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NIEUW EVENWICHT
Er gebeurt van alles binnen SAAM. We hebben eind maart de laatste

ontmoeting gehad bij Slowcafe OPEN. Het voelde ok, ook om niet

meteen een nieuwe plek te zoeken, maar we merken nu dat er toch

wel een gat valt. Die fijne vaste plek, om de week, zorgde ervoor dat

mensen wisten waar en wanneer we elkaar konden treffen. En nu

OPEN dicht is, valt dat weg. De andere week zitten we gelukkig nog

wel in De Klif, dus er is nog enige vastigheid, maar het lijkt wel

belangrijk die snel ook in het centrum of net daarbuiten weer op te

pakken. Tips voor een fijne locatie, zijn altijd welkom.

 

Ondertussen zitten we niet stil en zijn er wel degelijk ontmoetingen! Zo

kun je in deze nieuwsbrief lezen over een ontmoeting op

zondagochtend, in de natuur. En over het SAAM kamperen. En het

SAAMen eten, om en om op vrijdag of zondag is ook nog vaste prik. En

een groot succes! Dus kijk nog even op de agenda of er iets voor je bij

zit en we hopen je ergens te ontmoeten.

 

Ook hopen we dat je het leuk en fijn vindt om weer extra op de hoogte

te zijn. Heb je input of vragen, laat het ons weten. Aan het einde van de

nieuwsbrief staan onze contactgegevens.

 

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens.
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DANSEN EN ZINGEN IN
NATUURGEBIED
HENGSTDAL

.

 

15 MEI
15.30 - 17.00
SAAM NAAR HARM'S
HOEVE

17 MEI
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF

31 MEI
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF

A G E N D A  M E I  2 0 1 9

26 MEI
10.00 - 13.00
DANSEN & ZINGEN IN
NATUURGEBIED
HENGSTDAL

Op zondag 26 mei doen we mee aan het grootste grassroots

natuurfestival van Nederland 'Vier de Natuur', ook wel 'Fete de la

Nature' genoemd. Tijdens het weekend van 25 & 26 mei wordt overal

in Nederland samen de natuur gevierd. In wilde natuurgebieden of in

stadsparken. En aangezien iedereen dat weekend een evenement kan

organiseren, leek het ons leuk om mee te doen!

 

We hebben Dorothee van Het Berenhol gevraagd of zij dit samen met

ons wilde doen. Met haar enorme natuurbeleving en haar kunst hier

samen met kinderen van te genieten, leek ze ons de perfecte persoon.

En we zijn dan ook heel dankbaar dat ze ja gezegd heeft. 

 

We gaan deze zondagochtend naar Natuurgebied Hengstdal, alwaar

we als ouders en kinderen onder elkaar de natuur vieren en eren. We

zingen met de vogels, dansen met de bomen, trommelen voor de

aarde en versieren de aarde met wat we aan moois vinden in de

natuur. Stokjes en steentjes die er voor het oprapen liggen gebruiken

we als ritme-instrumentjes. Op de klanken van de toverfluit dansen we

met de elfen in het Hengstdal. En ook de kabouters laten zich zien en

horen. Samen vieren we een feest in, met en voor de natuur! En wie

weet komt ook de bloemenfee langs met haar bijzondere Hengstdal-

bloemendruppels.

 

Kom jij ook? Zorg dan dat je uiterlijk om 10.15 uur ter plekke bent.

Na de viering, die rond half 12 klaar is, gaan we samen picknicken.

Breng hiervoor eten en drinken mee om te

delen. Evenals een kleedje om op te zitten. De viering is vooral geschikt

voor kinderen tot 7 jaar en hun ouders. Natuurlijk zijn oudere broers en

zussen ook welkom.

Voor meer informatie over Dorothee, kijk op www.het-berenhol.com

 



SAAMEN ETEN
De eerste activiteit in juni is weer SAAMen eten. We hebben er nu alweer

zin in!!! Eigenlijk is het een enorm simpele activiteit, maar misschien is het

daardoor ook wel zo ontzettend fijn.

 

Het komt natuurlijk ook wel door de prachtige locatie. Het GVO is een

activiteitencentrum voor verstandelijk en gehandicapte mensen en het is

van alle gemakken voorzien. De inrichting is laagdrempelig en gezellig, er is

een enorm grote keuken met allerlei keukengerei en servies, er zijn gangen

om in te rennen, een groot grasveld en als klap op de vuurpijl een biljartje,

pingpongtafel en een voetbalspel. De grote kinderen vermaken zich dus

ook prima! En komen tegelijkertijd heel graag tussendoor even met z'n

allen aan tafel zitten voor de lekkere maaltijd.

 

We hopen dat we dit nog vaak mogen organiseren!! 

 

En sluit gezellig aan. Het enige dat we van je vragen is een maaltijd om te

delen en 2.50 per volwassene voor het gebruik van de ruimte. Tot daar!!

7 JUNI
16,00 - 19.30
SAAMEN ETEN

11 JUNI
17.30 - 19.30
PUBLIEKSMAALTIJD
HUIS VAN COMPASSIE

A G E N D A  J U N I  2 0 1 9

14 JUNI
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF

24 - 27 JUNI
een van deze dagen
SAAM iets doen! 

28 JUNI
09.30 - 11.30
SAAM IN DE KLIF



 

SAAM KAMPEREN
Vorige jaar in juli beleefden we het eerste SAAM-avontuur op de

camping. Wat een geweldig weekend was dat! 

Na deze mooie ervaring gaat SAAM dit jaar weer kamperen. 

 

'SAAM gaat kamperen' staat in het teken van samen zijn. Er is een leuk

dagprogramma voor zowel de kinderen als ouders. Waarin zingen,

creativiteit, muziek, vuur maken en mooie verhalen centraal staan.

Daarnaast zijn er gezamenlijke eetmomenten en het eten maken we

gezellig met elkaar. Vorig jaar hebben we ervaren dat we zo onder

elkaar konden zijn op een hele fijne manier. Je verbonden en

gedragen voelen. Dit hopen we dit jaar weer neer te kunnen zetten.

 

Wil jij samen met je gezin een fantastisch weekend beleven, liedjes

zingen bij het kampvuur, samen eten, samen lachen, samen zijn? Meld

je dan snel aan om weer een mooi SAAM-kamp op te slaan.

 

Het weekend zal plaats vinden van vrijdag 5 juli tot en met zondag 7

juli waar we verblijven op de mooie idyllisch minicamping QKLQ.

 

De aankomst is vrijdag om 15:00 en zondag rond 13:00 breken we ons

kampje af om met een schat aan mooie ervaringen naar huis te gaan. 

 

Dus wil je erbij zijn?? Aanmelden kan door een mail te sturen naar

saamnijmegen@gmail.com.

We zien je er graag bij!

 

BEDANKT VOOR 
HET LEZEN EN HOPELIJK TOT

ZIENS
S T I C H T I N G  S A AM  N I J M E G E N  

 
www.facebook.com/saamnijmegen.nl

saamnijmegen@gmail.com
06-49960245 (Jiske)

Even weken,
09.30 - 11.30 uur

De Klif
Nijmegen Noord

Bij mooi weer gaan we
buiten zitten, dus houd de

komende maanden wel
Facebook in de gaten!

SAAM meet-ups 
op vrijdagochtend

Na het kamperen is het even
SAAM-vakantie. Alleen SAAM

in de Klif zal soms
plaatsvinden. Kijk ook

hiervoor op de Facebook-
pagina.


