam: ……………………………………….    Leeftijd: …….. jaar 
 
Adres: ……………………………………….    Postcode/woonplaats: …………………… 
 
Telefoon: ……………………………………    E-mail: ……………………………… 
 
Ik, ouder geef toestemming dat mijn kind(eren) zelfstandig naar huis mogen, ja nee 
 
Handtekening ouder/verzorger: 
 
 
 
 
De Zomerspelen hebben je ingedeeld in groep  1  □   2  □    
(wordt door de organisatie ingevuld) 
 
 

  



Het Kinderparadijs - Purmerend 
 
Georganiseerd door Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp 
 
Voor wie:     kinderen van 6 - 12 jaar in bezit van zwemdiploma A  

(maximaal 80 kinderen) 
Wanneer:     woensdag 29 augustus 2018 
Waar:      Het Kinderparadijs: Trimpad 4, 1443 WB Purmerend 
Tijd:     10.30 – 16.15 uur  
Kosten Kinderen 6 t/m 12 jaar : € 2,00    
 
Wat krijg je?   
Het Kinderparadijs is een avonturen- & bouwspeelplaats voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
Op het Kinderparadijs kun je naar hartenlust timmeren, een pannenkoek op open vuur bakken, op een 
plankje van de rollerbaan afglijden, met de kabelbaan over het water en je heerlijk uitleven.  
 
Begeleiding en vervoer naar Het Kinderparadijs 
De kinderen verzamelen zich bij de Brede School (Jan Ploegerlaan 1-C, ingang Bibliotheek) om 10.30 uur. 
LET OP: ! We worden met de bus naar Purmerend vervoerd. Kom dus op tijd, de bus gaat op de 
afgesproken tijd rijden Om 15.45 uur stappen we weer in de bus voor de terugreis.  De groep kinderen wordt 
begeleid door vrijwilligers die tijdens de busreis en bij Het Kinderparadijs aanwezig zijn. Aankomst in De Rijp 
+/- 16.15 uur 
 
Wat trek je aan? 
Makkelijke (oude) kleding (die vies mogen worden), een lange broek (liefst spijkerbroek)  en dichte 
schoenen dragen is verplicht. Het wordt ten zeerste afgeraden om synthetische kleding te dragen i.v.m. 
vuurvonken. Het meertje bij het Kinderparadijs is geen zwemwater, maar als het heel warm is zetten wordt 
er een sproeier voor afkoeling aangezet. Je kunt daarom bij warm weer ook een zwembroek en handdoek 
meenemen. Als je bent afgekoeld en verder wilt gaan timmeren zul je je weer om moeten kleden. Ook is het 
verstandig je van te voren goed  in te smeren met zonnebrand.   

Wat neem je mee? 
Neem voor de lunch, brood en extra drinken mee (in een tas met je naam erop). Wij schenken ook een 
aantal keren limonade gedurende de activiteit. Daarnaast wordt door ons gezorgd voor een kleinigheid ‘eten’ 
om zelf te bakken op het stookveld. Het Kinderparadijs heeft niet genoeg hamers, zagen en pannetjes. Als 
je zeker wilt gaan timmeren en bakken, neem dan zelf een hamer, zaag en (oude) koekenpan mee ALLES 
VOORZIEN VAN JE NAAM, en lever deze (in een aparte tas) in bij de organisatie voordat je de bus in stapt.  
NIET MEENEMEN: geld, telefoon.  
 
Aanmelden? 
Wil je graag deelnemen aan Het Kinderparadijs dan kun je jezelf opgeven via het onderstaande strookje.  
Zet vooral een goed leesbaar e-mail adres op het strookje. Dan kunnen wij je op de hoogte houden van de 
laatste nieuwtjes en mededelingen. Dit strookje kan je alleen inleveren op de inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag  11 juli tussen 18.00 en 20.00 uur 
Donderdag 12 juli  tussen 19.00 en 20.00 uur 
 
Je moet dan direct betalen voor de activiteit waarvoor je inschrijft. Als je betaald hebt ontvang je direct je 
deelnemerskaart. Deze moet je goed bewaren en weer inleveren als je de bus naar Het Kinderparadijs in 
gaat. Na het inleveren van je deelnemersbewijs krijg je een polsbandje om.  
 
Alcoholhoudende drank, roken, drugs en energie drankjes zijn uiteraard verboden! 

 
 

Ja, ik geef mij op voor Het Kinderparadijs op woensdag 29 augustus 2018. Ik weet dat deelname op 
eigen risico is en ik ben WA verzekerd. Ik ben in het bezit van een zwemdiploma A  
                                                            
                                                        
Naam: ……………………………………….    Leeftijd: …….. jaar 
 
Adres: ……………………………………….    Postcode/woonplaats:  
 
Telefoon: ……………………………………    E-mail: ……………………………… 
 
Handtekening ouder/verzorger:  
 
……………………………………… 
 



Graffiti workshop 
 
Georganiseerd door Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp 
 
Voor wie? Kinderen van 10 - 14 jaar  (maximaal 20 kinderen per groep) 
Wanneer?  Donderdag 30 augustus 2018                                    
Waar?   Crossveldje Boeierstraat naast nummer 33 
Tijd?  10.30 - 17.00 uur  
Kosten? € 5,00 
Indeling: 
Groep 1: aanvang 10.15 uur (20 kinderen)  leeftijd 10-12 jaar 
Groep 2: aanvang 12.00 uur (20 kinderen)  leeftijd 11-13 jaar 
Groep 3: aanvang 13.45 uur (20 kinderen)  leeftijd 12-14 jaar 
Gratis Groep 4: aanvang 15.30 uur voor de deelnemers groepen 1 t/m 3  
 
Op donderdag 30 augustus 2018 organiseren we een graffiti workshop. Deze activiteit vindt in vier 
groepen plaats. Er kunnen maximaal 20 kinderen per groep deelnemen en elke groep heeft 1,5 uur 
om de graffiti te spuiten. De gratis groep 4 gaat de hele wand voorzien van nieuwe graffiti en 
natuurlijk je persoonlijke tag!  
 
Wat krijg je? 
Voor al het materiaal wordt gezorgd. Ook komt Peter Meijn, een professionele graffitiartiest, om jullie 
te vertellen over waar graffiti precies vandaan komt en hoe het is ontstaan. Uiteraard krijgen jullie ook 
diverse technieken geleerd en zal de graffitiartiest zelf een demonstratie geven. Groep 4 zal onder 
begeleiding het houten schot weer voor een heel jaar voorzien van een prachtig graffiti kunstwerk 
waarop uiteraard ook jouw persoonlijke tag niet op mag ontbreken. 
 
Wat/wie neem je mee? 
Je mag zelf een ontwerp meenemen voor je kunstwerk, maar je kan natuurlijk ook op de dag zelf wat 
verzinnen. Als het nodig is zal de aanwezige begeleiding je helpen met je ontwerp. Zorg dat je niet je 
nieuwste kleren aan hebt, want je kan verf op je kleding krijgen. 
 
Aanmelden? 
Wanneer je wilt deelnemen aan de graffiti workshop, kun je jezelf opgeven via het onderstaande 
strookje. Je kunt het strookje alleen inleveren op de inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag 11  juni van 18.00 tot 20.30 uur 
Donderdag 12 juni van 19.00 tot 20.00 uur 
 
Je moet op de inschrijfdagen direct betalen voor de activiteit waarvoor je je inschrijft. Als je betaald 
hebt, ontvang je direct je deelnemerskaart. Die moet je goed bewaren en inleveren als je naar de 
activiteit gaat. Zonder deelnemerskaart kun je niet meedoen. En denk er aan vol = vol!  
 
Bij slecht weer wordt de activiteit verplaatst naar een zaterdag. Hiervan krijg je op tijd een mail. 
 
 
Ja, ik geef mij op voor de graffiti workshop op donderdag 30 augustus 2018. Ik weet dat 
deelname op eigen risico is en ik ben WA verzekerd.  
                                                            
                                                        
Naam: ……………………………………….    Leeftijd: …….. jaar 
 
Adres: ……………………………………….    Postcode/woonplaats:  
 
Telefoon: ……………………………………    E-mail: ……………………………… 
 
Handtekening ouder/verzorger: 
  
 
……………………………………… 
De Zomerspelen hebben je ingedeeld in groep  1  □  2  □  3  □  

Extra gratis groep 4 als je deelnemer bent van een van de andere groepen  □  
 
(wordt door de organisatie ingevuld) 

 



Paintball jongere jeugd 
 
Georganiseerd door de Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp 
 
Voor wie? Jongeren van 8 t/m 11 jaar (maximaal 60 kinderen) 
Wanneer? Vrijdag 31 augustus 2018 
Waar?   07.45 uur verzamelen bij de Brede School, Jan Ploegerlaan 1-C, ingang De Pauw 

(Bibliotheek). 
Tijd?  08.00 uur (vertrek) - 14.00 uur (terug) 
Kosten? € 10,- 
 
 
We gaan met zijn allen per bus naar Wieringerwaard. Hier bevindt zich Eendracht Adventures, een 
spectaculair en uniek adventure park. Hier zullen we gedurende 3 uur gaan paintballen en een 
bootcamp parcours afleggen. De bootcamp bestaat uit een 1100 meter lang stormbaan met 14 
verschillende hindernissen over water en land. Onder begeleiding van een deskundige trainer wordt je 
begeleid door het parcours. Voordat we hier aan beginnen, wordt er eerst uitleg gegeven en worden 
jullie in groepen ingedeeld. 
 
Inbegrepen? 
De bus zal ons brengen naar Wieringerwaard waar we de ochtend doorbrengen. Wij zullen zorgen 
voor wat drinken en wat lekkers.   
 
Wat neem je mee? 
Een paar schoenen die tegen een stootje kunnen, waar je mee kan rennen en die vies mogen worden. 
Trek ook oude kleren aan die vies mogen worden en zorg voor een schone outfit, waaronder ook 
schone schoenen en een handdoek. Zorg ook voor een broodje voor na afloop. 
 
Wanneer je wilt deelnemen aan het Paintball, kun je jezelf opgeven via het onderstaande strookje. Je 
kunt het strookje alleen inleveren op de inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag  11 juli van 18.00 tot 20.00 uur 
Donderdag 12 juli van 19.00 tot 20.00 uur 
 
Je moet op de inschrijfdagen direct betalen voor de activiteit waarvoor je je inschrijft. Als je betaald 
hebt, ontvang je direct je deelnemerskaart. Die moet je goed bewaren en inleveren als je de naar de 
activiteit gaat. Zonder deelnemerskaart kun je niet meedoen. En denk er aan vol = vol!  
 
Deze activiteit is alleen bedoeld voor deelnemers uit de dorpen: Oostgraftdijk, Westgraftdijk, 
Markenbinnen, Starnmeer, Graft, Noordeinde en De Rijp! 
Bij te weinig aanmeldingen worden kinderen uit de dorpen behorende bij de gemeente Alkmaar alsnog 
geaccepteerd.   
 
 
Ja, ik geef mij op voor de Paintball jongere jeugd op vrijdag 31augustus 2018. Ik weet dat deelname 
op eigen risico is en ik ben WA verzekerd.  
                                                            
                                                        
Naam: ……………………………………….    Leeftijd: …….. jaar 
 
Adres: ……………………………………….    Postcode/woonplaats: …………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………    Email: ……………………………… 
 
Handtekening ouder/verzorger: 
      
 
……………………………………… 

 



Paintball oudere jeugd 
 
Georganiseerd door de Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp 
 
Voor wie? Jongeren van 12 t/m 16 jaar (maximaal 60 kinderen) 
Wanneer? Vrijdag 31 augustus 2018 
Waar?   11.15 uur verzamelen bij de Brede School, Jan Ploegerlaan 1-C, ingang De 

Pauw. (Bilbliotheek) 
Tijd?  11.30 uur (vertrek) – 17.30 uur (terug) 
Kosten? € 10,- 
 
 
We gaan met zijn allen per bus naar Wieringerwaard. Hier bevindt zich Eendracht Adventures, een 
spectaculair en uniek adventure park. Hier zullen we gedurende 3 uur gaan paintballen en een 
bootcamp parcours afleggen. De bootcamp bestaat uit een 1100 meter lang stormbaan met 14 
verschillende hindernissen over water en land. Onder begeleiding van een deskundige trainer wordt je 
begeleid door het parcours. Voordat we hier aan beginnen, wordt er eerst uitleg gegeven en worden 
jullie in groepen ingedeeld. 
 
Inbegrepen? 
De bus zal ons brengen naar Wieringerwaard waar we de middag doorbrengen. Wij zullen zorgen 
voor wat drinken en wat lekkers.   
 
Wat neem je mee? 
Een paar schoenen die tegen een stootje kunnen, waar je mee kan rennen en die vies mogen worden. 
Trek ook oude kleren aan die vies mogen worden en zorg voor een schone outfit, waaronder ook 
schone schoenen en een handdoek. Zorg ook voor een broodje. 
 
Wanneer je wilt deelnemen aan het Paintball, kun je jezelf opgeven via het onderstaande strookje. Je 
kunt het strookje alleen inleveren op de inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag  11 juli van 18.00 tot 20.00 uur 
Donderdag 12 juli van 19.00 tot 20.00 uur 
 
Je moet op de inschrijfdagen direct betalen voor de activiteit waarvoor je je inschrijft. Als je betaald 
hebt, ontvang je direct je deelnemerskaart. Die moet je goed bewaren en inleveren als je de naar de 
activiteit gaat. Zonder deelnemerskaart kun je niet meedoen. En denk er aan vol = vol!  
 
Deze activiteit is alleen bedoeld voor deelnemers uit de dorpen: Oostgraftdijk, Westgraftdijk, 
Markenbinnen, Starnmeer, Graft, Noordeinde en De Rijp! 
Bij te weinig aanmeldingen worden kinderen uit de dorpen behorende bij de gemeente Alkmaar alsnog 
geaccepteerd.   
 
 
Ja, ik geef mij op voor de Paintball oudere jeugd op vrijdag  31 augustus 2018. Ik weet dat deelname 
op eigen risico is en ik ben WA verzekerd.  
                                                            
                                                        
Naam: ……………………………………….    Leeftijd: …….. jaar 
 
Adres: ……………………………………….    Postcode/woonplaats: …………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………    Email: ……………………………… 
 
Handtekening ouder/verzorger: 
      
 
……………………………………… 

 



Multi fighting sport clinic 
 
Georganiseerd door Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp en Sambonsports   
 
Voor wie?  Jeugd  van  6 – 12 jaar 
  Je wordt verdeeld in 2 groepen van maximaal 25 kinderen naar leeftijd / grote. 
Wanneer?  Zaterdag 1 september 2018 
Waar?  Dojo Sambonsports J.P. Poelstraat 4 De Rijp (volger2)  
Tijd?   12.45 uur  - 14.45 uur 
Kosten?   € 1,00 
 
Karate en Kickboxen de sporten van dit moment…gewoon heel vet….  
 
Karate blijkt een zeer goede uitwerking te hebben op de motoriek, zelfvertrouwen, 
concentratievermogen, discipline en fysieke gesteldheid van kinderen. Karate is het spel van aanval 
en verdediging, van actie en reactie, van beweging en stilstand. Het is geen bezigheid die agressiviteit 
aanwakkert, maar een activiteit die alleen kan worden uitgevoerd door mensen met zelf- en 
lichaamsbeheersing (of dit willen leren). Daarom is karate een sport die net zoveel met de geest als 
met het lichaam te maken heeft. Want met de vaardigheid neemt het zelfbewustzijn toe.  
 
Kickboxen staat open voor meisjes en jongens vanaf 7 jaar en heeft als voornaamste doel om d.m.v. 
training de sociale vaardigheden te bevorderen en respect en hun normen en waarden te verbeteren. 
Tijdens deze training kan een leerling zich alle technieken van het kickboksen vast eigen maken. 
 
Karate en Kickboxen is vet, cool en leerzaam. Zin in een sportieve middag? En een keer echt 
wat stoers doen? Meld je dan nu aan! 
 
Wat krijg je? 
Een demonstratie. Je leert een aantal karate en kickbox oefeningen, bekende karate kreten en 
natuurlijk nog een leuk spelletje. Na afloop ontvang je nog een heus diploma en een infopakket.  
 
Wat neem je mee? 
Zorg dat je makkelijk gekleed bent (joggingbroek en t-shirt). Verder zijn natuurlijk je vader en/of 
moeder welkom om te komen kijken. 
 
Aanmelden? 
Via het strookje dat je hieronder ziet, kun je jezelf opgeven. Er kunnen maximaal 50 kinderen  
meedoen. Je kunt het strookje alleen inleveren op de inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag 11 juli tussen 18.00 en 20.00 uur 
Donderdag12 juli tussen 19.00 en 20.00 uur 
 
Je moet op de inschrijfdagen direct betalen voor de activiteit waarvoor je je inschrijft. Als je betaald 
heb ontvang je direct je deelnemerskaart. Die moet je goed bewaren en inleveren als je de naar de 
activiteit gaat. Zonder deelnemerskaart kun je niet meedoen.  
 

 

 
Ja, ik geef mij op voor de multi sport clinic op zaterdag 1 september 2018. Ik weet dat deelname op 
eigen risico is en ik ben WA verzekerd.  
                                                                                                             
 
Naam: ……………………………………….   Leeftijd: ……..  
 
Adres: ……………………………………….   Postcode/woonplaats: …………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………   E-mail adres: ………………………………………………     
 
Handtekening ouder/verzorger: 
 
 ……………………………………… 
 
  



Blackligt en Glow in the dark party 
 
 
Georganiseerd door Stichting Zomerspelen Graft-De Rijp  
 
Voor wie? Kinderen van 6 - 12 jaar (maximaal 120 kinderen)  
Wanneer?  Zaterdag 1 september 2018 
Waar?   Het Rijperhuis, Sloep 1, De Rijp   
Tijd?  18.30-22.00 uur  
Kosten? € 3,00  
 
Wat krijg je?  
Op zaterdagavond 1 september 2018 wordt er ter afsluiting van de zomeractiviteiten een geweldig 
eindfeest georganiseerd voor de kinderen van 6-12 jaar. 
 
Op deze avond is er een super happy power disco met muziek, lichten en blacklight.  
Verder worden er vette spelletjes en wedstrijdjes georganiseerd waarbij er mooie prijzen te winnen 
zijn. Ook zijn er prijzen voor de beste outfits van die avond. Ook gaan we dit jaar weer werken met de 
glittertattoos. 
 
Thema: blacklight + glow in the dark  
 
Wat/Wie neem je mee?  
Je beste danspasjes, je grooves en moves en alles wat je verder nodig denkt te hebben. 
  
Aanmelden?  
Wil je graag komen, dan kun je je opgeven via onderstaand strookje. Er kunnen maximaal 120 
kinderen komen. Je kunt het strookje inleveren op de inschrijfdagen in het Rijperhuis: 
 
Woensdag 11 juli van 18.00 tot 20.00 uur 
Donderdag 12 juli  van 19.00 tot 20.00 uur 
 
Je moet op de inschrijfdagen direct betalen voor de activiteit waar je je voor inschrijft. Als je betaald 
heb ontvang je direct je deelnemerskaart. Die moet je goed bewaren en weer inleveren als je naar het 
eindfeest gaat. Zonder deelnemerskaart kun je niet mee doen. En denk eraan vol = vol! 
 
Gedragregels: 
Alcoholhoudende drank, roken, drugs en energie drankjes zijn uiteraard verboden! 
Als de Disco start mag je niet meer naar buiten, de keuken is verboden terrein en de toiletten 
worden alleen gebruikt voor toiletgebruik. Het podium mag alleen betreden worden voor het 
aanvragen van verzoek nummers. Je mag alleen met toestemming van je ouders zelfstandig 
naar huis. 
 
 
Ja, ik geef mij op voor het eindfeest op zaterdag 1 september 2018. Ik weet dat deelname op eigen 
risico is en ik ben WA verzekerd. 
 
Naam: ……………………………………….    Leeftijd: …….. jaar 
 
Adres: ……………………………………….    Postcode/woonplaats: …………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………    E-mail: ……………………………… 
 
Ik,  ouder geef toestemming dat mijn kind(eren) zelfstandig naar huis mogen, ja   nee  
 
Handtekening ouder/verzorger: 
      
 
………………………………………  
 
 



Bestuur en/of Vrijwilligers 2018 
 

 
Om ook dit jaar de Zomerspelen tot een succes te maken, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
belangeloos mee willen werken. Zonder vrijwilligers zijn wij niet in staat om de Zomerspelen uit te 
voeren.   
 
Op  7 juli van 10.00 tot 14.00 uur zullen wij in het Boegbeeld staan om vrijwilligers te werven. Wilt u 
zelf graag als vrijwilliger meewerken aan de Zomerspelen, vul dan op onderstaand formulier uw 
voorkeur in. 
Aangemelde vrijwilligers mogen op de wervingsdag van 7 juli in het Boegbeeld voor de 
kinderen in hun gezin al de deelnemers kaartjes naar keuze kopen. 
 
Ja, ik meld mij aan als vrijwilliger bij de onderstaande onderdelen: 
 
○ Kook  workshop Kleine Haag maandagochtend 27 augustus 4 vrijwilligers 

○ Kook  workshop Bij Ernst maandagmiddag 27 augustus 4 vrijwilligers 

○ Filmavond maandag 27 augustus 2 vrijwilligers 

○ Filmavond dinsdag 28 augustus 2 vrijwilligers 

○ Muziektheater groep 1 dinsdag 28 augustus 2 vrijwilligers 

○ Muziektheater groep 2 dinsdag 28 augustus 2 vrijwilligers 

○ Speelparadijs Purmerend Woensdag 29 augustus 8 vrijwilligers 

○ Graffitiworkshop Donderdag 30 augustus 2 vrijwilligers per groep 

○ Eindfeest zaterdagavond 1 September  
 ○ Bardienst 2 vrijwilligers 
 ○ Glitter tatoos  4 vrijwilligers 
 ○ Surveillant 4 vrijwilligers 
○ Geen voorkeur voor een onderdeel 

○ Ik wil de zomerspelen 2019 helpen organiseren en heb belangstelling voor een bestuur 
en/of coördinatie  functie. 

 
Voor Theo (penningmeester) zoeken wij een opvolger die volgend jaar zijn taken overneemt zoals bij 
voorbeeld: 
Subsidie aanvragen  
Evenementen vergunning aanvragen. 
Sponsors benaderen. 
Boekhouding beheren. 
Activiteiten boekje maken, laten drukken en verspreiden op de scholen.  
Toegangsbewijzen maken en beheren. 
Deelnemerslijsten maken.  
Vrijwilligers lijsten maken en vrijwilligers coördineren etc. 
Heb je tijd en zin meld je dan even met een E-mail aan: th.visscher@quicknet.nl 
  
Bij te veel aanmeldingen voor een onderdeel nemen wij contact met u op om u eventueel voor een 
ander onderdeel in te schrijven.                                                    
                                               
Naam: ……………………………………………………..     
 
Adres: ……………………………………………………..     
 
Postcode/woonplaats: …………………………………… 
 
Telefoon: ………………………………………………….     
 
Email: …………………………………………………….. 
 
Inleveren aub tijdens de vrijwilligers werving in het Boegbeeld op 7 juli of tijdens de inschrijfdagen in 
het Rijperhuis op 11 en 12 juli . 
U kunt ons ook mailen: zomerspelen@quicknet.nl  


