Hoogwoud, oktober 2021

Hallo, wij zijn Stichting Samen.
Ook in de gemeenschap 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 onze gemeenschap 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. Hierbij betrekken we ook gezinnen en ouderen, 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:
Gratis een versierde kerstboom in huis
De stichting Award Opmeer en de Wensboom Opmeer slaan hun handen ineen en bezorgen
en versieren graag een kerstboom bij u thuis (of twee mooie Conica voor bij de deur). In
tweetallen versieren de Award deelnemers jullie kerstboom.
Op de site van www.awardopmeer.nl kunt u een keuze maken van formaat boom, wel of
niet versierd en de bezorg- en ophaaltijd.
Aanmelden voor een boom; wensboomopmeer@gmail.com
Gabberweek
Op maandag 18 oktober zal de Gabberweek on Tour starten. Voor deze dag kun je je
inschrijven via de site van de Gabberweek. Kijk in ieder geval even naar het programma van
deze dag( www.gabberweek.nl). Mocht het inschrijven niet lukken dan kun je altijd even
contact opnemen met Wiebo, gegevens bekend.
Wensboom Opmeer
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 december zal de Wensboom weer te zien zijn op het plein
tegenover de Readshop in Spanbroek. Tevens zullen er “steun” wensbomen staan in de
hervormde kerk te Hoogwoud, de kerk in De Weere en bij het rundveemuseum in
Aartswoud. De wenskaarten zullen vanaf 15 november beschikbaar zijn en worden ook op
de basisscholen uitgedeeld.

Nieuwe Award deelnemers
Er kunnen zich weer nieuwe Award deelnemers aanmelden. Het heeft onze voorkeur om je
aan te melden als groep van 2,3,4 of 5 personen. Dus, ben je in de leeftijd van 13-16 jaar en
heb je zin om met sport of je eigen talent bezig te zijn en daarbij nog een stukje
vrijwilligerswerk te ondernemen, dan ben je bij de Award Opmeer aan het juiste adres.
Geef je snel op voor de informatieavond van maandag 11 oktober ( 19.30 uur) via
Anverdan2020@gmail.com
Gunvakantie 2022
Dit jaar zijn er meer dan 200 inwoners op vakantie geweest met de Gunvakantie. Een
goedkope vakantie waar je alleen, met je partner of met je gezin van kunt genieten. De
caravans staan al op zijn plek, 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. Wat wil je nog meer, lekker genieten, je rust nemen en de
kinderen vermaken zich prima met leeftijdsgenoten. De zomervakantie start op 15 juli 2022
en dit is te boeken voor gezinnen. In de maand juni en september 2022 hebben we ook
mogelijkheden op een camping waar u heerlijk kunt genieten, fietsen of wandelen.
Tour de Heroes 2022
Op 23 april 2022 zal de Tour vertrekken vanuit Goleniow (Polen). We finishen op zaterdag 30
april in Hoogwoud. In januari starten we weer met de binnentraining en de laatste 6 weken
voor vertrek zullen we ook buiten gaan trainen. Een prachtige ervaring om samen met een
vriend(in) aan deel te nemen. Ben je tussen de 15-20 jaar, dan is dit vast iets voor jou.
Wij regelen een racefiets en aangepaste kleding. De deelname is gratis voor gezinnen die
deze nieuwsbrief ontvangen. Aanmelden: via anverdan2020@gmail.com

Fashion Cheque
Ze zijn er weer vanaf 15 oktober. 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 voor een kind die van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaat.
Aanmelding via samenopmeer@gmail.com
Boekenmarkt
In de herfstvakantie vindt de jaarlijkse boekenmarkt weer plaats in de sporthal van De
Weijver op za 23 okt. en zo 24 okt. 2021. U krijgt van Stichting Samen hierbij een bon om
deze te kunnen besteden aan boeken voor u of uw kinderen.

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 Weijver. Als je wilt helpen bij de editie 2022, 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.

