Nieuwsbrief maart 2019
We kijken terug op een feestelijke opening van Ons Plekske in de Paulus! Wat is het mooi geworden!
U vindt hieronder een kleine foto-impressie. Op de achterkant vindt u de uitnodiging voor onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op woensdagavond 27 maart, om 19.30, in
Ons Plekske in de Paulus.
Vanuit ons nieuwe Plekske gaan we de komende tijd weer vele mooie dingen doen. We gaan
uiteraard door met de Ontmoetingsplek op de dinsdagochtend. Ook de Duofiets gaat weer rijden
zodra het vriendelijker weer wordt. Heeft u een ritje nodig naar een ziekenhuis of naar familie in
Maas en Waal, ook dan kunt u als vanouds bij Samenredzaamheid terecht. Tot slot: wilt u assistentie
bij het invullen van uw belastingformulier? Ook dan kunt u ons bellen!

Feestelijke opening van Ons Plekske

Foto’s door Herman v.d. Kolk en Henk van Coolwijk

Algemene Ledenvergadering Samenredzaamheid Dreumel
Datum: Woensdag 27 maart 2019, 19.30 uur
Locatie: Ons Plekske
Agenda:
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vaststelling verslag vorige ALV (28 februari 2018) – verslag staat op de website

3.

Mededelingen en ingekomen post

4.

Financieel verslag 2018

5.

Verslag kascommissie

6.

Activiteitenverslag 2018

7.

Plannen en begroting 2019
Inclusief vaststellen contributie 2019

8.

Instellen kascommissie 2019

9.

Ruimte voor vragen en ervaringen (rondvraag)

Nieuwe vrijwilligers gezocht
Er komen regelmatig nieuwe vragen van mensen om hulp of ondersteuning. We willen heel graag
iedereen helpen die hulp nodig heeft. Een paar extra vrijwilligers zijn daarbij zeer welkom. We
zoeken bijvoorbeeld mensen die het leuk vinden om één keer per week een uurtje bij iemand thuis
langs te gaan. Bijvoorbeeld voor een kop koffie en een praatje of om samen een boodschapje te
doen. Alles gaat in overleg, dus als het u wat lijkt (of u wilt meer weten), laat het ons weten!

Telefoonnummer: 06 83909178
Voor:
- autoritjes en de duofiets:
- gezellig samenzijn bij de Ontmoetingsplek
- klusjes in en om het huis
- huisbezoek en samen boodschappen doen
- hulp bij de administratie
Website: www.samenredzaamheiddreumel.nl
Ontmoetingsplek op dinsdag van 10:00 tot 12:00 in Ons Plekske, De Paulus 1, Dreumel

