
  Hoogwoud, Opmeer december 2019 
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 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:

Gabberweek presenteert; “De Wensboom Opmeer”
De Wensboom in de gemeente Opmeer

Op een mooie herfstachtige zondag  waren vrijwilligers druk aan het werk 
met het maken van programma’s voor de jubilerende Gabberweek.

We willen in de gemeente Opmeer iets nieuws neerzetten waarbij we de 
hele samenleving betrekken, dat was de ”wens” van de aanwezigen.

Langzamerhand kwamen er voorbeelden ter tafel en in navolging van het  
wensboom-initiatief in Medemblik van Piet Swart Vastgoed (Sebastiaan 
Vriend), hebben we de schouders onder dit Opmeerse wens-project 
gezet.

Het Dickensdorpje

Op het mooiste pleintje van de gemeente Opmeer, vernoemd naar oud burgemeester WSPP de 
Leeuw zal van vrijdag 20 december tot en met zondag 22 december een klein Dickensachtig dorpje te 
zien zijn.



Een echte Wensboom in Opmeer

Midden in dit kleine pittoreske dorpje zal een boom geplaatst worden, geen gewone boom, maar 
een Wensboom. Wat kunnen inwoners uit de gemeente Opmeer doen met deze Wensboom?
Allereerst gaan er vrijwilligers verkleed in Dickensstijl op maandag 16 en dinsdag 17 december naar 
de scholen (vanaf groep 5) en de wijksteunpunten in de gemeente Opmeer, om wenskaarten uit te 
delen.

De Wenskaarten

Op deze wenskaarten kan een wens ingevuld en omschreven worden. Deze wens is voor een ANDER, 
zo kun jij iemand in het zonnetje zetten. Verder zijn de wenskaarten verkrijgbaar in de meeste 
winkels in Opmeer/Spanbroek, Gemeentehuis Opmeer, Theresiahuis (De Weere), sportcentrum De 
Weijver, de bibliotheek Opmeer en de Vergadelaar (De Weijver 8c te Hoogwoud). Op deze 
wenskaarten kan ook aangegeven worden dat je een kerstpakket voor iemand wilt aanvragen, zet 
DIT dan op jouw wenskaart.

We begrijpen dat het niet eenvoudig is om een wens te bedenken voor iemand die jou dierbaar is, 
die iets goeds heeft gedaan voor een ander of die het gewoon verdiend. Probeer dat op jouw 
wenskaart. Wil je liever niets op papier zetten maar toch iets moois wensen dan geven we je de 
gelegenheid om een videowens te doen in de Promowagen op het Burg. WSPP de Leeuwplein.

De Wensen

Je kunt denken aan;
+ Etentje, bloemetje
+ Uitstapje (dag of weekend)
+ Lidmaatschap van…
+ Klus om huis
+ Een leuke cursus of workshop

Maar het mooiste vinden we als je zelf met iets bijzonders komt. Heb je een vraag over jouw wens 
voordat je hem in wilt dienen of een andere vraag, stel deze dan via wensboomopmeer@gmail.com
De wensen laten we gedurende het jaar 2020 in vervulling gaan. In de eerste week van januari hoort 
u snel van ons of uw wens in vervulling gaat.
Niet iedere wens kunnen we laten uitkomen, hele dure en onzinnige wensen zullen niet beantwoord 
worden, maar wees vooral creatief en verras ons.

Muziek

Op vrijdag 20 december zal om 10.00 uur het Dickensdorp geopend worden met muzikale 
ondersteuning. Gedurende de drie Wensboomdagen zullen er regelmatige muzikale acts te horen en 
zien zijn. De Wensboomdagen worden zondag 22 december om 14.00 uur afgesloten met een 
muzikaal optreden. De hele muzikale omlijsting is tot stand gekomen in samenwerking met de 
stichting Muziek Opmeer.



Workshops

Bij de Bloembinderij De Kaag, gelegen aan het Dickensdorp betrekken we de materialen om 
kerststukjes te maken. Op vrijdag en zaterdag organiseren we workshops (van 11.00-12.00 uur en 
14.00-15.00 uur) voor 15 personen per groep.

Mocht je een wens willen ophangen in de wensboom en wil je ook een kerststukje maken, geef je 
dan op via wensboomopmeer@gmail.com. U kunt ook bellen 0226 -  355095 (tussen 10.00-12.00 
uur).

Openingstijden

Het Dickensdorp is geopend :
- Vrijdag 20 december 10.00-18.00 uur
- Zaterdag 21 december 10.00-17.00 uur
- Zondag 22 december 11.00 uur-15.00 uur

De winkeliersvereniging Opmeer/Spanbroek heeft de organisatie van het Dickensdorp een 
fantastisch hart onder de riem gestoken en aangeboden om mee te helpen om  zo veel mogelijk 
wensen in vervulling te laten gaan. Zij zullen gedurende het komende jaar hun hulp aanbieden en dit 
zullen we dan bij iedere wens kenbaar maken.

De Organisatie

De organisatie van het Dickensdorp is in handen van de Gabberweek. Zij ronden bijna hun periode 
van inschrijving af en willen het werken naar de 25e editie benadrukken met dit initiatief dat aansluit 
bij de doelstellingen van de Gabberweek “Iets doen voor anderen”. De organisatie start ook alvast 
met de werving van vrijwilligers  voor de Gabberweek van 15-21 februari 2020. Wilt u meehelpen, 
laat het weten en meldt u aan. Met behulp van de nieuwe website en inzet van een grote groep 
Gabberweek vrijwilligers hoopt de organisatie op een grote toename van deelnemers.

De stichting Jeugd en Jongeren Opmeer levert de materialen voor de realisatie en bouw van het 
Dickensdorp. Verder zit dit initiatief vol met nieuwe samenwerkende partijen: Gabberweek, Stichting 
Muziek Opmeer, Winkeliersvereniging Opmeer/Spanbroek, Stichting Jeugd en Jongeren Opmeer en de 
gemeente Opmeer.

Daarbij is er in december maar  1 belangrijk doel:

De wensboom Opmeer moet vol met wensen, want dat staat gelijk aan de doelstellingen van 
de Gabberweek..…je doet het met elkaar en voor elkaar! 
En dat lukt met uw hulp. Dank.

Werkgroep Wensboom Opmeer 
E-MAIL:  wensboomopmeer@gmail.com
Tel: 0226 - 355095



 
Samen SPAR zegeltjes sparen voor kerstpakketten 

     Ondernemer uit Hoogwoud zorgt voor 50 kerstpakketten voor 
       gezinnen die het heel goed kunnen gebruiken

Bij de Spar in Hoogwoud kun je vanaf 5 december zegels sparen voor een kerstpakket. Dat 
bracht ons op het idee om mensen uit ons dorp die het kunnen gebruiken te verrassen met 
een leuk kerstpakket. 

Mocht u in aanmerking willen komen voor zo’n kerstpakket, 
laat dit ons weten voor 15 december.   Voor meer info wensboomopmeer@gmail.com
Diegene die reageert krijgt bericht terug over de locatie en tijdstip om het kerstpakket in 
ontvangst te nemen.

Verder:

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 
februari uitgegeven.
Let wel; ouders die vrijwilligerswerk verrichten hebben 
voorrang op het verkrijgen van zo’n cheque, wees er wel op tijd 
bij.



Tour de Heroes 2020

Zaterdag 25 april 2020 zullen we met een groep van 
35 man, 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 cohesie willen creëren tussen de beiden groepen.

Om cohesie te creëren bieden we van te voren trainingen en kennismakings-activiteiten 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 wat wordt 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. 

Kan 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?

Opgeven voor 12 december. 

Geef je op als deelnemer of vrijwilliger/buddy of mail even voor meer info naar 
samenopmeer@gmail.com



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.)


