
 
 
Award Nieuwsbrief maart 2019  
 
 
Al 15 jaar lang werkt de Award Opmeer met jongeren uit de gemeente Opmeer, om ze beter te 
maken, om ze meer ervaring op te laten doen en om ze te helpen. 
De Award+ is daar een onderdeel van. 
Jongeren worden geholpen met de diverse onderdelen van de Award Opmeer, door hun begeleider, 
vaak 1 op 1. 
Tijdens de laatste uitreiking in oktober was dan ook te zien wat deze jongeren bereikt hebben 
afgelopen jaar. 
Alleen op een podium en alleen jou Award presenteren, een prestatie op zich. 
Op donderdag 28 maart kunnen award deelnemers het podium weer beklimmen. 
Dan zal een nieuwe groep het Jeugdparlement is goede banen leiden. 
Aanvragen, dus ook jullie activiteiten voor de donateurs dagen kunnen gepresenteerd worden. 
Dien je aanvraag op tijd in ( 48 uur van tevoren) via jeugdparlementopmeer@gmail.com. 
 
Tour de Heroes 

Evenals de Tour de fris en Tour de Classique zullen 10 jongeren met 
een beperking de tocht der tochten gaan maken. 
Op de racefiets en begeleidt door 10 ervaren fietsers en 11 
vrijwilligers, gaan ze de strijd aan met de weergoden, glooiingen en 
zichzelf. 

Vanuit Tsjechie (Teplice) zal de groep op zaterdag 20 april vertrekken, om zo op zaterdag 27 april 
in Hoogwoud te arriveren. 

 
www.awardopmeer.nl 
 
De site van de Award wordt steeds meer DE informatiebron van ons project 
Mochten deelnemers/ouders foto’s hebben van de werkzaamheden van de 
groepen of expedities stuur deze dan naar secretariaat@awardopmeer.nl 
 

 
 
Nieuwe begeleiders en deelnemers 
Er zijn  afgelopen 2 maanden  enkele nieuwe groepen gestart met 
nieuwe begeleiders. 
We hebben nog enkele begeleiders die klaar staan om een groep te       

  begeleiden. 
Op woensdag 3 en donderdag 4 april organiseert  de Award Opmeer weer voorlichtingsavonden 
voor nieuwe groepen en hun ouders. 
Geef je snel op voor deze avonden via secretariaat@awardopmeer.nl 
We starten deze avonden om 19.30 uur. 
In verband met sport en training bieden we 2 mogelijke avonden aan. 
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Donateurdagen op 15 en 16 juni 
Om de Award Opmeer nog meer in een aan de samenleving te 
verbinden , hebben we een nieuw initiatief ontwikkeld met de naam 
Donateursdagen Award Opmeer. 
De Award groepen gaan op pad en bedenken voor dit weekend 
activiteiten, klussen dan we andere zaken om een directe 
tegenprestatie te leveren. 
Bijvoorbeeld; uw voortuin moet opgeruimd worden en er moeten 
nieuwe planten in. 
Dit plan wordt met u besproken en er wordt een bodemprijs 
bepaald. 

Na de werkzaamheden vult u de donateurs kaart in met minimaal het afgesproken bedrag. 
We komen ieder jaar terug en u ontvangt de nieuwsbrief en krijgt jaarlijks uitnodigingen voor het 
bijwonen van uitreikingen.  
Een ander voorbeeld; een awardgroep organiseert een High Tea in een wijksteunpunt. 
Iedereen die zich aanmeldt voor een klein bedag wordt automatisch donateur van de Award. 
Het is die zondag ook nog vaderdag, dat wil zeggen dat Award groepen hier op in spelen. 
Bij het verzorgen van een ontbijt als activiteit , wordt Pa ook donateur van de Award Opmeer. 
De gemeente Opmeer zal dit weekend wel merken dat de deelnemers van de  Award Opmeer in 
beweging zijn. 
 
Hutten bouwen in Engeland/Ierland 

Engeland is veel in het nieuws, maar wij doen het echte werk, 
wij bouwen aan een nieuw Engeland. 
Wel op kleine schaal in een wijk , gelegen in de stad Norwich, 
maar toch…. 
We zetten op deze kleine schaal de Award Opmeer , 
kleinschalig op de kaart. 
De stad spreekt vol lof, zo ook de school en  haar leerlingen 
We hebben nog plaats voor 2  award groep die van  6  tot 10 
augustus de reis willen maken. 

Mocht nu niet je hele groep kunnen, geen paniek, de anderen kunnen een jaar later, misschien wel 
op een andere plek in Europa. 
Een bijzonder avontuur die wij jullie aanbieden, de kosten zijn laag en de reis kan eventueel van 
jullie verdiende geld afgehaald worden. 
 
Op 20 juli zullen er twee award groepen afreizen naar Ierland afreizen. 
Ook daar zullen hutten worden gebouwd met de lokale jeugd . 
 
Bij beide projecten zijn nog Award plussers welkom. 
We stellen de projecten open om 2 plussers per project mee te nemen. 
 
Tour de Heroes 

Er zullen ook twee Award plussers deelnemen aan het nieuwe 
project “Tour de Heroes” 
Een fietstocht op de racefiets van Tsjechie naar Hoogwoud  
(20-27 april) 
In navolging van Tour de Fris en Tour de Classique gaan 10 

jongeren met een beperking, samen met 10 ervaren fietsers op pad.(16-22 jaar) 
Geborgd en dagelijks gevolgd door 11 vrijwilligers die begeleiden op fiets, achter het peloton, op de 
camping en in de keuken. 
De finish vindt plaats op zaterdag 27 april. 
 



 
Tour de Fris 
Wat zeker niet mag ontbreken zijn die vele groepen die meefietsen met Tour 
de Fris. 
Vanaf Normandie, waar eerst een bezoek gebracht wordt aan de Beaches en 
Erevelden(D-day), zullen 42 fietsers en 24 vrijwilligers op zondag de trapper 
hoog zetten om eveneens op zaterdag 27 april te finishen. 
Het is absoluut de moeite waard om ze  trots te zien finishen.,zorg dat je er bij 

bent. 
 
Aanbod van de museumboerderij West-Frisia 
  

1. Ambachtendag voor kinderen: 
Op zondag 16 september hebben wij onze jaarlijkse 

ambachtendag. 
Dan worden er diverse ambachten gedemonstreerd. 
Er staan dan diverse kraampjes in en om de boerderij. 

Er komen rond de 400 bezoekers op af. 
We hebben ook altijd wat kleine dingen als paardje rijden, 

schminken en spelletjes voor kinderen. 
 We willen dit jaar meer aanbod doen voor de ouders met kinderen, 
daarom willen we een speciale kinderhoek / tent doen, waar kinderen met kraampjes hun eigen ding 
kunnen laten zien of verkopen. 
Een " voor kinderen door kinderen markt".  

• iets lekkers verkopen wat zelf gemaakt is  
• een muziekinstrument bespelen  
• een hobby laten zien waar ze enthousiast over zijn,  
• iets laten zien of verkopen wat ze zelf gemaakt hebben (van hout, wol, stof etc) 

Waarom we het SJJO hierbij willen betrekken is dat we willen kijken of we dit misschien 
gezamenlijk kunnen communiceren of tips kunnen krijgen. 
 
2. Halloween activiteit tijdens de herfstvakantie: 

• Kinderen eigen pompoen lantaarns laten snijden.  
• Spannende verhalen.  
• Avond spooktocht in en rond het museum.  

 
Promobus van de Award Opmeer gaat op zoek naar deelnemers, acties en begeleiders en 
promoot de Donateursdagen 
 

Op dinsdag 9 april, woensdag 10 april en donderdag 11 april is de 
promowagen te vinden langs de Spanbroekerweg tussen 13.00 en 
16.30 uur. 
We delen  kaartjes uit met een verrassende bestemming aan 
nieuwe award begeleiders dan wel deelnemers. 
We staan er graag met bestaande groepen, dus wie tijd heeft….! 
Goede ideeën voor de donateur dagen en nieuwe donateurs 
worden zeer gewaardeerd. 
 
 


