
 

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2020 

 

Het jaar 2020 is goed begonnen: we hebben subsidie van de gemeente ontvangen, en we zijn door 

de carnavalsvereniging van het Schutlakenrijk uitgeroepen tot Verdienstelijk Dreumelnaar van 2020! 

Hier zijn we heel erg trots op. Het is een prachtig begin van het jaar waarin we ook ons vijfjarig 

bestaan gaan vieren. 

De ontmoetingsochtenden in Ons Plekske zijn enorm gezellig en ook de donderdagochtend wordt 

steeds drukker. Veel mensen worden thuis bezocht voor een kopje koffie en een praatje, en waar 

nodig worden klusjes gedaan en autoritjes gemaakt.  

In deze nieuwsbrief brengen wij u het laatste nieuws, de activiteiten van de komende maanden. Ook 

stellen twee coördinatoren hun groepen wat uitgebreider aan u voor.  

Op de achterkant vindt u de uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vindt 

plaats op woensdagavond 18 maart om 19.00, in Ons Plekske in de Paulus.  

O ja, houdt u alvast zondagmiddag 13 september vrij voor de viering van ons 5-jarig bestaan? 

Samenredzaamheid bij de Pronkzitting 
Met een hele groep leden van Samenredzaamheid zaten 

we op zondagmiddag bij de seniorenmiddag van de 

Pronkzitting. Met een speciaal voor ons gereserveerde 

tafel, en veel gezelligheid. Kers op de taart was de 

benoeming van Samenredzaamheid tot Verdienstelijk 

Dreumelnaar!  

In haar dankwoord feliciteerde onze voorzitter Jacobijn 

Olthoff alle leden en vrijwilligers die Samenredzaamheid 

Dreumel maken tot wat het is. Gefeliciteerd voor ons allemaal! 

De computerhulp gaat door 
In de afgelopen maanden hebben we op proef een aantal keren hulp 

gegeven geven bij het omgaan met de IPad of laptop. Dit was een succes 

en we gaan hier dus mee door. We doen dit op de donderdag om de 

week, en de eerstkomende donderdagen zijn: 12 maart, 26 maart, 9 

april en 23 april. Tussen 10.00 en 12.00 zitten Hans en Herman voor u 

klaar.  



Even voorstellen 

Groep gezelschap/boodschappen en mantelzorgondersteuning 
We zijn met een groep van 20 vrijwilligers en iedere week gaan wij op huisbezoeken, ondersteunen 

we mantelzorgers en gaan we gezellig boodschappen doen met een van onze leden. Als de 

gezondheid dit niet meer toelaat doen wij uw boodschappen en brengen ze bij u thuis. 

De vraag voor gezelligheid en hulp komt bij mij als coördinator binnen. Vaak van de leden zelf, maar 

ook via familie of zorgverleners . Bij iedere vraag probeer ik de juiste vrouw of man te vinden die bij 

de persoon past zodat het voor beiden leuk is. 

Bent U vaak alleen of kunt u zelf niet meer zo goed de deur uit en lijkt het u gezellig dat er eenmaal 

per week iemand bij u op bezoek komt om samen een kopje koffie te drinken of een wandeling te 

maken, neem dan contact op. Neem ook contact op als je denkt “DAT LIJKT MIJ LEUK OM TE DOEN” 

want vrijwilligers zijn altijd welkom. 

Coördinator: Gerda Kalshoven (06 27082404) of bel het algemene nummer van Samenredzaamheid. 

Groep Klussen. 
De groep klussen bestaat uit een zevental personen die 

allerlei klussen kunnen doen om en in het huis. De klussen 

die we voornamelijk doen bestaan uit een lamp vervangen, 

een brandmelder plaatsen, een struikje snoeien en meer 

klusjes rond om het huis.  

Helaas zijn er in het afgelopen jaar weinig klussen geweest om al onze vrijwilligers aan het werk te 

zetten. Mocht U twijfelen of de klus van u wel door ons gedaan kan worden, belt u gewoon met de 

coördinator en legt u hem het probleem voor. Ik kijk dan of we de klus kunnen doen, anders weten 

we misschien wel iemand die het wel kan doen. De klussen die wij doen moeten niet te groot zijn (ze 

moeten binnen 2 uur gedaan kunnen worden). 

Coördinator: Hans Kalshoven (06 14647301) of bel het algemene nummer van Samenredzaamheid.  

Financieel en administratief : even niet precies weten hoe of wat 
De meeste leden weten inmiddels wel, dat wij u kunnen helpen met het invullen van uw 

belastingformulieren. Wij kunnen echter ook assisteren bij andere administratieve zaken, 

bijvoorbeeld als iemand er ineens alleen voor komt te staan: “Mijn partner deed dat altijd”. Wij 

assisteren dan bij het uitzoeken wat wel of niet weg kan; het goed ordenen van papieren, of bij het 

op weg helpen met allerhand bankzaken, belastingen of andere ingewikkelde dingen.  Daarna kunt u 

zelf weer verder! 

Zelf doen, maar even niet precies weten hoe of wat? Bel ons op het algemene nummer, en we 

komen bij u langs. 

Activiteiten komende maanden. 
In het voorjaar willen we een uitstapje maken naar de Tingieterij - 't Oude Ambacht in Alphen. Ook 

gaan we weer een tochtje maken met het Treintje van Theo. Data worden bekend gemaakt via het 

Weekblad van Dreumel. Ook zijn we uitgenodigd door basisschool de Oversteek om te komen kijken 

naar de musicaluitvoering van groep 8. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 7 juli in de middag. Precieze 

tijden volgen later.  



Algemene Ledenvergadering Samenredzaamheid Dreumel 
 

Datum: Woensdag 18 maart 2020, 19.00 uur  

Locatie: Ons Plekske 

Agenda: 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Vaststelling verslag vorige ALV (27 maart 2019) – verslag staat op de website 

3. Mededelingen en ingekomen post 

4. Financieel verslag 2019 

5. Verslag kascommissie 

6. Activiteitenverslag 2019 

7. Plannen en begroting 2020 

Inclusief vaststellen contributie 2020 

8. Instellen kascommissie 2020 

9. Bestuurssamenstelling 

Het bestuur draagt Marjoke Dijkema voor als nieuw bestuurslid. Mochten er 

tegenkandidaten zijn, dan horen we dat graag uiterlijk 15 maart.  

10. Ruimte voor vragen en ervaringen (rondvraag) 

 

Herhaalde oproep: belcirkel  
Iedere dag gebeld worden, en dan ook even iemand anders bellen. Contact houden met anderen, en 

doorgeven dat alles goed gaat.  

We willen graag, als daar behoefte aan is, een belcirkel opzetten. Bel of mail ons als u meer wilt 

weten. Het centrale nummer van Samenredzaamheid is: 06 83909178. 

 

 

                                                                                 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   Ons Plekske, De Paulus 1, Dreumel 

http://www.samenredzaamheiddreumel.nl/

