Nieuwsbrief november 2017 Award Opmeer

Voorwoord

Een nieuwe nieuwsbrief met veel info over activiteiten en inzet en over uitreiking en nieuwe ontwikkelingen.
De 40 deelnemers van de Award Opmeer stonden weer centraal op zaterdag 14 oktober in zorg café “t Koetje in
Zandwerven.

In een volle zaal werd het ons weer eens duidelijke wat een waardering jongeren krijgen als ze op het podium
staan .
Iedereen presenteert naar zijn of haar kunnen en de zaal, ondanks de toch wel lange zit, bleef aandachtig tot de
laatste gouden groep.
We zwaaien naar de groepen van Wiebo, Celine en Rian.
We hopen ze terug te zien, daarbij zien we al enkele terug in de organisatie van de Gabberweek.
Iedere afzwaaiende deelnemer mag nadenken over haar of zijn toekomst.
Wij wensen de afzwaaiende groepen met Isa, Anouk, Maarten, Rick, Rianne, Julia, Annika, Anne,
Cynthia, Renate en Liset, heel veel geluk met hun studie en keuzes die ze verder zullen brengen.

Jeugd Parlement Opmeer

Op donderdag 26 oktober is het jeugdparlement weer bijeen geweest
Deze keer niet druk bezocht, ondanks de oproepen om te komen en daarna de oliebollen
wijken te verdelen, waren er groepen deelnemers afwezig
Maar we hebben het liever over de 45 deelnemers die er wel waren.
Deze groep waren getuigen van aanvragen betreft;
• mantelzorg onder jongeren
• FIFA toernooi in Spanbroek
• Spelmiddagen voor senioren in De Weere
• Materialen voor ’t Ruimteschip
• Keyboard voor ondersteuning act. Pardoes

De volgende bijeenkomst van het Jeugdparlement is donderdag 15 maart 2018
Zorg dat je je eventuele aanvraag met je begeleider en groep deelt.

Klassewerk Opmeer

Dit project heeft in de herfstvakantie plaats gevonden
Enkele award groepen hebben geholpen bij het rondbrengen van de programma’s en er zijn
groepen geweest die geholpen hebben met de opbouw van de beurs in de Bonifatiusschool
op 21 oktober.
Ook hebben we nog enkele bezoekers gezien bij de vele activiteiten.
In totaal hebben ruim 900 deelnemers Klassewerk Opmeer bezocht

Norwich

In augustus hebben een aantal Award groepen meegeholpen aan het huttendorp in
Engeland
Nu zijn er veel meer groepen die volgend jaar mee willen naar Engeland.
De nieuwe werkgroep Norwich-Opmeer zal zich eind november, samen met de
Engelsen beraden over het nieuwe plan 2018
Heb je als groep interesse en ben je bezig met zilver of eerste jaar goud, dan kun je je
aanmelden via het secretariaat@awardopmeer.nl

Acties
KVG Voor 21 december heeft de groep van Fleur zich op gegeven en zullen dit samen

met Sjaak ten uitvoer brengen

Pietenactie

De Pietenactie wordt nu gecoördineerd door de groep van Anne, Romee en Maartje en
loopt voorspoedig.

Intocht

Geldkrant NIBUD

Voor de intocht heeft groepje Wiebo 2 zich beschikbaar gesteld.
Ze zullen podium en zaal opruimen.

De Geldkrant van het NIBUD is rondgebracht door de groep van de Pietenactie en hebben hier € 400,- mee
verdiend.

Oliebollen

De verdeling van de wijken voor de oliebollen verkoop is op papier gezet.
Er zijn nog 4 grote wijken over voor de fanatieke, enthousiaste groepen die nog een slag willen slaan.
Opgeven; acties@awardopmeer.nl

Begeleiders gezocht

Deze terugkomende vraag wordt drie keer per jaar gesteld, maar nu hebben we 4
groepen waarbij we 2 begeleiders per groep zoeken.
Nieuwe begeleiders krijgen nog een kleine instructieavond, en kunnen met de nieuwe
begeleidergids wegwijs gemaakt worden.
Dus weet je nog nieuwe begeleider van boven de 18 jaar, dan houden wij ons
aanbevolen
En reactie naar het secretariaat@awardopmeer.nl is van harte welkom

Nieuwe groepen

Tuinonderhoud

Het Bestuur

Afgelopen 2 maanden hebben we weer twee nieuwe groepen
kunnen verwelkomen.
Het staat misschien een beetje haaks op
bovenstaande(begeleiders gezocht), maar we blijven op zoek
naar nieuwe groepen.
Zo zoeken we in De Weere twee nieuwe groepen en het zou mooi
zijn om een groep uit Aartwoud warm te krijgen.
Alle deelnemers uit alle kernen zijn van harte welkom.
Zit je in de brugklas en lijkt het je wel wat, vraag eerst eens rond bij
vriendjes/vriendinnetje, zo niet , dan mag je je ook alleen opgeven,
dat is absoluut geen probleem.

We zoeken 2 groepen die tuinen willen onderhouden bij mensen die dat niet meer
kunnen
Samen met een begeleider gaan jullie als deelnemers in tweetallen tuinen
onderhouden.
De eigenaren van deze tuinen zijn vaak , of te oud, of te ziek om hun tuin bij te
houden.
We zijn bezig om hier een kleine vergoeding voor vrij te maken.
Het is absoluut dankbaar werk, wat we te horen gekregen hebben van de groepen die
vorig seizoen dit werk hebben gedaan.

