
 
           Hoogwoud, april 2017 

Hallo, wij zijn Stichting Samen. 
 
Ook in de gemeente Opmeer zijn er jongeren die om financiële redenen niet mee kunnen 
doen met sociale, culturele of sportieve activiteiten. 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. 
Stichting Samen is voor alle jeugd en jongeren 'die aan de andere kant van het hek staan'. 
Daarnaast steunt Stichting Samen diverse projecten voor deze doelgroep, financieel en 
adviserend. We betrekken er tevens ook de gehele gezinnen en ouderen bij, die dat nodig 
hebben. Als we bij elkaar betrokken blijven, hebben we het Samen goed ! 
 
Speciaal voor de jongeren uit onze doelgroep en hun gezin of (groot)ouder(s) zijn wij 
verheugd jullie voor het 3e jaar te kunnen verblijden met het initiatief: de Samen-
kortingspas!  Deze pas geeft u kortingen op verschillende gebieden: 
 

 De Uitdaging  ( jongeren) 

◦ Je betaalt maar € 5,- om deel te nemen aan de Uitdaging (25, 26 en 27 mei 2017) 

◦ Inschrijven bij de Vergadelaar (zie onderaan deze brief) 
 

 Award Opmeer  (jongeren) 

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

◦ Inschrijven bij de Vergadelaar (zie onderaan deze brief) 
 

 Kinderdorp Opmeer (kinderen groep 2-8/ jongeren) 

◦ U betaalt voor uw kind € 7,50  

◦ Inschrijving t/m 28 april digitaal of contant op 3 mei in de Vergadelaar 

◦ Hebt u kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan , dan kunnen zij zich 
aanmelden voor de groep ‘Interessante’ (tot 17 jaar) 
 

 Meedoen aan de vakantiespelen in het Dijkgatbos ? (kinderen groep 3-8) 

◦ Dat kan. Je krijgt van ons 50% korting op de gevraagde € 59,-. 

◦ Onze gemeente staat gepland voor wk. 31. Opgeven voor 1 juni. 
 

 Doe je mee als ‘knecht’ om de Tour de Fris te steunen ? 

◦ Op de inhaaldag za 29/4 kun je meefietsen om de Tour binnen te halen 

◦ Afstanden 75 km € 40,- en 25 km € 20,- ; inclusief eten en drinken 

http://stichtingsamenopmeer.nl/index.html


◦ Je krijgt op beiden 50 % korting 
  

 Talententheater; nieuw in eigen gemeente. Houdt uw kind van zang,dans,cabaret ? 
Kom nieuwe vrienden maken in een veilige, warme sfeer zonder faalangst ! 

◦ Vraag meer informatie bij de Vergadelaar. Leeftijd 8 – 18 jaar. 

◦ Lessen van sept – juni op woensdagmiddag (richttijd 15.30 tot +/- 17.30 uur) 

◦ U ontvangt 50% korting op het jaarabonnement 
 

 Boekenmarkt  ( jongeren en ouder) 

◦ De jaarlijkse boekenmarkt vindt plaats op  za 6 + zo 7 mei in De Weijver  

◦ Op vrijdag 21 april kunt u een bon ophalen t.w.v. 5,-. te besteden op deze markt 
 

 Zwembad ’t Woudmeer (gezin) 

◦ Je betaalt maar €1,00 voor een entreekaartje 

◦ Kaartjes te koop in de Vergadelaar, vanaf het nieuwe zwemseizoen 
 

 Zomerpop Opmeer (gezin) 

◦ Eind juli zal de inschrijving van Zomerpop weer open gaan 

◦ In de vergadelaar krijg je 50% korting op dagkaarten en passe-partouts 
 

 Zomeracademie; midweek vakantie 31 juli – 4 aug (gezin) 

◦ Deze trip wordt u aangeboden door vrijwilligers van Zomertijd, om u en uw 
(klein)kinderen een leuke week te bezorgen 

◦ Per volwassene betaalt u slechts € 40 en per kind slechts € 25. Dit is inclusief 
vervoer, verblijf, programma en ontbijt/lunch/diner 

▪ Wij zouden het op prijs stellen als u voor eind mei aangeeft of u mee wilt 
 

 Zomertijd Opmeer (senioren + activiteiten voor gezin in weekend) 

◦ Van 8 – 17 juli zullen Zomertijd activiteiten weer losbarsten 

◦ De datum van de inschrijvingen zal in kranten bekend gemaakt worden 

◦ Met een Samenpas betaald u 50% van uw keuzes 
 

 Landbouwtentoonstelling Opmeer (gezin) 

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

 Lekker zingen ? Dat kan bij het Snijderkoor! ( senioren) 

◦ U ontvangt 50% korting op uw jaarcontributie ( zie www.snijderkoor.nl )  

◦ Repetitieavond: woensdag van 20.00–22.00 uur bij OpStap in de bovenruimte 

◦ Het seizoen loopt van september tot en met juni. Maar meedoen kan vanaf elk 
moment. 
 

 
 

http://www.snijderkoor.nl/


Tenslotte: 
 

 Vrijwilligerswerk (voor iedereen jong én ouder) 

◦ Jouw hulp kunnen we altijd gebruiken!  

◦ Je kunt overal heen en dit kost niets. 

◦ Meld je aan als vrijwilliger bij de diverse projecten of via de stichting Samen. 

◦ Het opent ogen en deuren voor velen… 
 
 
 
U hoeft de kortingspas niet bij de 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. Daarna kunt u een nieuwe aanvragen. 
 

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

 

Meer informatie kunt u vinden onze website www.stichtingsamenopmeer.nl . 
 

U kunt een pas laten maken op elke vrijdagmiddag tussen 16.00-16.30 uur op de Weijver 8c 
in de Vergadelaar (boven). Graag een aparte pasfoto meenemen van alle betrokkenen. 
Graag even bellen van tevoren als je  langs komt:  0226 355095 
Ook voor kaartjes, vragen, etc kunt u op deze dag en tijdstip terecht bij De Weijver. 

 
 Graag zien wij u/jullie 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 
Mail:  VERGADELAAR(vergadelaar@sjjo.nl)  
(Deze brief wordt voor ons verspreid door de gemeente Opmeer.  
Wij hebben zelf geen adressen/gegevens van u.) 
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