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Zo rond de Paasdagen is het gebruikelijk dat 
de eerste Nieuwsbrief van het jaar uitkomt. 
 
We zijn alweer volop bezig met spelen en de 
planning voor de komende maanden begint 
zich al weer te vullen. 
De data voor de griezeltocht 2018 zijn be-
kend. Dit zijn 9 en 10 november, zet deze al-
vast in uw agenda. De werkgroep begint in 
april al weer met haar werkzaamheden voor 
de tocht 2018. 
 
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn we met 
de activiteiten van de Stichting twee keer in 
de pers verschenen. De eerste keer was een 
artikel in de Uitgeester Courant over knuffels 
die door het Haak café van de Zien aan de 
Stichting zijn geschonken en de tweede keer 
een artikel over een schenking die door Wen-
dy Poelman, namens de Stichting Samen 
Spelen, werd gedaan aan Villa Vrolijk. In deze 
Nieuwsbrief treft u beide artikelen aan. 
 
Zoals we in vrijwel elke Nieuwsbrief vermel-
den, blijft een punt van voortdurende aan-
dacht de beschikbaarheid van vrijwilligers. 
Gelukkig valt er nu ook een leuk punt dien-
aangaande te melden. In verband met plotse-
linge ziekte van een van onze vrijwilligers, 

heeft Angelique den Dunnen  (een vroegere 
vrijwilligster) de lege plaats in het spel opge-
vangen. Angelique heel hartelijk bedankt! 
 
Binnenkort starten we met een opleidings-
programma voor al onze vrijwilligers, die 
meedoen aan de kinderspellen. Velen van u 
ontvangen daarvoor binnenkort een uitnodi-
ging (of hebben die recent ontvangen). Het 
programma is opgebouwd uit een basistrai-
ning (waarin de bestaande spellen worden 
getraind en basisprincipes over acteren wor-
den behandeld ). Als vrijwilligers aan de basis-
training hebben meegedaan worden later aan 
hen workshops op allerlei gebied aangebo-
den. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat 
ze aan de basistraining meewerken. Vele vrij-
willigers hebben al vele jaren gespeeld en van 
hen zal een andere inbreng aan de training 
verwacht worden dan beginnende vrijwilli-
gers. Het mee werken zal dus zijn een actieve 
deelname aan de opleiding/training, of een 
bijstand aan de training op het gebied van 
inbreng van spel-ervaring.  
 
In deze Nieuwsbrief treft u weer een aantal 
verslagen en foto’s aan van activiteiten in de 
afgelopen maanden. 

Siem Schoon 

Voorwoord 
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Vrijwilligers 

Ja, ik word donateur van Stichting Samen Spelen  
Jaarlijks geef ik een bijdrage van €………… 

О  Ik ontvang graag de nieuwsbrief (per e-mail) O  Ik ontvang liever geen nieuwsbrief 

Naam…………………………………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………………………… 

PC/ Woonplaats…………………………………………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………….. 

 

Stuur deze bon naar: Stichting Samen Spelen, Molenbuurt 17, 1921 CS  Akersloot. 

Of mail bovenstaande gegevens naar info@stichtingsamenspelen.nl. 

Bankrelatie: ABN-Amro: IBANnr.: NL06ABNA0478318898 

 

 

 
 
 

Jamila Cheour - Jamila heeft een prachtige nieuwe jurk ontworpen en gemaakt voor de fee. Boven-
dien heeft ze de trouwjurk gerepareerd. 
Dames van Haakcafé De Zien - De dames van het Haakcafé De Zien hebben 33 door hen gemaakte 
knuffels geschonken aan de Stichting. De knuffels hebben inmiddels een bestemming gevonden bij 
de kinderen van de Voorthuijsenschool in Haarlem. 
Wim en Gerda Hoogland hebben 15 knuffels gegeven 
Anneke Metselaar heeft ook 5 knuffels gegeven.  
 
Diverse vrijwilligers hebben afstand gedaan van (een deel van) hun onkostenvergoeding: 
Miranda Roemer € 272,16 
Mieke Schoon  € 170,51 
Mary Bakker-Brusse € 160,81 
Marc Blankestein € 87,62 
Samantha van der Eng € 50,00 
Astrid Verdikt   € 41,00 
 

 

 

 

Mieke Schoon is na vijf en een half jaar vrijwilliger te zijn geweest, gestopt met haar activiteiten voor 
de Stichting. Zij gaat zich nu concentreren op vrijwilligerswerk voor de ouderen.  Wij bedanken Mie-
ke voor haar inzet in de afgelopen jaren. 
Ook Ans Pepping heeft na 16 jaar vrijwilligerschap te kennen geven  dat zij stopt als vrijwilliger.  Ans 
heeft 46 keer in een spel gespeeld, waarvan 40 keer in een kinderspel. Wij danken Ans hartelijk voor 
haar inzet in de afgelopen jaren. 
 
Maar gelukkig zijn er ook weer een aantal nieuwe vrijwilligers bij gekomen: 
Nicolette Datema- Knol, gaat  met de handpop JIP op maandelijkse basis bezoekjes 
brengen aande zieke kinderen in het MCA in Alkmaar. Nicolette is kindercoach en de 
activiteit voor Samen Spelen sluit goed aan bij haar werk. Meer informatie over Ni-
colette is te vinden op haar website: www. met Liefde en aandacht.nl. 
Dan zijn er twee nieuwe begeleiders bijgekomen. 
Riet Noordeloos en Hans Buur gaan helpen om de spellen en acteurs te begeleiden. 
Riet is in dit eerste kwartaal van 2018 al een aantal keren meegeweest naar diverse spellen.  
Wij wensen Nicolette, Riet en Hans veel succes en hopen op een prettige samenwerking. 

Ontvangen giften en donaties 
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Piraten op de Van Voorthuijsenschool in Haarlem 
 

Van de Voorthuijsenschool ontvingen wij na 
het piratenspel tekeningen van alle kinderen, 
die eraan meegedaan hebben.  

 

 

 

Vrijdagochtend 26 januari mochten we het piratenspel spelen 
in de Van Voorthuijsen school in Haarlem. 

Voor ongeveer dertig kinderen van 8 tot en met 12 jaar, een pri-
ma doelgroep.  We hadden Jeroen als kapitein met Ans , Sa-

mantha en Thealet als kornuiten.  
Tevens ging Riet Noordeloos-Broersen mee om te kijken / leren om 

te begeleiden.  
 

We werden hartelijk ontvangen met koffie door lieve juffen.  
Na uitladen en opbouwen van het schip en alle andere attributen konden 
we beginnen. Al meteen werd duidelijk dat dit een goede groep was om 

voor en mee  te spelen. Toen de kapitein bij binnenkomst met gevolg  
zei  "Ik ben Arie Bombarie" was de spanning gevangen.  

 
De spelers konden het verhaal goed over brengen en de kinderen goed mee laten doen wat toch 
altijd weer anders kan zijn. De juffen genoten mee en vroegen meteen om nog eens terug te komen 
met een ander spel, wat natuur-
lijk kan. 
Dit keer konden we het oprek-
ken met alle spelletjes tot to-
taal een uur spelen, een presta-
tie. 
Riet en ik, Wijnand, zaten ach-
ter het schip mee te genieten 
en de ballen terug te geven 
want er werd goed gemikt !   
De kadootjes werden uitge-
deeld en goed ontvangen, bij 
het volgende spel zal het zeker 
weer goed gaan. 
 
De doelstelling van Samen Spe-
len is weer helemaal uitgeko-
men, mede door de lieve mail 
die achteraf werd gestuurd.  Wij 
kregen ook nog een doosje 
chocolaatjes. 
We keerden trots en tevreden 
huiswaarts . 
 
Groetjes, 
Wijnand 
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Harlekijn: Miranda Vogelvang 
Boef: Piet Eriks 
Jolanda: Jamila Cheour 

 

 

 
Nadat de Stichting Samen Spelen vorige maand zeer succesvol  het Piratenspel had gespeeld op de 
Van Voorthuijsenschool in Haarlem, mochten wij op vrijdag 16 februari Harlekijn spelen op dezelfde 
locatie. 
De Van Voorthuijsenschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlin-
gen die zeer moeilijk leren.  
 
En wij, dat waren vandaag Piet Eriks als boef, Jamila Cheour als 
Jolanda en ikzelf, Miranda de Graaf als Harlekijn. Onze begelei-
ders waren Siem en Riet Noordeloos. Voor Riet was het de eerste 
keer dat ze dit spel ging begeleiden, dus vandaar dat Siem er ook 
bij was voor de nodige “tips and tricks”. 
 
Voor eenieder van de spelers was het de tweede keer dat ze dit spel gingen spelen en de eerste keer 
met elkaar.  Ikzelf moest er vooral op letten dat ik niet te snel zou praten en spelen, want in mijn 
enthousiasme gebeurt me dat soms wel eens! 

 
Om 13:00 uur gingen we van 
start. De meer dan dertig kin-
deren en hun begeleiders wa-
ren ontzettend lief en erg en-
thousiast! 
Ze hielpen Harlekijn meteen 
met verstoppen en leidden de 
boef om de tuin door te vertel-
len dat Harlekijn naar de gym-
zaal vertrokken was. Ze wilden 
dolgraag meehelpen om de 
verstopte muntjes en knuffels 
terug te vinden en om de boef 
te vangen.  
Toen dat uiteindelijk gelukt 
was, kregen de kinderen alle-
maal een knuffel. Deze keer 
waren het een heleboel zelfge-
haakte knuffels van een gezel-
lig haakgroepje uit Uitgeest, 
waarvoor onze hartelijke dank! 
 
Wij kregen van de school als 
bedankje allemaal een doos 
lekkere chocolade truffels en 
rond 14:00 uur vertrokken we 
weer naar Akersloot. Het was 
weer leuk en leerzaam om te 
doen, dus hopelijk tot de vol-
gende keer. 
 
Groetjes, Miranda 

Harlekijn op de Van Voorthuijsenschool in Haarlem 
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In de pers (1) - Uitgeester Courant 
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Muziekspel in Diensten Centrum IJmuiden 

Foto’s van het Muziekspel gespeeld in Diensten Centrum  IJmuiden, voor kinderen met een beperking. 
Fee: Miranda Vogelvang 
Kabouters: Angelique den Dunnen en Thealet Bos 
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Afgelopen week (12 februari 2018) mocht Wendy Poelman namens de Stichting Samen Spe-

len uit Akersloot een cheque van 500 euro over-

handigen aan Anja Kramer van Villa Vrolijk. 

Anja werkte eerder in Leekerweide en heeft haar 

droom uit laten komen door in eigen huis, max 6 

kinderen met een verstandelijke en meervoudige 

beperking, logeerhuis en dagbesteding, vakantie-

opvang te bieden. Eenmaal binnen aan de koffie 

worden we overdonderd door haar passie en inzet. 

Haar hele huis is ingericht om het de kinderen zo 

veel mogelijk naar de zin te maken. 

Omdat ze alleen over een eigen personenauto beschikt heeft ze de afgelopen tijd allerlei lu-

dieke acties, zoals een veiling op facebook waar de kinderen en hun ouders zelf aan mee-

werkten, georganiseerd. Kinderen deden ook mee door rondjes te zwemmen, ouders bakten 

oliebollen en verkochten chocola en een sportcentrum en restaurant uit de buurt hielpen ook 

mee. Uiteindelijk doel is een rolstoelbus 6 -9 persoons bus voor het halen en brengen van 

kinderen van speciaal onderwijs, zwemmen in het weekend, dagjes uit en naar paardrijden 

en de kinderboerderij. 

Mocht u net als de Stichting Samen Spelen dit initiatief willen steunen, ga dan naar crowd-

fundingactie op internet: http://www.whydonate.nl/ de-villa-vrolijk-bus. 

 

Stichting Samen Spelen uit Akersloot verzorgt al vele jaren op vrijwillige basis vrolijke voor-

stellingen in instellingen en ziekenhuizen. De voorstellingen zijn geschikt voor zowel kinde-

ren als voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Destijds is dit initiatief opgezet 

door Akersloter Siem Schoon, speciaal voor kinderen die in ziekenhuizen verblijven, op medi-

sche kinderdagverblijven, zmlk- of mythylscholen en in andere zorginstellingen. Deze veelal 

interactieve voorstellingen zijn op maat gemaakt voor de specifieke doelgroep, leeftijd 

en  het ontwikkelingsniveau. De stich-

ting kan dit geheel kosteloos aanbie-

den omdat de opbrengsten van de spe-

len voor volwassenen, zoals de Halo-

ween griezeltocht in de bossen van 

Castricum en op verzoek moord- en 

fantasiespelen, daarvoor gebruikt 

worden. 

Voor meer informatie over deze stich-

ting gaat u naar: 

www.stichtingsamenspelen.nl. 

 

In de pers (2) - De Castricummer/Uitgeester Courant 

http://www.whydonate.nl/
http://www.stichtingsamenspelen.nl/
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Agenda 


