
Doe jij ook mee met onze 
zomeractiviteiten? 

a c t i e f

Deze zomervakantie heeft Kop-Zorg Actief weer een compleet 
programma met leuke en bijzondere activiteiten. Voor ieder wat wils 
èn 6 weken lang. Kijk en zoek naar jouw favoriete activiteiten en geef je 
meteen op. Alle activiteiten zijn ook dit jaar weer gratis!

Opgeven kan via: actief@kop-zorg.nl
We gaan er een heerlijke zomer van maken! 

Team Kop-Zorg Actief

Kop-Zorg Actief t/m 12 jaar



Hoi allemaal, 

Op de volgende pagina’s vind je wat we deze zomer 

allemaal gaan doen, het bijbehorende schema, hoe je 

kunt inschrijven en ‘alle regeltjes’. 

Wat dacht je van een uitgebreide voetbaldag, 

zomerspelletjes spelen in de Stadstuin of op zoek naar 

de Sleutels van de Stad tijdens de speurtocht? 

Een frisje en wat lekkers horen daar natuurlijk ook bij! 

Ook bij minder mooi weer gaan de activiteiten door, 

maar dan in aangepaste vorm en natuurlijk binnen. 

Een aantal activiteiten zijn na het Kinderkookcafé 

gepland. De tussenliggende tijd (maximaal een half 

uur) zorgen wij voor begeleiding. Deelname is alleen 

voor jongeren van Kop-Zorg. 

We zien jullie graag deze zomer! 

(pssst … deelname is gratis) 

 

Sleutels van de Stad
Speurtocht

•  Ga op zoek naar de Sleutels van de Stad die je toegang geven tot  
 een geheime locatie! 

•  Van 12.30 uur tot 14.30 uur 
•  Verzamelen bij de Stadstuin
•  Inclusief wat te drinken en wat lekkers
•  Begeleiding van Kop-Zorg

a c t i e f



Spelen in 
speeltuin de OKB 

• Leef je een middag heerlijk uit in de leukste speeltuin van Alkmaar!
• Van 14.00 uur tot 16.00 uur
• Verzamelen bij de ingang van de OKB! Om 16.00 uur kun je worden 

opgehaald bij de uitgang 
• Inclusief wat te drinken en wat lekkers 
• Begeleiding van Kop-Zorg

a c t i e f

Picknicken in de Stadstuin

• We maken lekkere hapjes om ze vervolgens met elkaar lekker op te 
eten. Spelletje tussendoor?! Alles kan 

• Verzamelen in de stadstuin 
• Van 11.00 uur tot 13.00 uur
• Begeleiding van Kop-Zorg 

a c t i e f



Vossenjacht

• Nieuw dit jaar, de vossenjacht! Altijd al een speurneus geweest? Ga op 
zoek naar de vossen in de stad. De activiteit is voor iedereen!

• Van 14.00 uur tot 16.00 uur 
• We verzamelen in de stadstuin 
• Er is wat lekkers en drinken aanwezig
• Begeleiding van Kop-Zorg aanwezig

a c t i e f

Heerlijke voetbaldag 

• Kom voetballen op het veld van Kolping Boys. 1 dag trainen, voetbal 
oefeningen en als afsluiting een potje voetbal 

• Van 10.00 uur tot 16.00 uur
• Inclusief wat drinken, wat lekkers en een lunch 
• Verzamelen om 9.30 uur bij Kolping Boys 
• Begeleiding van Kop-Zorg

a c t i e f



Zomerspelletjes in de tuin 

•  Leef je lekker uit tijdens de zomerspelletjes in de tuin. Sjoelen,  
 Jeu de Boules, Kubben, waterflessen voetbal of misschien zelfs 
 een watergevecht… het kan allemaal! 

•  Van 10.00 uur tot 12.00 uur
•  Inclusief wat te drinken en te eten 
•  Verzamelen bij de Stadstuin
•  Begeleiding van Kop-Zorg

a c t i e f

Mini Alkmaar Route 

• Een ‘kleine mensjes’ route door Alkmaar ... 
• Van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 12.00 uur tot 14.00 uur
• Ben jij goed in speuren? En heb je oog voor detail? Dan is dit echt 

iets voor jou! In de binnenstad zijn mini-mensjes verstopt die je gaat 
zoeken 

• Begeleiding van Kop-Zorg

a c t i e f



Sup Clinic

• Voor kids tussen de 10-12 jaar is er dit jaar een sup clinic 
• Van 10.00 uur tot 12.00 uur
• Altijd al eens willen suppen? Dit is je kans? In een kleine groep ontdek-

ken wat suppen precies is. We maken een korte route over de wateren 
van Alkmaar, zwemdiploma is veplicht 

• Inclusief wat drinken en wat lekkers 
• Begeleiding van Kop-Zorg

a c t i e f a c t i e f

Creatieve middag

• Altijd al je eigen ontworpen koksschort willen hebben? 
Dan is dit je kans, we gaan samen creatief aan de slag en een  
koksschort schilderen 

• Van 13.00 uur tot 15.00 uur
• Verzamelen in de stadstuin 
• Inclusief wat lekker te eten en drinken 



Ma 18 juli Di 19 juli Wo20 juli Do 21 juli Vrij 22 juli

 Sleutels van de 
Stas speurtocht
12.30 - 14.30

Spelen in speeltuin 
de OKB
14.00 - 16.00

Week 1 

Week 2

Ma 25 juli Di 26 juli Wo 27 juli Do 28 juli Vrij 29 juli

Zomerspelletjes 
in de tuin
10.00 - 12.00

Miniature 
route
12.00 - 14.00   

Week 3

Ma 1 aug Di 2 aug Wo 3 aug Do 4 aug Vrij 5 aug

Creatieve 
middag
13.00 - 15.00

Sup clinic
10.00 - 12.00

Vossenjacht
14.00 - 16.00

Ma 8 aug Di 9 aug Wo 10 aug Do 11 aug Vrij 12 aug

Spelen in speel-
tuin de OKB
14.00 - 16.00

Picknicken in 
de Stadstuin
11.00 - 13.00

Week 4

Week 5

Ma 15 aug Di 16 aug Wo 17 aug Do 18 aug Vrij 19 aug

Miniature 
route
10.00 - 12.00

Zomerspelletjes 
in de tuin
10.00 - 12.00

Week 6

Ma 22 aug Di 23 aug Wo 24 aug Do 25 aug Vrij 26 aug

 
 Voetbaldag

10.00 - 16.00



Hoe werkt het inschrijven?

Je mag je voor maximaal 6 activiteiten inschrijven. 
Dat kan achtereenvolgens maar je mag het ook over de zes weken verdelen. 

Je kan jezelf inschrijven vanaf 25 mei tot en met 24 juni.

Inschrijven voor een activiteit kan door het sturen van een mail naar 
actief@kop-zorg.nl
In deze mail geef je aan voor welke activiteit je wilt aanmelden. Daarbij 
vermeld je:

• Naam 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Evt. bijzonderheden/allergieën 
• De activiteit en de datum van de activiteit 

Nog even voor de duidelijkheid: 
Als je je aanmeldt voor een bepaalde activiteit wil dit nog niet zeggen dat
dit definitief is. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het zijn dat
wij wat moeten schuiven in het programma. Dat wil zeggen een activiteit
toevoegen of moeten aflassen (bij heel veel of te weinig aanmeldingen).

Wij sturen jullie in de week van 4 juli een mail waarin staat aan welke activi-
teiten je mag deelnemen. Bij deze mail voegen we ook alle (extra) informa-
tie, zoals de grote van de groep, spullen die je mee moet nemen etc.
Een activiteit gaat door bij minimaal 4 aanmeldingen.

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan de zomeractiviteiten.

Vanuit Kop-Zorg wordt tot 30 minuten ‘opvang’ geregeld om tijd te over-
bruggen tussen het Kinderkookcafé en de activiteit. Neem dan wel je eigen
broodje en wat drinken mee. Als er meer tijd tussen het KKC en de activiteit
zit, wordt er geen opvang verzorgd.

Zomeractiviteiten 2022



Kop-Zorg Actief 

Oudegracht 162 - 1811 CN Alkmaar

T 072 - 844 09 10  /  actief@kop-zorg.nl


