
 
 

 

 

          Hoogwoud/Opmeer, maart 2020 

 
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 vanwege die omstandigheden nodig hebben, te ondersteunen. Stichting 
Samen is er voor alle jeugd en jongeren die dat steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Daarnaast steunt Stichting Samen diverse projecten voor deze doelgroep, financieel en 
adviserend. We betrekken ook de gezinnen en ouderen erbij, 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 5e jaar te kunnen verblijden met het initiatief: de Samen-
kortingspas!  Deze pas geeft je kortingen op verschillende gebieden: 
 

De Zomeracademie 

De mooiste zomerse week van het jaar. Boordevol verrassingen en leuke activiteiten. 

Van 12 - 17 juli staan we weer op camping De Gouwe. Met je gezin op pad, leuke mensen, 

lekker eten en een onwijs leuk programma. Wie wil dat niet. Voor een klein bedrag heel veel 

plezier en op een echte camping. Kosten per  kind €10, voor een volwassene €15. 

Aanmelden via zomeracademie2016@gmail.com  

 

Kinderdorp Opmeer 

Van 11 - 14 augustus gaat het timmergeweld weer van start. Een project wat je als kind niet 

mag missen. De eerste 28 aanmeldingen kunnen gratis meedoen aan kinderdorp. 

Aanmelden via samenopmeer@gmail.com 

 

Vakantieproject  
Voor het eerst bieden we de mogelijkheid om echt op vakantie te gaan. Als gezin kun je een 

keuze maken uit 3 gezinscampings (met zwembad) verdeeld over de 3 zomermaanden. 

De kosten voor een compleet ingerichte caravan, met voortent en bijzettent zijn per 

weekend €50,-. De kosten voor een midweek zijn €60,-.  
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Bezoek aan de Landbouw Tentoonstelling Opmeer 

Een regelrechte beleving , waarbij mens en dier centraal staan.  

Wij bieden jullie de entreekaartjes aan voor €5 pp. 

samenopmeer@gmail.com  

 

Zomertijd Opmeer 

Dit fantastische seniorenproject is een echte aanrader. Samenpas houders kunnen we voor 

de helft van de prijs mee laten doen. Een zomertijd Opmeer programma duurt 14 dagen en 

de inschrijving start eind april. Zomertijd Opmeer start eind juni. 

Wil je je inschrijven voor dit project, meld dit dan even bij ons, dan geven wij dit door aan de 

werkgroep Zomertijd.  Even contact leggen via samenopmeer@gmail.com  

 

Gratis naar de Zomer in je Bol 

Op woensdag 17 juni wordt het weer en bijzondere bijeenkomst. Goede muziek, lekker eten 

(van alles wat). Goeie bingo en lekkere koffie. De stichting Award werkt samen met de 

Bonifatiusschool en ’t Ruimteschip aan dit fantastische project. Op het plein , voor de 

Pastoor Meriusflat vindt het spektakel voor jong en oud plaats. Stichting Samen betaalt jullie 

tickets voor dit project. Indien u vervoerd wilt worden, dan kunnen wij daar eveneens zorg 

voor dragen. Aanmelden via samenopmeer@gmail.com 

 

Zomerpop Opmeer 

De stichting Samen biedt jullie de Zomerpop kaarten aan voor 50% van de kostprijs. 

Je kunt kiezen uit een dagkaart of een pass partout. Graag voor 1 juni aangeven of je een 

kaart wilt bestellen via ons. 

 
 

Zwemlessen 

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) die willen leren zwemmen, kunnen 
zich melden via de mail. Onder omstandigheden kunnen we ook de 
mogelijkheid bieden om binnen te zwemmen. 
 
 
 
 

 

Fashion Cheque 

De altijd en immer populaire Fashion cheque wordt weer per 1 
maart uitgegeven. Let wel; ouders die vrijwilligerswerk 
verrichten hebben voorrang op het verkrijgen van zo’n cheque, 
wees er op tijd bij. 
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Tour de Heroes 2020 
 
Zaterdag 25 april 2020 zullen we met een groep van 35 mensen, naar Polen vertrekken. 
 
De groep Tour de Heroes bestaat uit 10 jongeren met een sociale achterstand (16 t/m 21 
jaar), 10 jongeren die affiniteit hebben met fietsen (16 t/m 21 jaar) en 15 vrijwilligers die 
verbinding willen creëren tussen de beiden groepen. 
 
Om dit mogelijk te maken bieden we van te voren trainingen en kennismakingsactiviteiten 
aan. Tijdens de fietsweek wordt er gewerkt met een buddy systeem. Leerlingen van het 
voortgezet speciaal onderwijs worden gekoppeld aan een jongere die meer ervaring heeft 
met fietsen. Zo kan er een vertrouwensband worden opgebouwd. 
 
We zullen onderweg overnachten op verschillende campings welke worden afgewisseld met 
nachtjes in een jeugdherberg. Na +/- 650 zware kilometers zullen we zaterdag 2 mei 2020, 
finishen in Hoogwoud. Dit onder het welkom van vrienden, familie, kennissen en andere 
wielerfans die de Heroes willen verwelkomen. 
 
Inschrijfgeld Tour de Heroes wordt betaald voor Samenpashouders. Samen met jongeren 
van het voortgezet speciaal onderwijs gaan we het avontuur aan. Materialen zoals kleding 
en een racefiets zijn aanwezig voor Samenpashouders.  
 
Ken jij iemand of heb jij de energie en lijkt het je leuk om deel te nemen aan dit project? 
Wil je meedoen in één van de bovengenoemde groepen, wat meer informatie ontvangen 
of heb je verdere vragen of opmerkingen? 
 
Geef je op als deelnemer of vrijwilliger/buddy of mail even voor meer info naar 
samenopmeer@gmail.com 
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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… 

 
 
Je hoeft de kortingspas niet bij de kassa of entree te tonen. Alle aankopen van bewijzen 
vinden vooraf plaats vanuit de Vergadelaar. De pas is een jaar geldig. Daarna kun je een 
nieuwe aanvragen. 
 

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

 
Meer informatie kun je vinden op onze website www.stichtingsamenopmeer.nl 
 

 
Je kunt een pas laten maken op afspraak 0226 – 355095 op de Weijver 8c in de Vergadelaar 
(boven). Graag een aparte pasfoto meenemen van alle betrokkenen.  
Ook voor kaartjes, vragen, etc kun je terecht bij De Weijver na een belletje. 
 

 
Graag zien wij je daar!  
 
Tip: Heb je een kind in de leeftijd van 4-18 jaar, dat wil gaan sporten: 
Het Doe-mee-fonds 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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