
 

 

 
 

Nieuwsbrief juli 2018 

Zomer-uitstapjes 
 

Komende zomer staan er weer verschillende leuke uitstapjes op het programma voor onze 
leden. Gaat u mee?  

Boottocht 
Op woensdag 8 augustus gaan we een prachtige vaartocht maken met de boot vanaf Moeke 
Mooren. Koffie en gebak worden op de boot geserveerd. We vertrekken om 13.00 vanuit 
Dreumel, en de eigen bijdrage is €10,00. 

Tuin: Nieuw Robbekampen 

Op dinsdag 14 augustus bezoeken we 
prachtige tuin van Jan van Egmond 
aan de Rooijsestraat in Dreumel. De 
foto hiernaast geeft u al een aardig 
idee. Dit uitstapje start om 10.00, bij 
de tuin, en de eigen bijdrage is €3,00.  

 

 

De Kleine Komedie (toneel) 

Op zaterdagmiddag 8 september kunt u met ons mee naar het prachtige toneelstuk “Weet je 
nog wel, oudje” door de toneelvereniging de Kleine Komedie. Deze voorstelling zal plaats 
vinden in Randwijk (bij Opheusden) en 
vervoer wordt geregeld. De prijs voor deze 
toneelvoorstelling, inclusief een hapje, 
drankje en vervoer is € 10,00.  
Vertrek om 13.00 vanuit Dreumel.  

Voor alle activiteiten geldt:  

Geef je op via ons telefoonnummer, of bij 
Rikie en Doortje bij de Ontmoetingsplek. 
Altijd minimaal één week van tevoren. De Kleine Komedie 



Extra inkomsten voor Samenredzaamheid 
Waaljutten 
Op 26 mei trokken we met een groep leden de uiterwaarden van de Waal in om zwerfafval 
op te ruimen. We hebben van alles gevonden en meegenomen. Van lege blikken verf tot 
stukken plastic, delen van netten en andere rotzooi die er niet thuishoort. In het najaar gaan 
we nog een keer de uiterwaarden in. De gemeente beloont onze inzet met het mooie bedrag 
van 750 euro.  

Rabobank Clubkas-actie 
In juni vond ook de Rabobank Clubkas-actie plaats. Vele Dreumelse mensen hebben op 
Samenredzaamheid gestemd, en we mochten dan ook het mooie bedrag van €601,50 in 
ontvangst nemen. Geld waarmee we weer veel leuke activiteiten kunnen organiseren.  

Iedereen in Dreumel, heel hartelijk bedankt voor jullie steun! 

Samenredzaamheid in de zomer 
In de zomer zullen er gedurende een aantal weken geen 
bijeenkomsten in d’n Hoender zijn op de dinsdagochtend.  

Ons vakantieschema is als volgt: 

• 24 juli en 31 juli: geen ontmoetingsplek en geen activiteiten 
• 7 augustus: geen ontmoetingsplek 
• Woensdag 8 augustus: boottocht Moeke Mooren 
• 14 augustus: bezoek aan tuin Jan van Egmond 

 Vanaf 21 augustus starten we weer in D’n Hoender, en bent u als vanouds welkom voor een 
kop koffie, het leggen van een kaartje of een gezellig gesprek.  

In de zomerperiode kunt u natuurlijk wel altijd gebruik maken van de duofiets, of van ons 
klussenteam. Belt u vooral als u graag een zomer-ritje wilt maken, of als er iets in huis 
gedaan moet worden. Wij staan graag voor u klaar! 

Een fijne zomer voor iedereen in Dreumel!  

 
 

 
                                                                                 Telefoonnummer: 06 83909178 
 
                                                                                                       Voor:  
                                                                                                       - autoritjes en de duofiets: 
                                                                                                      - gezellig samenzijn bij de Ontmoetingsplek                                                                                    
                                                                                                      - klusjes in en om het huis 
         - huisbezoek en samen boodschappen doen  
 
Website: www.samenredzaamheiddreumel.nl 
 


