Nieuwsbrief februari 2018
Het jaar 2018 is al weer een aantal weken bezig, en we praten u graag weer even bij over wat
Samenredzaamheid de afgelopen tijd gedaan heeft en de komende tijd gaat doen.
Op de achterkant vindt u de uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vindt
plaats op woensdagavond 28 februari, om 19.00, in het Sportcafe van D’n Hoender.

Even terugkijken…
We kijken graag nog even terug op het afgelopen jaar. Een kleine greep uit wat we deden:
•
•
•
•
•
•

•

Onze prachtige duofiets is een bekend verschijnsel op de dijk met mooi weer.
De vervoersgroep heeft veel vaste klanten, en is heel behulpzaam bij onze activiteiten met hun
chauffeurs. Als u ook een keer wilt meerijden, bel ons dan!
De ontmoetingsplek groep wordt steeds groter: gezellig koffie drinken, kaarten, rummikuppen of
handwerken voor een goed doel in d’n Hoender op dinsdagochtend.
De groep gezelschap breidt ook flink uit, heel veel mensen krijgen bezoek van een van onze
vrijwilligers voor een kopje koffie, een praatje of een gezamenlijke wandeling.
Het klussenteam is ook regelmatig actief om mensen te helpen met kleine klusjes.
Met de leden van Samenredzaamheid zijn er diverse leuke activiteiten geweest. Zo hebben we
bijvoorbeeld met het treintje van Theo door Maas en Waal gereden met een koffiestop. De
kinderen van de basisschool kookten voor Samenredzaamheid, we zijn naar het Streekmuseum
Tweestromenland geweest en we hebben enkele creatieve workshops gedaan.
Niet te vergeten: onze mooie Kerstmarkt- actie,
waar mensen uit Dreumel een kaartje konden
schrijven om iemand anders een steuntje in de rug
te geven. Er zijn meer dan 30 kaartjes geschreven,
en we hebben hier voor iedereen een leuk kadootje
bij gedaan. De mensen voor wie de kaartjes
bedoeld waren, waren allemaal blij verrast!

Kortom er gebeurde van alles.
•

Uitje naar het streekmuseum in Beneden Leeuwen
Op 12 januari hebben we onze actieve vrijwilligers
getrakteerd op een gezellige avond met een hapje
en drankje. Zonder hen zouden we immers niet kunnen doen wat we nu doen. Bedankt allemaal!

