
 

 

 
 

Nieuwsbrief november 2019 

 

De dagen worden korter, de wintertijd is al weer ingegaan. Als lid van Samenredzaamheid Dreumel 

hoeft u zeker niet thuis te blijven de komende maanden. Kom gezellig koffiedrinken op dinsdag of 

donderdag, of mee wandelen op vrijdag. Wilt u graag thuis bezoek ontvangen van ons, laat het ons 

dan even weten! Er komen ook weer een aantal leuke extra activiteiten aan. Zie hiervoor verderop in 

de nieuwbrief en in het Dreumels Weekblad.  

Ontmoeten in Ons Plekske 
Elke dinsdag en donderdag ontmoeten we elkaar van 10 tot 12 uur in 

Ons Plekske. 

Op dinsdagochtend hebben we een gezellige groep waar kaarten, 

rummikuppen en handwerken de belangrijkste activiteiten zijn. 

Op donderdagochtend zijn er diverse activiteiten waar u nog bij aan 

kunt sluiten zoals knutselen, kaarten maken met verschillende 

verftechnieken, zentangel tekenen, handwerken, rummikuppen. Sinds 

kort wordt er ook geschaakt! 

Record 

Op  10 september hebben we een record gevestigd: er waren toen 

34 bezoekers op de dinsdagochtend in Ons Plekske. Iedereen 

paste er prima in, zoals je op de foto kunt zien. 

Nieuw 

Om de week, op 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december 

is er ook iemand aanwezig die u helpt bij het gebruik van de 

computer of tablet (graag de eigen laptop/ tablet meebrengen).  

 

Breisels komen goed terecht 
Door leden van Samenredzaamheid wordt veel gebreid voor 

goede doelen. Jurkjes, mutsjes, truitjes en nog veel meer. 

Veel kleertjes komen terecht bij Jeanette van Os in Malawi. 

Hiernaast een foto van een tevreden slapende baby in een 

prachtig jurkje.  

Namens alle baby’s en kinderen: dank jullie wel!  

 
 

 



Marjoke stelt zich voor 
Sinds een paar weken hebben we een nieuw aspirant bestuurslid. Zij stelt zich graag aan jullie voor. 

Een aantal van jullie zullen mij misschien al een keer gezien hebben, anderen hoop ik in de komende 

tijd nog te gaan ontmoeten! Ik zal mij even voorstellen, ik ben Marjoke Dijkema-Harwig, 37 jaar en  

woon aan de Oude Maasdijk, samen met mijn man en drie kinderen. Ik werk als adviseur in de zorg en 

ben door Jacobijn gevraagd om het bestuur mee te ondersteunen. Dat lijkt mij leuk om te doen! 

Daarom ben ik nu aan het kennismaken en meekijken bij activiteiten van Samenredzaamheid. 

Mochten jullie nog meer willen weten, vraag gerust als jullie mij een keer zien in “ons Plekske” of bij 

een andere activiteit.     

Even terugkijken 

Uitstapjes 

De afgelopen zomer waren er verschillende leuke uitstapjes. Zo zijn we juni met het Treintje van 

Theo naar het Bezoekerscentrum in Heerewaarden geweest. In augustus 

hebben we een rondleiding gehad door de prachtige tuin van Jan van Egmond. 

En in oktober zijn we met een groep leden naar de Markt “Thuis met het 

grootste gemak” geweest in Wamel.   

Wandelclub 

De wandelclub die sinds april iedere vrijdag start vanaf Ons Plekske is een 

succes. Iedere week is er groep mensen die met elkaar een rondje loopt. Er 

zijn altijd twee routes, een kortere en een wat langere. Daarna wordt 

gezamenlijk koffiegedronken. Iedereen kan meelopen, dus sluit je aan!  

Iedere vrijdag om 9.30 bij Ons Plekske.  

Plannen voor de komende tijd 
 In december worden in Ons Plekske weer kerststukjes gemaakt. Als u mee wilt doen, bel even 

om te kijken of er nog plaats is.  

 In januari bestaat Samenredzaamheid vijf jaar! We gaan dat uiteraard vieren, dus hou het 

Dreumels weekblad in de gaten. 

Dreumel bedankt! 
De Rabobank Clubkas Campagne heeft dit jaar 660,42 euro opgebracht voor onze vereniging. Geld 

dat we goed kunnen besteden en waarvan we weer veel leuke dingen kunnen doen.   

Ook is een bedankje op zijn plaats aan Dick Smits die een deel van de inrichting van Ons Plekske heeft 

gesponsord.  

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/

