Voorwoord
En dan staan we alweer voor de kerstdagen.
Weer een succesvol jaar Stichting Samen Spelen voorbij.

In september is er een vrijwilligersavond met
bbq georganiseerd, waar alle vrijwilligers de
gelegenheid kregen om wensen te uiten met
betrekking tot allerlei zaken. Dit heeft geresulteerd in meerdere opmerkingen, waar
deels al invulling aan is gegeven en deels nog
aan wordt gewerkt. Wij vinden deze inspraakavond uitermate belangrijk, omdat onze vrijwilligers op deze manier hun steentje kunnen
bijdragen aan ideeen met betrekking tot allerlei zaken en met betrekking tot het vrijwilligersbeleid van de Stichting Samen Spelen.
Het is de bedoeling deze inspraakavond één
keer in de twee jaar te organiseren.

In november hebben we de meest druk bezochte griezel-/escapetocht van de afgelopen
acht jaren georganiseerd.
628 mensen hebben zich voor de tocht ingeschreven en zij hebben (gezien de vele mooie
reacties die we hebben ontvangen) een
mooie tocht gehad en een heel gezellige
avond. Sommigen hebben dat hun vrienden
verteld, die zich spontaan hebben aangemeld
voor de tocht van 2020. (Voor de goede orde,
aanmelden kan pas vanaf 1 oktober 2020.)
De meeste gasten vonden de moeilijkheidsgraad van de puzzels van een voldoende niveau en sommigen zouden de tocht nog wat
enger willen zien. We gaan kijken wat we volgend jaar gaan doen.

Ik wens u veel plezier
met het lezen van
deze Nieuwsbrief
en namens
de redactie
en het bestuur
wens ik u prettige kerst- en
feestdagen
en een gelukkig
en gezond 2020.

De kinderspellen lopen nog steeds goed
door, en de eerste aanvragen voor 2020 staan
alweer in de planning. Gelukkig hebben we
ook weer een drietal nieuwe vrijwilligers erbij
gekregen, zodat we in de gelegenheid blijven
de spellen te blijven uitvoeren zonder roofbouw te moeten plegen op de vrije tijd van
onze vrijwilligers.
www.stichtingsamenspelen.nl
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Ontvangen giften en donaties

Mw Olivia Ossendorp uit Uitgeest

7 zelf gebreide knuffels

Haakcafé Uitgeest

24 zelf gebreide knuffels

Mw Julia Groenveld wederom een vol AH zegel boekje twv

€ 52,00

Diverse donaties in collectebus tijdens griezeltocht

€ 106,67

Opbrengst kledingverkoop Fabulous 50 Plus

€ 85,00

Mw K. Heldoorn/ dhr C de Wolf

€ 20,00

Mw M. Brakenhoff
Vrienden van Wiebe Stoker

€ 50,00
€ 265,00

Diverse gastspelers in de griezeltocht

€ 124,66

Afstand onkostenvergoeding door vaste vrijwilligers
Miranda Vogelvang-van der Graaf

€ 147,31

Samantha van der Eng

€ 30,88

Atie Schoon

€ 52,09

Bijdragen aan de griezel/escapetocht
Fami Groenewegen

jaar lang kosteloze opslag attributen

Akerbouw

diverse materialen, hout, platen, schroeven

Greet Verkleedt

korting op huur kleding en aankoop schmink

Bakkerij van Baar

broodjes en beleg

Onze vaste sponsors
Joep Bar/ Promes BV

€ 250,00

Ebru BV

korting op inkoop speelgoed etc.

Vrijwilligers
Wij hebben de afgelopen maanden na een nieuwe wervingsactie de volgende vrijwilligers na
een geslaagde auditie mogen inschrijven:
• Annelies Geldermans en Nienke Witkamp
beiden hebben ook al met succes meegespeeld in de griezel/ escape tocht.
• Betty Weijermars
Wij hopen met hen tot
een goede samenwerking
te kunnen komen.
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Muziekspel bij Leekerweide in Wognum
Op woensdag 21 augustus kwamen de kabouters (Tanja en Mary) en de fee (Linda) op bezoek
bij de logeeropvang van Leekerweide in Wognum. Zij werden met open armen door de kinderen ontvangen. De kinderen werden omgetoverd tot kabouters en één kind wilde een echte
kabouter zijn: daarvoor werden er rode wangetjes geschminkt.
De kabouters hebben muziek gemaakt, gedanst en gezongen. Het lied “In de maneschijn” viel
goed in de smaak bij de kaboutertjes. Aan het einde gingen alle kabouters naar het kabouterhuis waar ze samen in slaap vielen. Bij het wakker worden werd er enthousiast geklapt en namen de kabouters en de fee afscheid.
Linda Betjes

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.
IBANnr.: NL53RABO0334063221
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Fabulous 50 Plus Kledingactie
Op 12 oktober heeft Loes van Zyp (de eigenaar en oprichter van Fabulous 50 Plus) een tweedehands-kledingverkoop georganiseerd in het Boshuis / de kantine van handbalvereniging
Meervogels. Van de verkoopopbrengst ging 75% naar de Stichting Samen Spelen en 25% naar
degene die de kleding ter verkoop had aangeboden.
Hiervoor is door Loes een folder ontworpen (zie foto's), die via de website van Fabulous 50
Plus en de Facebookpagina van de Stichting onder de aandacht van het publiek is gebracht.
Dit heeft geresulteerd in een mooie opbrengst voor de Stichting van € 85,00.

Basistraining voor nieuwe vrijwilligers
Voor nieuwe vrijwilligers is een basis training opgezet, waarbij de meest georganiseerde spellen (piraten, muziek en betoverde fee) aan de orde zijn gekomen.
De training is op 15 november opgezet en geleid door Jamila Cheour , die naast de nieuwe
vrijwilligers ook enkele ervaren vrijwilligers
(Samantha van der
Eng, Piet Eriks, Astrid
Verdikt, Joke Duin en
Marc Blankestein)
heeft uitgenodigd,
zodat voorgedaan
kon worden wat de
bedoeling is.
De training is gehouden in het tuinhuis
van Wijnand de
Groot.
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Sinterklaasfeest in Reigersdaal op 21 november
Pieten: Atie Schoon, Hanneke Kruijenaar, Miranda Vogelvang, Carla
Swart, Annelies Geldermans, geschminkt door Mary Bakker en Samantha
van der Eng

50-jarig bestaan SIG Beverwijk op 21 september
De SIG (begeleid wonen voor mensen met een beperking) vierde op 21 september in het Kennemer Theater in Beverwijk hun 50-jarig bestaan.
Wij hebben daar De betoverde fee gespeeld, Jip de handpop was ook
aanwezig en Linda zat in het publiek voor extra begeleiding van het spel
voor de feestvierders.

www.stichtingsamenspelen.nl

(5)

info@stichtingsamenspelen.nl

Agenda
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