Hoogwoud/Opmeer, maart 2021

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 via de Samen-kortingspas weer kortingen te kunnen geven voor:
Buurthuis Pardoes
Op dinsdag 16 maart starten we het project Buurthuis pardoes. Pardoes is tot een huiskamer
omgebouwd en we nodigen 11-17 jarigen uit om iedere dinsdag en/of woensdag langs te
komen. Samen chillen, muziek beleven, of helemaal niks. Er worden kleine (niet verplichte)
programmaatjes aangeboden. We willen samen met de groepen jongeren kijken wat er de
komende zomer mogelijk is. Gaan we in een grote tent een Opmeers spektakel organiseren,
dan wel beleven? Gaan we een DJ training vloggen, fotograferen, tafelvoetballen of een
reuze djenga toren bouwen waarbij we deze toren heel stevig opbouwen zodat hij blijft
staan?
Dit laatste is ook de bedoeling van de plannen die gemaakt worden voor komende zomer.
Als we iets plannen, dat goed en stevig is, hebben we een grote kans dat we het ook echt
kunnen gaan doen. Het buurthuis wordt eerst tot eind april georganiseerd, gaat het goed?
Dan gaan we verder met de zomer-editie. Aanmelden: anverdan2020@gmail.com
Kom jij langs?
Kinderdorp Opmeer
In de tweede week van augustus zal Kinderdorp weer van start gaan. De inschrijving zal
eind april plaatsvinden. We willen een lijst aanleggen van kinderen die aan kinderdorp mee
willen doen, dus geef je snel op via samenopmeer@gmail.com.
Deelname is gratis via stichting Samen.

Zwemlessen
Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) die willen leren zwemmen,
kunnen zich melden via de mail voor het nieuwe seizoen in het
Woudmeer dat bijna weer begint. Vergoeding mogelijk voor
diploma A en B.

Gunvakantie
Afgelopen jaar zijn er veel gezinnen op vakantie geweest met de Gunvakantie. Een goedkope
vakantie waar je alleen, met je partner of met je gezin van kunt genieten. Mochten de
financiën een probleem zijn, dan kunnen we dit ook oplossen. De caravans staan al op zijn
plek en de voortenten zijn er aangezet en de inrichting is klaar. Je hoeft alleen je eigen
kussen mee te nemen en wat te eten en drinken (koelkast is aanwezig). Een waar paleis om
je vakantie in te genieten. Mocht je geen vervoer hebben dan kunnen wij je ook nog halen
en brengen, daar zitten nagenoeg geen kosten aan verbonden. Kijk voor meer info:
www.gunvakantie.nl of stuur een mail info@gunvakantie.nl Als je wilt gaan, stuur een mail.
Vertel daarin of je naar Friesland, Veluwe of Wijdenes wilt, het aantal personen, aantal
dagen (week, weekend of midweek).
Wat wil je nog meer, lekker genieten, je rust nemen en de kinderen vermaken zich prima
met leeftijdsgenoten.

Fashion Cheque
Ze zijn er weer vanaf 22 maart. Heb je ze echt nodig?
Mail dan even naar samenopmeer@gmail.com
We verdelen de cheques, dus het kan zo zijn dat niet
ieder gezin volledig voorzien wordt van deze bonnen.

Fietsen
Voor kinderen uit de gemeente Opmeer stellen we een normale betrouwbare fiets
beschikbaar als een kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaat.
Aanmelding via samenopmeer@gmail.com
Schoolspullen bij de Readshop
Bij de Readshop in Spanbroek kun je schoolspullen bestellen als je naar de brugklas gaat
komend schooljaar. Je meldt je bij de kassa en zij bellen Wiebo, daarna kun je spullen
uitzoeken tot een bedrag van €75.
De Zomeracademie
Deze staat gepland in de eerste week van de zomervakantie; van 11 tot 16 juli 2021.
De werkgroep start eerdaags weer met het maken van een leuk programma voor jonge
gezinnen, zodat we weer op camping De Gouwe een onvergetelijke zomer kunnen beleven.
Aanmelden kan via zomeracademie2016@gmail.com

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

Al veel mensen hadden zich opgegeven om vrijwilligerswerk te gaan doen bij de
Gabberweek. De Gabberweek is dit jaar verplaatst naar de herfstvakantie en jullie kunnen je
opgeven via de site van de stichting Samen, dan krijgen je automatisch bericht wanneer je
jezelf kunt inschrijven.
Je kunt je ook als vrijwilliger voor de rommelmarkt opgeven. Deze markt wordt
georganiseerd in sportcentrum De Weyver op zaterdag 3 juli Als je wilt helpen, stuur dan
een mail, naar rommelmarktopmeer@gmail.com

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 telefoontje.

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.

