
  Hoogwoud, Opmeer september  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 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 6e jaar te kunnen verblijden met het initiatief: de Samen-
kortingspas!  Deze pas geeft je kortingen op verschillende gebieden:

 Award Opmeer  (jongeren; brugklas en verder)
Je kunt vanaf de brugklas  deelnemen aan de Award Opmeer voor € 10,-
Voor verdere info www.awardopmeer.nl
Inschrijven via samenopmeer@gmail.com

 De Gabberweek
De inschrijving start in december en alle Samenpas-houders kunnen zich in inschrijven 
via de site, onder de knop “”Gezin en kind”.
Je kunt ook vrijwilliger bij activiteiten dan wel in de bus of keuken worden en de andere 
(leuke) kant van de Gabberweek meemaken, je wordt van ’s morgens vroeg tot ’s avond 
laat verzorgd en het kost je niets!

 De Wensboom Opmeer
In plaats van acties omtrent Sinterklaas en Kerst hebben we gekozen voor de wensboom.
De wensboom is bedoeld voor iedereen in de gemeente Opmeer. Heb je een wens voor 
een vriend, buurvrouw of familielid, kom deze dan op 18 en 19 december in de boom 
hangen. De wensboom staat op het WSPP de Leeuw plein tegenover de Readshop en 
Bloembinderij de Kaag. Onder het genot van een warm kopje chocolademelk  vul je de 
wens in en vrijwilligers van de Gabberweek hangen hem in de boom.



 Sporten
Wil je een sport beoefenen en ben je nog geen lid van een sportvereniging , meldt via 
samenopmeer@gmail.com  nadat je zelf contact hebt opgenomen met de sportclub/
Het betreft hier dus een eerste en enige sport.

 Oliebollen en appelflappen
Pashouders kunnen vanaf 1 december tegoedbonnen in de Vergadelaar ophalen om 
oliebollen en appelflappen te kopen van 29-31 december op de parkeerplaats tegenover 
de Vergadelaar.

 Kindermuziekfestival
In de bijlage vindt je het programma van het Kindermuziekfestival dat in Aartswoud 
plaats vind op zondag 29 september. Geef je via samenopmeer@gmail.com op en wij 
sturen je kaarten toe.

 Zwemlessen
Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) die willen zwemmen, kunnen zich melden via de mail. 
De mogelijkheid om het diploma A en B te behalen kunnen we aanbieden vanaf mei in 
het buitenbad.

 Fietsen
Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en dan een andere fiets nodig 
hebben, stellen wij een fiets beschikbaar. 

 Schoolspullen
Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan of al in Hoorn op school zitten, kunnen 
jaarlijks bij de Readshop in Spanbroek schoolspullen kopen ter waarde van €75 pp.

 Fashion Cheque
De populaire fashioncheque wordt weer per 1 september 2019 uitgegeven tbv 
winterkleding. Let wel; ouders die vrijwilligerswerk verrichten hebben voorrang op het 
verkrijgen van zo’n cheque, wees er op tijd bij.

Tenslotte:

 Vrijwilligerswerk (voor iedereen jong én ouder)
◦ Jouw hulp kunnen we altijd gebruiken! 
◦ Je kunt zo overal heen en dit kost dan niets.
◦ Meld je aan als vrijwilliger bij de diverse projecten of via de stichting Samen.
◦ Het opent ogen en deuren voor velen…

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

De Agenda voor 2020:
18-19 december Wensboom Opmeer
15-21 februari; Gabberweek 25 jaar
25 april-2 mei Tour de Heroes en Tour de Fris(gratis deelname met  Samenpas)
21 - 23 mei Uitdaging



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 pas aanvragen, hij wordt niet automatisch verlengd.

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 
(via wenteltrap naar boven). Graag een aparte pasfoto meenemen van alle betrokkenen 
apart. 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. Zonder uw 
goedkeuring/aanmelding hebben wij zelf geen adressen/gegevens van u.)


