
 
 

         Hoogwoud, november 2017 

Hallo, wij zijn Stichting Samen. 
 
Stichting Samen is voor ieder kind en ouder die om financiële redenen niet mee kunnen doen 
met sociale, culturele of sportieve activiteiten. Stichting Samen wil ervoor zorgen dat 
iedereen in de gemeente Opmeer toch kan deelnemen aan bepaalde activiteiten. Dat kunnen 
wij onder andere doen door gericht financiële ondersteuning te bieden. Let wel dat 
onderstaand aanbod geldig is tot 31 december 2017 en voorlopig eenmalig is. 
Als we bij elkaar betrokken blijven, hebben we het Samen goed ! 
 

 

Aanvulling op het zwemdiploma 

Wil je de zwemdiploma’s halen binnen of buiten dan zetten we bovenop het budget van het 

jeugdsportfonds een bijdrage dat uw kind hun A en B diploma kunnen behalen. 

 

Fietsenplan 

We geven jullie de gelegenheid  om voor je schoolgaande kind een nieuwe fiets aan te schaffen. 

Deze regeling is geldig tot het einde van het jaar, dus reageer snel. 

 

Woezel & Pip (2+) Sinterklaasshow (€2,50 pp via vergadelaar@sjjo.nl) 

Kom jij ook gezellig meezingen op woensdag 29 november om 13.30 uur  in Het Park in 
Hoorn ? 

De populaire hondjes Woezel & Pip komen opnieuw naar Het Park met een speciale 
Sinterklaasvoorstelling. Sinter Woezel en Pietje Pip beleven samen met Tante Pereboom, 

Daar is de winter weer! De tijd waarin de goedheiligman de Tovertuinbewoners verrast met 
pepernoten en cadeautjes. Zing jij ook met Woezel & Pip en hun vriendjes de meest vrolijke 

http://stichtingsamenopmeer.nl/index.html


Sinterklaasliedjes mee? Neem ook je papa, mama, opa, oma, vriendjes én vriendinnetjes 
mee naar dit gezellige familiefeest! 

 

Kom ook schoentje zetten! 
Kinderen kunnen vooraf hun schoentje zetten in de foyer en na afloop met levensgrote 
knuffels van Sinter Woezel en Pietje Pip op de foto. 

 

Kleding Vouchers 

Indien de noodzaak erg hoog is en de financiën dit niet zijn, dan kunt u een aanvraag doen voor een 

voucher van €100 per kind  in Opmeer. 

 

Gabberweek familie project (Gezin en Kind) 

Hier kunnen gezinnen of kinderen zich opgeven (via het opgestuurde programma ) om voor een 

bodembedrag een dierentuin bezoeken of  een andere activiteit te kiezen! 

Gabberweek biedt een breed scala activiteiten aan voor alle leeftijden, de info wordt in november 

verspreid. 

 

Pietenactie 

Willen jullie twee gezellige Pieten met kadootjes  voor de kinderen, meld je dan aan via  

secretariaat@awardopmeer.nl of vergadelaar@sjjo.nl . Kadootjes en bezoek wordt betaald. 

 

mailto:secretariaat@awardopmeer.nl
mailto:vergadelaar@sjjo.nl


Theater Cool/ Heerhugowaard 

Alfred J. Kwak en de Sneeuwvlok( €2,50 via vergadelaar@sjjo.nl) 

zondag 26 nov 2017 15:00 uur 

 

 

De inhoud van deze brief is geldig tot 31 december 2017 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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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