Voorwoord
De laatste twee woorden uit de wens in het voorwoord van onze vorige Nieuwsbrief, wil ik graag
nog eens herhalen: “gezond 2020”.
Dat is wat wij u voor 2020 hebben toegewenst en dat is wat ik u nu nogmaals wil toewensen. Ik
hoop van harte dat u allen goed en gezond door deze verschrikkelijke tijd heen komt. Laten we
hopen dat het virus dat onze wereldbevolking nu teistert dit jaar nog de kop ingedrukt kan worden.
Net als in vele andere organisaties heeft ook het Bestuur van de Stichting Samen Spelen besloten
om voorlopig alle spelactiviteiten te staken tot 1 september 2020.
We hebben hierover een filmpje
gemaakt met daarin Tessa en Jip
en dit op onze Facebook- en
Instagram pagina geplaatst.
In augustus zal de situatie opnieuw worden beoordeeld en
dan ook zal bezien worden of de
staking wel of niet verder uitgevoerd moet worden. U begrijpt
mogelijk, dat wij ons daarbij
zoveel als mogelijk is zullen laten leiden door richtlijnen van de Overheid en van het RIVM. Dat
betekent ook dat wij ons nu al beraden over hoe wij met Samen Spelen verder kunnen gaan in
een 1,5 meter samenleving. Het is nu nog te vroeg om daar wat meer over te zeggen. Zo gauw wij
hierover een plan hebben en dat hebben afgestemd met de organisaties voor wie we spelen en
met onze vrijwilligers die het spel uitvoeren, zult u hierover via dit medium of via de sociale media
nader geïnformeerd worden.
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Voorwoord (vervolg)

Voordat Nederland de intelligente lockdown inging hebben wij als Stichting toch
nog een paar spellen kunnen spelen. Zo zijn we met een piratenspel drie keer in Heliomare in Heemskerk geweest, een keer in Bergen, is Harlekijn een keer gespeeld in
Leiden en hebben ook de poppen Tessa en Jip al spellen achter de rug. Helaas hebben we ook diverse reeds geplande spellen moeten annuleren, zoals u kunt lezen in de
agenda.
In deze verkorte Nieuwsbrief treft u een aantal evaluaties aan van spellen. Deze evaluaties worden
op ons verzoek door relaties opgesteld, zodat we onze spellen doorlopend kunnen verbeteren.
U zult begrijpen dat dit jaar mogelijk het doorgaan van het griezelspel onzeker is. Normaal gesproken zou de voorbereiding al van start zijn gegaan, maar dat is nu nog niet gebeurd. En ook
bij dit spel moet bezien gaan worden hoe dit uitgevoerd zal kunnen worden met de 1,5 meter
norm.
Graag breng ik toch nog even HOP, het culinair bierfestival onder uw aandacht. Verder in deze
Nieuwsbrief leest u hier meer over.
Al met al zullen wij de komende tijd over veel spelelementen moeten nadenken en over de uitvoerbaarheid met onze nieuwe samenlevingsnormen. Ook zullen wij daarbij in overleg moeten
gaan met de organisaties voor wie we spelen. Momenteel echter liggen de prioriteiten bij die
organisaties op het gezondheidsvlak, hetgeen eigenlijk ook voor ieder van ons geldt.
Daarom, namen Bestuur en de redactie, wens ik u veel sterkte en wijsheid toe en denk alstublieft
goed om uw gezondheid en die van uw naasten.
Siem Schoon

Ontvangen giften en donaties

De Caritas Werkgroep Limmen (o.l.v. Arja Olling) heeft in december van het
vorig jaar diverse spullen ingezameld en die aan de Stichting Samen Spelen
gegeven. Het zijn zesentwintig spellen, negen boekjes en een knuffel.
Eveneens in 2019 hebben wij van de Brandweer Akersloot € 300,00 ontvangen. Dit was hun beloning voor hun medewerking aan de televisieserie 'De
12 van Schouwendam'.
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Vrijwilligers

Danielle Kaandorp (dochter van Theo en Tanja Kaandorp) heeft zich bij ons
aangemeld als nieuwe vrijwilliger.
Danielle heeft reeds ervaring met spellen spelen en organiseren door haar
werk op dat gebied op camping Bakkum.
In december van het afgelopen jaar hebben wij (na ons eerste contact met
Danielle) van haar vijfentwintig kerstmannetjes ontvangen, die later door
onze handpop Tessa in het Rode Kruis ziekenhuis zijn uitgedeeld, wat de
kersttijd voor de kinderen daar een aangenaam tintje gaf.

Hop! door Castricum, een culinair bierfestival
Danielle Kaandorp had met ons contact opgenomen omdat zij werkzaam is bij restaurant De Buurvrouw
in Castricum, dat Hop! Door Castricum, een culinair bierfestival heeft opgezet.
Met een stempelkaart kunnen deelnemers naar zes restaurants gaan en daar een glas bier of wijn drinken met daarbij een hapje.
De prijs van de kaart bedraagt € 39,50, waarvan dan € 3,50 bestemd is voor een goed
doel en dat is nu de Stichting Samen Spelen.
Het festival zou plaats vinden op 15 maart
2020, maar dat is wegens de coronacrisis
verplaatst naar 17 mei.

Dus mochten de huidige corona-ontwikkelingen
geen roet in het eten gooien, houd dan de Facebook-pagina van De Buurvrouw in Castricum in de
gaten, want middels uw deelname aan
deze actie doet u uzelf en onze
Stichting een groot plezier.
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Harlekijn bij De Korte Vlietschool in Leiden op 17 januari (evaluatie)
Harlekijn: Miranda Vogelvang
Jolanda: Samantha van der Eng
Boef: Jeroen Vogelvang
Begeleider: Wijnand de Groot
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Piraten bij Heliomare in Heemskerk op 15 januari 2020

Kapitein: Marc Blankestein
Kornuit 1 (midden): Samantha van der Eng
Kornuit 2 (links): Jamila Cheour
Kornuit 3 (rechts:) Linda Kerker
Begeleider: Wijnand de Groot
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Piraten bij Heliomare in Heemskerk op 12 februari 2020 (evaluatie)

Kapitein: Marc Blankestein
Kornuit 1: Samantha van der Eng
Kornuiten 2 en 3: Joke Limmen en Tanja Kaandorp
Begeleider: Wijnand de Groot en Miranda Vogelvang
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Tessa & Jip bij De Ruimte in Bergen op 10 maart (evaluatie)

Tessa, begeleid door Jamila Cheour
Jip, begeleid door Nicolette Datema
(Nicolette heeft meegedaan in het eerste deel, waarvan
helaas geen evaluatieformulier beschikbaar is)
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Agenda
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