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De laatste gouden en zilveren uitreiking van de Award Opmeer (november 2015). De toekomst is ingezet...

Knutselclub ‘t Trefpunt
Basisschool de Akker in Opmeer
Knutselclub de Inka’s
Burgemeester Heymansstraat 4
Hoogwoud
Tusseningang naast de Jeugdbiep in Hoogwoud

VOORWOORD
Voor u ligt een bijzondere brochure/journaal waarbij heel veel organisaties de revue
passeren. Voor veel inwoners van de gemeente Opmeer is het nog niet duidelijk wat
de diverse projecten inhouden. Zodoende proberen we een overzichtelijk Journaal
te presenteren. Jongeren die binnen de grenzen van de gemeente Opmeer wonen,
hebben nu eenmaal meer kans in aanraking te komen met vrijwilligerswerk.
Begeleiden, leren, reizen, vergaderen, het zit allemaal opgesloten in de diverse
projecten. Pardoes en Argos zijn respectievelijk in Hoogwoud en De Weere de kraamkamers van het vrijwilligerswerk. Het “Gen”, iets doen voor anderen, zit in het water
van Opmeer en daar kunnen we met z’n allen trots op zijn.
Wij zijn in ieder geval “Trots op Opmeer”

Wiebo Beenen (opbouwwerker, jongerenwerker)
Dennis Pronk (Voorzitter Stichting Jeugd en Jongeren Opmeer)

Stichting

JEUGD EN JONGEREN Opmeer
Het bestuur van het SJJO presenteert zich als overkoepelende stichting, die nieuwe initiatieven ontwikkelt
en zorg draagt voor het nieuwe vrijwilligerswerk. Het SJJO richt haar pijlen op bestaande en nieuwe
projecten, die gericht zijn op een brede groep van de samenleving. Met name de doelgroepen die zich nog
niet sterk hebben aangesloten bij de bestaande projecten, zullen in de toekomst hun kans krijgen zich als
deelnemers of vrijwilliger aan te sluiten.
Het SJJO wordt zichtbaar voor de buitenwereld middels de 5 mei viering en haar vrijmarkt. Tevens worden
op diverse plekken in de gemeente Opmeer de burendag viering gehouden. Er worden op maat trainingen
aangeboden voor de vrijwilligers in de gemeente Opmeer. Daarbij zal er in 2016 een start gemaakt worden
met het opzetten van een data/kennis bank van volwassenen, jongeren en senioren om de toekomst van het
vrijwilligerswerk te waarborgen. Volwassenen zullen gevraagd worden hun vergaarde kennis te delen en
jongeren zullen input moeten geven om de financiële garanties te waarborgen. Nieuwe stappenplannen en
actiepunten zullen de bezuinigingen pareren.
Daarbij kunnen we in alle concreetheid de film “De Trots van Opmeer” vertonen waarin je 23 minuten
meegenomen wordt in de wondere wereld van het vrijwilligerswerk in Opmeer, alwaar het SJJO veel aan
heeft bijgedragen. Op de site van het SJJO onder de titel ‘film’ kun je hem bekijken. Een onwennige weg
voor velen, maar eenmaal deze weg ingeslagen te hebben kunnen we gezamenlijk de Opmeerse
samenleving meer dan trots laten zijn op haar vrijwilligerswerk.
www.sjjo.nl
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Inschrijving Kinderdorp(start)
Slag om Hoogwoud
Pardoes
80’s en 90’s party
Argos
TIO
Pardoes
Ladies night ‘Candymen’
Argos
Cabaret
Pardoes
BUBBELS
Argos
QBWUA
Pardoes
Vertrek Tour de Fris		
Award Opmeer
Expeditie
Kingsnight
Pardoes
Inschrijving Zomertijd Opmeer
Inschrijving Zomertijd on Tour
Award Opmeer
Expeditie
Aankomst Tour de Fris
Hoogwoud
Award Opmeer
Expeditie
Vrijmarkt		
Uitdaging Opmeer
Award Opmeer
Expeditie
Award Opmeer
Expeditie
Fietstocht Rabobank
Start Zomertijd Opmeer		
Uitreiking Award Opmeer
Award Opmeer
Expeditie
Zomertijd on Tour

21
22
24
25
2/3

Start kinderdorp(vrijwilligers)
Start Kinderdorp(kinderen)
Lichtjesoptocht
Einde Kinderdorp
Zomerpop Opmeer

Finale

Jongencentrum

PARDOES

Slag om
Hoogwoud; de
jaarlijkse bandcompetitie van
Pardoes.

Sinds het betreden van de nieuwe locatie eind 2011,
heeft Pardoes het roer omgegooid. Geen ‘open’
avonden meer, maar alleen open wanneer er echt iets
te doen is. Een breed aanbod in diverse muziekstijlen
bepaalt het grootste deel van het programma. Grote
evenementen als Sneeuwpop (bandjes festival) of
Lokaal Kabaal (lokale niet-DJ’s die eenmalig hun plaatjes draaien) zorgen veelal voor een uitverkocht huis. Er
treden ook regelmatig bekende Nederlandse DJ’s op.
Voor de iets oudere jongeren biedt Pardoes ieder
seizoen een leuk, gevarieerd cabaretprogramma.
5 avonden professioneel cabaret; gegarandeerd
lachen! Kaartjes kosten slechts 16,-. Jongeren onder
de 23 jaar betalen slechts 8,-!

Ook voor tieners (10- 11- en 12-jarigen) is er iedere maand iets te doen. TIO (Tieners in Opmeer) is een
veilige, gezellige avond waarbij ruim 160 tieners hun eerste stappen in het uitgaansleven zetten.
TIO is bedoeld voor alle groep 7- en 8-ers van de gemeente Opmeer.
www.jcpardoes.nl

facebook.com jcpardoes

Partizanen(Cojones) en Wim Helsen
Pubquiz
Odense(Denemarken)
Veluwe
12 tot 17 jarigen

Jongerenvereniging

Bosnie

Jongerenvereniging Argos fungeert al 35 jaar als
‘jeugdhonk’, zoals het in de volksmond genoemd
wordt. Hier wordt ingezet op een veilige omgeving
waar jongeren zich kunnen ontplooien en ontspannen.
De activiteiten welke maandelijks georganiseerd worden hebben een muzikaal, cultureel en/of educatief
karakter. Hiermee probeert JV Argos tieners en jongvolwassenen op een verantwoorde manier kennis te
laten maken met het uitgaan, hen positief betrokken
te houden bij het jongerenwezen van de gemeente
Opmeer en sociale activiteiten te bevorderen.
De activiteiten worden vóór en dóór jongeren
georganiseerd. De activiteiten lopen uiteen van FRIS
avonden voor 18-minners, de zogenoemde BUBBELS,
tot muziekavonden met lokale DJ’s of bandjes, waarbij
Palmpop al sinds 1980 een terugkerend succes is.
www.jvargos.nl facebook.com jvargosdeweere

Veluwe
De Weijver

Texel
28 juni t/m 12 juli
UK

Pardoes heeft een hip en modern interieur en een gezellige bar.

ARGOS

Een uniek tweedaags popfestival met veel gezichten dat
in de laatste edities 5.000 tot 7.000 bezoekers naar
Opmeer trekt. Het popfestival opende haar deuren
voor het eerste jaar in 1990 en heeft zich ontwikkeld op
alle niveaus zoals inrichting van het festivalterrein, het
gevarieerde programma, uitgebreid food aanbod en een
forse groei in bezoekersaantallen.
Met 4 podia, zowel indoor in tenten als in de open lucht,
krijgen alle bezoekers uit de gemeente Opmeer en ver
daarbuiten twee dagen een zeer vermakelijk programma
voorgeschoteld. Dit varieert van het Zomerpop diner
tot een breed scala aan (inter)nationale en regionale
artiesten. De combinatie tussen pop, rock, dance en
entertainment slaan behoorlijk aan. Voor de bezoeker
en vrijwilligers is het festival een ware belevenis.
Zonder vrijwilligers is er geen Zomerpop. Daarom doen
er sinds het bestaan jaarlijks zo’n tweehonderdvijftig
vrijwilligers mee om te zorgen dat alles tot in de kleinste
details perfect wordt voorbereid en geregeld. Je kunt
assisteren in verschillende functies tijdens het festival,
waaronder werkzaamheden bij de bar, lockers, dagkassa,
beveiliging, catering en hospitality. Maar ook bestaan er
coördinerende functies in werkgroepen ter ondersteuning van de organisatie. Tevens zijn wij jaarlijks op zoek
naar een grote groep medewerkers die willen helpen
met de op- en afbouw van het popfestival op recreatieterrein De Weyver in Opmeer!
www.zomerpop.nl

TOUR DE FRIS WESTFRIESE KAMPIOENEN
Gamefreaks, pillenslikkers, bankzitters, comazuipers, chipsvreters… De Westfriese jeugd van tegenwoordig
krijgt niet bepaald leuke stempels opgedrukt. Onterecht, aldus een groep vrijwilligers uit Hoogwoud. Daarom riepen wij in 2010 de Tour de Fris in het leven: een wielertocht van Parijs naar Hoogwoud in zeven dagen.
Sindsdien bewijzen veertig jongens en meiden elk jaar weer dat ʽonze’ jongeren wel degelijk kampioenen zijn.
Ronde van de toekomst
In de Tour de Fris draait alles om winnen. Het winnen van zelfvertrouwen. Het winnen van respect. Voor jezelf en elkaar en van familie en
vrienden. De Tour de Fris gaat over het winnen van vriendschap voor
het leven en het winnen van vertrouwen in de toekomst. Want: als je
negenhonderd kilometer kunt fietsen door weer en wind, door zon en
regen, door berg en dal, dan kun je vrijwel alles. Die wetenschap heb
je zodra je wielen de finishlijn raken.

Een echte klassieker
Na een maandenlange gezamenlijke voorbereiding stappen in de meivakantie veertig jongeren van 13 tot en met 16 jaar een week op de
racefiets om een tocht van acht tot negenhonderd kilometer te rijden.
De ene keer klinkt het startschot in Frankrijk, de andere keer in Denemarken. Maar waar het ook klinkt, de eindstreep ligt altijd in Hoogwoud. Daar worden de deelnemers door honderden trotse supporters
én door de burgemeester als helden binnengehaald. Dan beseffen ze
één ding: ‘Wauw, dit heb ik helemaal zelf gedaan!’ Maar ook: ‘Zonder
de anderen had ik het nóóit gered!’ Een mooier positief zelfbeeld om
de toekomst in te gaan is er niet.

Team van vrijwilligers
De jongeren worden tijdens het gehele project begeleid door dertig
vrijwilligers. Een aantal staan garant voor de geestelijke en conditionele trainingen vooraf. De bouwploeg zorgt voor het vervoer van alle
materialen en voor het opzetten en afbreken van het tentendorp, en
dat maar liefst zeven keer. De catering-crew maakt dagelijks ontbijt,
lunch en avondeten klaar voor zeventig personen. Dan zijn er ook nog
de nodige begeleiders op de fiets, de verkeersregelaars op de motor,
de bezem– en volgwagens, inclusief fietsenmakers en EHBO-ers, en de
koelwagen voor de nodige versnaperingen onderweg.

Organisatie
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vrijwilligers die
zich bezighouden met het dagelijks bestuur, met het vinden van
sponsors, met de promotie en marketing en alle andere administratieve taken die bij de organisatie van zo´n evenement komen kijken. Al
met al is de Tour de Fris een operatie die met militaire precisie wordt
uitgevoerd, als een goed geoliede machine. Maar naast de nauwgezette regels die voor de deelnemers gelden, is er natuurlijk ook tijd voor
gezelligheid. Een potje kaarten, lekker chillen en de beroemde Tour
de Fris-bingo horen erbij. Dit alles uiteraard onder het genot van een
lekker glaasje fris.
www.tourdefris.nl

AWARD OPMEER
Een vormend project waarbij jongeren de gelegenheid krijgen om hun
talent en maatschappelijke betrokkenheid te ontwikkelen. De meeste
jongeren nemen 3 à 4 jaar deel aan dit project en worden in dit traject
zo goed mogelijk begeleid.
De Award Opmeer is een fantastisch project waar je vanaf de brugklas aan deel kunt nemen. Met leeftijdsgenoten ga jij de uitdaging aan om in je vrije tijd aan de slag te gaan met je eigen talent, sport en je doet
ook nog iets voor een ander. Uiteindelijk ga je op expeditie, met een groep op stap voor brons. Vaak op
Texel maar het kan ook ergens anders. Zelf je route uitzetten, tent opzetten, eten koken en overnachten,
dat doe je allemaal bij een expeditie. Jullie begeleider helpt daarmee en er is natuurlijk ook een begeleider
tijdens de expedite aanwezig. Je mag in groepjes meedoen. Je kunt je ook alleen inschrijven, dan zoeken wij
een groepje voor je.
Award deelnemers worden ook ingezet voor diverse andere projecten gericht op diverse doelgroepen.
Zo gaan er 35 deelnemers jaarlijks helpen bij de Dam tot Dam loop en worden er diverse tuinen onder
houden bij senioren. Veel deelnemers helpen bij de bestaande projecten om later door te stromen als
volwaardige vrijwilligers.
www.awardopmeer.nl

HET JEUGPARLEMENT OPMEER
In mei 2010 heeft een delegatie van het bestuur van de Award Opmeer een bezoek gebracht aan Svedala
(Zweden) en zijn in contact gekomen met het fenomeen youthparlement. Het Jeugdparlement bestaat
uit een gemengde groep Award-deelnemers die de aanvragen voor een financiële bijdrage ontvangen en
tijdens het parlement bespreken. Het jeugdparlement komt 2 maal per jaar bijeen in Jongerencentrum
Pardoes. Alle aanwezige Award deelnemers hebben stemrecht op deze avond.
Een aanvraag moet voldoen aan de volgende bepalingen:
• Het aangevraagde project/activiteit moet alcoholvrij zijn
• De aanvraag moet betrekking hebben op de jongeren van 12 tot en met 17 jaar
• Het project/activiteit moet plaats vinden voor het volgende Parlement
• Na een toezegging van het Parlement is de aanvrager verplicht verslag uit te brengen en een overeenkomst te tekenen
• Het jeugdparlement betaalt louter nota’s en maakt geen geld over ter dekking van een activiteit
• De aanvrager dient de gehele avond aanwezig te zijn (18.00-20.00 uur) en dient na de aanvraag
beschikbaar te zijn voor vragen vanuit de zaal.
• Een aanvraag dient 24 uur voor aanvang van het parlement in bezit te zijn van de organisatie
• Bij toezegging dient de aanvrager het jeugdparlement in hun PR uit te dragen.

KINDERDORP Opmeer
Meer dan timmeren alleen! Dat is het motto van Kinderdorp
Opmeer. Vanaf 1991 timmeren, bouwen en spelen honderden
kinderen elke zomer vier dagen lang op recreatieterrein de Weijver.
Iedereen mag meedoen. Kinderen van groep 3 tot en met 8 van de
basisscholen, het speciaal onderwijs en De Klink pakken hun hamer,
oudste kleuters komen een dagje sfeerproeven en vrijwilligers helpen
bij het bouwen van schitterende hutten en allerlei andere klussen. Zo
bouwen we samen aan een prachtige, gezellig en leerzaam Kinderdorp.
Een unieke ervaring voor kinderen om hier aan deel te nemen en dat is te zien aan de jaarlijkse
deelname. Bijna 75% van alle kinderen uit de gemeente Opmeer doet mee en dat resulteert in ruim
650 deelnemers. Zonder de vrijwilligers, geen Kinderdorp. Met jaarlijks meer dan 150 vrijwilligers is
Kinderdorp al 25 jaar een groot succes. De vrijwilligers verzorgen de opbouw, de begeleiding van
deelnemende kinderen, de EHBO, de catering, sport & spel, knutselen en schminken. Daarom is
Kinderdorp er voor elkaar, door elkaar.
Met een unieke lichtjesoptocht door de straten van Hoogwoud, worden 3 dagen volop bouwen,
spelen en plezier maken, afgesloten. In sfeervolle straten komen alle belangstellenden samen om
de grote Kinderdorp-stoet te bewonderen. Al dansend en springend, begeleid op muziek en in een
bijzondere feeststemming lopen grote groepen kinderen trots door de straten. Ieder kind woonachtig
of tijdelijk woonachtig, is welkom om mee te doen, zelfs één op één begeleiding als dit nodig is.
www.kinderdorpopmeer.nl

GABBERWEEK SAMEN PLEZIER MAKEN!
Tijdens de Gabberweek (voorjaarsvakantie) kunnen alle kinderen van basisscholen uit de gemeenten
Opmeer en Medemblik en senioren uit gemeente Opmeer deelnemen aan vele leuke activiteiten. Jaarlijks
doen zo’n 1100 kinderen mee en 200 senioren.
Dit project is een bijzondere samenwerking tussen kinderen jongerenorganisaties, bedrijfsleven en overheid.
De Gabberweek wordt ondersteund door ruim 300(!)
vrijwilligers en aangestuurd door 9 bestuursleden en
2 jongerenwerkers. Tijdens de week rijden er continu ruim
20 busjes, 6 personenauto’s en 2 touringcars om alle kinderen
volgens schema te vervoeren.
Het doel van de Gabberweek is kinderen te laten kennismaken
met leeftijdsgenootjes uit andere dorpen en uit verschillende
lagen van de samenleving. Samen plezier
maken staat voorop.
Sinds 2007 organiseren wij tevens activiteiten voor de 60+
senioren uit gemeente Opmeer. Ook dit met groot succes!
Wie mogen er meedoen?
Kinderen
Gabberweek is er voor alle kinderen uit groep 2 t/m 8 van de
basisscholen in de gemeenten Opmeer en Medemblik. Om de
activiteiten goed te laten aansluiten bij ieders leeftijd, hebben
we onderstaande verdeling gemaakt:
Kinderen uit groep 2, onze Minigabbers. Zij kunnen één
dagdeel meedoen aan een speciaal programma.
Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen in principe op elke dag
tijdens de Gabberweek een activiteit gaan doen maar er ook
voor kiezen om minder dagen deel te nemen. Deze groep
hebben we dit jaar onderverdeeld in:
De onderbouw: groep 3/4/5
De bovenbouw: groep 6/7/8
Natuurlijk mogen ook de kinderen uit gemeente Opmeer of
Medemblik meedoen die op het speciaal onderwijs zitten.
Ken jij iemand die nog geen informatie heeft gekregen?
Laat het ons even weten via info@gabberweek.nl
Senioren
Alle inwoners uit de gemeente Opmeer die 60 jaar of ouder zijn.
www.gabberweek.nl

HIP 92 IPA 93
HIP’92 (Highwood International Project) is gestart met de eerste activiteiten aan het eind van het jaar 1991.
De stichting is voortgekomen uit het Jeugd en Jongerenwerk van de Gemeente Opmeer, waarbij het idee was
ontstaan om een Internationale uitwisseling te organiseren. In de zomer van 1992 is de allereerste uitwisseling,
georganiseerd in Hoogwoud. Jongerencentrum Pardoes was toen en is nog steeds de bruisende locatie waar
de meeste activiteiten plaatsvonden. De buitenlandse deelnemers verbleven bij gastgezinnen in de gemeente
Opmeer om op een leuke manier kennis te laten maken met elkaars cultuur. Na 1992 heeft HIP meer dan 25 uitwisselingen georganiseerd door heel Europa. Elk jaar is HIP betrokken bij 1 of 2 jongerenuitwisselingsprojecten.
Door de jaren heen hebben honderden jongeren deelgenomen aan deze projecten in alle uithoeken van Europa,
waarbij zij de mooiste plekken mogen hebben ontdekken.
Het doel van HIP is om jongeren van 16-25 jaar de kans te geven om over de eigen grenzen heen te kijken en
zichzelf verder te ontwikkelen. Tijdens deze uitwisselingen leren jongeren uit verschillende culturen van elkaars
overeenkomsten en verschillen, maar wel op een leuke en gezellige manier.
IPA(International Project Argos) is de uitwisselingsorganisatie uit De Weere en haar thuisprojecten in het
Theresiahuis kleur geeft. IPA is ontstaan, in navolging van HIP, in 1993 en heeft ook al meer dan 15 uitwisselingen
georganiseerd.
De programma’s van de uitwisselingen zijn altijd verschillend. Dit hangt samen met het land, thema en de locatie
waar de uitwisseling plaatsvindt. Ook hangt dit af van de accommodatie en de omgeving waar het geheel zicht
afspeelt. Gedurende de thuisuitwisselingen hebben we bepaalde programma onderdelen die altijd erg
gewaardeerd worden door de buitenlandse gasten: het gebruik van een fiets voor het lokale vervoer gedurende
een hele week, wadlopen, bezoek aan Amsterdam, thema gerichte activiteiten, gezellige avonden bij thuisbasis
‘JC Pardoes’, en een bonteavond.
De uitwisselingen worden financieel mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Europese Commissie.
Voor de periode 2014–2020 is hiervoor het subsidieprogramma Erasmus+ beschikbaar. Erasmus+ is het Europese
subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen
ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. Daarnaast moeten we ook
zelf de nodige gelden bijeenbrengen. Gedurende het jaar worden er dan ook diverse
geldinzamelingsacties op touw gezet.

www.hip92.nl

www.ipaholland.nl

DE INKA’S

KNUTSELCLUB HOOGWOUD

DE UITDAGING
OPMEER

De Uitdaging Opmeer richt haar maatschappelijke pijlen op
jongeren uit groep 8 en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs. Met een groepje worden twee dagen lang
klussen aangepakt.
De diverse klussen worden uitgevoerd op scholen, ouderen
centra, sportverenigingen en bij senioren rondom huis.
De handen uit de mouwen dus… Maar niet voor niets.
Natuurlijk zijn de mensen en instellingen waarvoor de klussen
worden geklaard erg blij. En hard werken wordt beloond,
want na twee dagen klussen krijgen de jongeren er een leuk
uitje voor terug! De Uitdaging Opmeer is voor veel jongeren
een springplank naar het duurzame project “De Award
Opmeer”. Jongeren leren samenwerken, afspraken maken en
verantwoordelijkheid nemen, maar ook dat vrijwilligerswerk
leuk is om te doen.
www.uitdagingopmeer.nl

‘T TREFPUNT
KNUTSELCLUB OPMEER

De Inka’s is een knutselclub voor kinderen van de bassischool, vanaf
groep 3 t/m 8 uit de gemeente Opmeer. Dus tovert jouw kind een eierdoos in een handomdraai om in een piratenschip? Of is geen stuk hout
thuis veilig? Laat je kind zich dan uitleven tijdens onze creatieve knutselavonden, knutselclub de Inka’s is dé plek voor jonge creatievelingen!
De knutselclub beschikt over veel verschillende knutselmaterialen
en knutselspullen om de mooiste kunstwerken te kunnen maken.
We leggen verschillende knutseltechnieken uit, zodat de “kunstenaar
in spe” zich kan ontwikkelen tot een echte artiest. Er zullen gezamelijke
projecten gemaakt worden om verschillende technieken onder de knie
te krijgen aan de hand van voorbeelden. Daarnaast krijgt je kind de
ruimte om zijn eigen creativiteit te uiten en te ontwikkelen met alle
materialen uit de grote knutselkast. Natuurlijk stemmen we alles af op
de leeftijd van het kind. De kinderen zijn onderverdeeld per groep op
verschillende avonden.
Groep 3 en 4 knutselen op de vrijdagavond
Groep 5 en 6 knutselen op de donderdagavond
Groep 7 en 8 knutselen op de woensdagavond
De tijden zijn voor alle groepen gelijk van 18:45 tot 20:15. Natuurlijk mogen de kinderen de
knutselwerken als ze klaar zijn mee naar huis nemen.
Onze lokatie is: Het knutsellokaal tussen de Sint.Wulfram & De Adelaar in Hoogwoud.
www.inka-s.nl

CREA-TH

KNUTSELCLUB DE WEERE

Hallo,
Wij zijn Marjo en Mariët van Knutselclub ’ t Trefpunt.
De knutselclub is bedoeld voor kinderen vanaf groep 3 tot groep 8.
Wij hebben 2 groepen op de woensdagmiddag.
De eerste groep is voor de kinderen van groep 3 tot 5, van 13:30 tot 15:00.
De tweede groep is voor de kinderen van groep 6 tot groep 8, van 15:30 tot 17:00.

Crea-th is een knutselclub voor kinderen van
groep drie tot en met groep acht. We knutselen om
de twee weken elke keer wat anders. Het is op de
vrijdag van half zeven tot acht uur in het Theresiahuis.
Janine Berkhout, Angelique Winkel en Tessa van Diepen
organiseren de avonden.

Wij zorgen iedere week voor een leuke knutselactiviteit, van plakken tot verven,
kleien tot figuurzagen. We proberen zoveel mogelijk allerlei materialen te gebruiken zodat de kinderen
hun fantasie er op los kunnen laten! De kosten bedragen per kind voor de gehele periode 38,50.
De knutselperiode is van begin september tot half april. Vrijwilligers zijn altijd welkom!

In het Theresiahuis hebben we een aparte ruimte waar we kunnen zitten,
deze ruimte versieren we steeds meer met de knutselwerken die de kinderen hebben gemaakt.
We zijn dit vier jaar geleden begonnen vanuit de Award voor ons talent. Nu begeleiden een
paar van ons zelf een groepje en zij helpen sommige avonden ook mee.

Voor meer informatie kun je terecht via onze mail:
knutselclubtrefpunt@hotmail.com

Crea-th heeft een eigen mailadres:
crea-th@outlook.com

ZOMERTIJD OPMEER
De eerste twee weken van juli 2016 staan weer in het teken van
activiteiten voor senioren.
Het aanbod telt 14 dagen lang, meer dan 45 activiteiten.
30 vrijwilligers leiden dit project in goede banen voor bijna 200
senioren uit de gemeente Opmeer. Veelal bestaat de doelgroep
uit deelnemers die niet op vakantie gaan en het vakantiegevoel
wel krijgen van Zomertijd (alleen slapen ze in hun eigen bed!).
Dit project krijgt van de doelgroep een meer dan ruime
voldoende en de vrijwilligers werken hard om van deze 8.5
een 9 te maken!
www.zomertijdopmeer.nl

ZOMERTIJD ON TOUR
Zomertijd on tour
Begin mei en eind juli 2016 biedt Zomertijd Opmeer een
bijzondere vakantie aan, aan gezinnen en alleenstaanden, die
niet op vakantie gaan, kunnen of mogen. Onder begeleiding van
10 vrijwilligers zullen in mei de eerste 30 deelnemers ervaren wat
de organisatie van Zomertijd on Tour van plan is.
De eerste bestemming zal camping De Zandkuil in Heerde zijn en
in juli zullen we de Oosterburen bezoeken. Voor vervoer, tenten
etc. wordt gezorgd. De prijzen zijn aangepast zodat iedereen van
dit aanbod gebruik kan maken.
www.zomertijdopmeer.nl

GOLF MET PIT 60
De vrijwilligers van de stichting Golf met Pit organiseren voor de
inwoners van 60 jaar en ouder uit Opmeer (de grijze golf, dus de
golf met pit!) allerlei activiteiten, die bv wekelijks of 2x per maand
een seizoen lang worden georganiseerd. Het seizoen loopt van
1 oktober tot 1 mei. De contributie bedraagt 40 euro per seizoen
per persoon. Deze 40 euro wordt besteed aan de huur van
de ruimtes, vervoer van sommige activiteiten, materialen of
ingrediënten voor de activiteiten, 3 feestelijke bijeenkomsten
in het jaar (start met presentatie, Kerst-inn en het afsluitfeest),
administratieve onkosten en koffie/thee en een kleine attentie
voor de vrijwillige docenten.
De huidige 75 deelnemers van de Golf met Pit krijgen te maken
met een vergroting van hun sociale netwerk, wat de de eenzaamheid verkleint. Ze zijn bezig met één of meerdere activiteiten per
week wat hen sportief of op een ander vlak bij de tijd houdt.
De onderdelen waarvoor u zich op kunt geven zijn:
• Talent (computeren, koken, creativiteit,
verschillende losse workshops )
• Beweging (zwemmen, fitness, spinning,
jeu de boules, tafeltennis)
• Vrijwilligerswerk/ maatschappelijke betrokkenheid
e-mail: info@golfmetpit.nl
internet: www.golfmetpit.nl

