
 
 

Hallo,          Opmeer, februari 2015 

 
 

Wij zijn Stichting Samen. 
 
Stichting Samen is voor alle jeugd en jongeren 'die aan de andere kant van het hek staan'. 
Ook in de gemeente Opmeer zijn er jongeren die om financiële redenen niet mee kunnen 
doen met sociale, culturele of sportieve activiteiten. Zij staan 'aan de andere kant van het 
hek'. Stichting Samen wil ervoor zorgen, dat alle jongeren in de gemeente Opmeer kunnen 
deelnemen aan die activiteiten. Dat kan, door degenen die dat vanuit financiële 
omstandigheden nodig hebben, te ondersteunen. 
Daarnaast kan Stichting Samen diverse projecten voor deze doelgroep, financieel en 
adviserend ondersteunen. 
 
Speciaal voor de jongeren uit onze doelgroep en hun gezin of ouder(s) zijn wij verheugd jullie 
te kunnen verblijden met een nieuw initiatief: een kortingspas!  
 
Deze pas geeft u kortingen op verschillende gebieden: 
 

 Zwembad 't Woudmeer 

◦ U betaalt maar €1,00 voor een entreekaartje (Bonnenboekjes te koop in de 
Vergadelaar). 

 

 Kinderdorp 

◦ Per kind betaalt u €7,50 voor deelname aan Kinderdorp. 
 

 Zomertijd Opmeer 

◦ Als gezin/kind krijgt iedere pashouder aanzienlijke korting op activiteiten bij het 
project. 

 

 De Uitdaging 

◦ Je betaalt maar € 5,- om deel te nemen aan de Uitdaging (14 ,15 en 16 mei 2015). 
 

 Zomerpop 

◦ Je krijgt 50% korting op een dagkaart (zaterdag, zondag) of een passe-partout. 
  

http://stichtingsamenopmeer.nl/index.html


 

 Landbouwtentoonstelling Opmeer 

◦ Je betaalt €5,00 entree per persoon om een dagje te ontspannen bij de 
landbouwtentoonstelling op de eerste maandag van augustus. 

 

 Award Opmeer 

◦ Je kunt als jongere deelnemen aan de Award Opmeer voor €10,-. 
 

 Theater in Pardoes 

◦ Bij theater in Pardoes krijgt u 50% korting op de entree. 
 
U hoeft de kortingspas niet bij kassa of entree te tonen. Alle aankopen van bewijzen vinden 
vooraf plaats of op vrijdagmiddag tussen 16.00-16.30 uur in de vergadelaar. De pas is een 
jaar geldig. 
 
 

Deze pas bieden wij, Stichting Samen, aan in samenwerking met 
Stichting Jeugd en Jongerenwerk Opmeer! 

 
 
U kunt een pas laten maken op vrijdag 13 maart tussen 16.00-17.00 uur op de Weijver 8c in 
de Vergadelaar (boven). Graag een pasfoto meenemen. 
 
Meer informatie kunt u vinden onze website. www.stichtingsamenopmeer.nl  
 
 Graag zien wij u daar!  
 
Tip: Heeft u een kind in de leeftijd van 4-18 jaar,dat wil gaan sporten: 
Het jeugdsportfonds kan het lidmaatschap, kleding en materiaal vergoeden. Dit kan tot een 
bedrag van € 225 per jaar. Aanmelden of meer informatie; stuur ons een mailtje. 
 
 
 

Stichting Samen Opmeer 

 
Website: www.stichtingsamenopmeer.nl 
Mail:    samenopmeer@gmail.com 
  
 
(Deze brief wordt voor ons verspreid door de gemeente Opmeer. Wij hebben geen adressen/gegevens van u.) 
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