
 

 

 
 

Nieuwsbrief mei 2019 
 
Het voorjaar is begonnen. Met prachtig weer! En u weet: bewegen is gezond, en samen bewegen is 
ook nog eens heel gezellig. 
Daarom in deze nieuwsbrief aandacht voor het Wandelcafé dat gestart is in Dreumel en natuurlijk 
voor de duofiets.  Ook kijken we terug op de ALV en kondigen we een aantal nieuwe activiteiten aan.  

Samenredzaamheid gaat uit wandelen met het “Wandelcafé” 
 
Begin april is in Dreumel het wandelcafé 
gestart. Op vrijdagochtend kan iedereen 
die dat wil samen met anderen een rondje 
lopen. Er is een korte route en een wat 
langere, voor ieder wat wils. Na afloop is er 
voor die dat wil een kopje koffie in Ons 
Plekske.  

Meer informatie: bel 06 83909178 

De wandeling start iedere vrijdag om 9.30 
bij Ons Plekske.  

 
Onze duofiets zoekt passagiers 
Het mooie weer komt eraan, dus kunnen we er weer op uit met 
de duofiets. We willen dit jaar heel graag een record vestigen: 
meer ritjes met de duofiets  dan afgelopen jaren. Fietst u mee? 

De duofiets is voor iedereen die er op uit wil, maar dat niet 
meer alleen kan of wil. U kunt een beetje meetrappen, maar 
dat hoeft niet; we hebben ook een treeplank voor uw voeten. 
En een cape, voor als het wat frisser is. 

Gezellig samen een rondje Dreumel!   
Bel 06 83909178 voor een afspraak. 

Ons Plekske opent ook op donderdag de deuren 
Op donderdagochtend, van 10.00-12.00 kunt u vanaf april ook terecht in Ons Plekske in de Paulus. 
Vindt u het leuk om lekker creatief bezig te zijn, kom dan vooral eens langs. Op de donderdagen 
zullen regelmatig workshops worden aangeboden, en zijn we op dit moment bezig met het maken 
van mooie decoraties om Ons Plekske verder gezellig te maken. 



Voorjaarsuitje naar het Bezoekerscentrum in Heerewaarden 
 

 

 

 

Op vrijdag 7 juni gaan we met het “Treintje van Theo” naar het 
bezoekerscentrum in Heerewaarden. We vertrekken om 14.00 bij Ons 
Plekske. 

Opgeven kan in Ons Plekske op dinsdag- of donderdagochtend of op 
telefoonnummer 06 83909178 

Algemene Ledenvergadering  
Woensdag 27 maart hadden we onze ledenvergadering; zo’n 30 leden waren erbij. Het verslag van de 
vergadering staat inmiddels op de website.  

We hebben even teruggekeken naar 2018, en onder andere gesproken over het financieel verslag. 
Deze is goedgekeurd door de leden. Ook hebben we aan aantal nieuwe plannen besproken, zoals het 
Wandelcafé en de extra ochtend voor “de Ontmoeting”. 

Jacobijn Olthoff is herkozen als voorzitter voor een nieuwe periode van drie jaar. Gerda Kalshoven 
doet een stapje terug. Zij treedt af als secretaris. Wel blijft zij coördinator van de groep “gezelschap”. 

Rabobank Clubkas Campagne 
Bent u lid van de Rabobank en wilt u mee stemmen om onze Clubkas te spekken, dan kan dit nog tot 
28 april.   -- Stem op Samenredzaamheid Dreumel! --  

Vorig jaar werden wij verrast door een groot bedrag, wat we ZEER GOED hebben gebruikt. Lukt het 
dit jaar weer? Alvast dank!  

Contributie & lidmaatschapspasjes 
Begin mei wordt de contributie afgeschreven bij alle leden. Ook krijgt u weer een nieuw 
lidmaatschapspasje in de bus. Deze pasjes worden vanaf komend jaar niet meer elk jaar vernieuwd. 
Mocht u uw pasje kwijt raken, bel dan even dan maken we een nieuwe voor u.  

Als u Samenredzaamheid naast het lidmaatschapsgeld extra wilt steunen, heel graag. U kunt uw 
extra gift overmaken op IBAN NL17RABO0303452803. We doen er zeker wat leuks mee! 

 

                                                                                 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/
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