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Algemene Ledenvergadering 2017
Maandag 13 februari was de jaarlijkse ledenvergadering van Samenredzaamheid. Jacques Knoups is
bij de ledenvergadering afgetreden als penningmeester. We zijn heel blij met al het werk dat hij heeft
verricht. Dankzij de subsidie die hij heeft aangevraagd bij het Oranjefonds hebben we afgelopen jaar
veel leuke dingen kunnen doen. Herman van der Kolk is onze nieuwe penningmeester. Hopelijk weet
ook hij weer mooie subsidies te verkrijgen zodat we geld hebben voor de vele plannen. Tijdens de
ledenvergadering zijn de activiteiten van afgelopen jaar verantwoord. Onder meer de tocht met het
treintje van Theo. Daarover is een mooi filmpje van Willie van Oorsouw ‘Koffie bij de molen’, te
vinden op de website www.samenredzaamheiddreumel.nl/nieuws.
Kinderen koken voor Samenredzaamheid!
Op woensdag 22 februari hebben kinderen van groep 8 van de Oversteek onder leiding van
vrijwilligers van Stichting Meerwaarde Maas en Waal gekookt voor Samenredzaamheid. Ruim 30
leden zijn gastvrij door de kinderen in d’n Hoender ontvangen voor een heerlijk 3 gangendiner.
Opgediend op een feestelijk gedekte tafel. De kookkunsten en bediening waren allemaal geweldig.
Voorjaars bloemstukje maken
Op 4 april a.s. gaan we weer bloemschikken tijdens de ontmoetingsochtend. Het wordt een
gezellig paasstukje. Eigen bijdrage is 5 euro. Meld je aan: info@samenredzaamheiddreumel.nl of tel.
06-83909178 of dinsdag tussen 10 en 12 uur bij de Ontmoetingsplek in d’n Hoender. Heb je geen
vervoer, wij halen je graag op en brengen je ook weer thuis.
Jouw club doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne!
Ben je lid van de Rabobank, stem dan op Samenredzaamheid! Leden van de bank ontvangen voor
de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 17 mei t/m
maandag 29 mei brengen zij via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die
zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op
dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.
Tot slot: ga fietsen!
Onze duo-fiets staat weer klaar voor ritjes in de lentezon. Dus: als u zin heeft in een ritje, bel dan
vooral! Het telefoonnummer van Sjaak (coördinator vervoersgroep) is 06-53356667.
Het zomerprogramma volgt in onze volgende nieuwsbrief eind Juni 2017.

