Nieuwsbrief januari 2017
We wensen alle leden een mooi en samenredzaam 2017!
Het jaar 2017 is begonnen; een jaar waarin we met zijn allen doorgaan met waar we heel goed in zijn in
Dreumel: naar elkaar omkijken en elkaar een steuntje in de rug geven waar dat nodig is.
Op de achterkant vindt u de uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op
maandagavond 13 februari in ‘t Centrum. Maar eerst nemen we u graag nog even mee naar het afgelopen
jaar.

Even terugkijken…
We kijken graag nog even terug op het afgelopen jaar. Een kleine greep uit wat we deden: heel veel ritjes met
onze mooie duofiets. We zijn tweemaal met het treintje van Theo op pad geweest eenmaal rondje Dreumel
en een keer naar de molen in Alphen, en in december gingen we met iedereen die meewilde naar de
kerstmarkt in Oss met ter afsluiting een kleine lunch. De vervoersgroep was bij veel van deze activiteiten
behulpzaam met hun chauffeurs. Veel mensen kregen ook bezoek van een van onze vrijwilligers, voor een
kopje koffie, een praatje of een gezamenlijke wandeling. Ook doen onze vrijwilligers steeds meer aan
mantelzorg ondersteuning. Verschillende klussen zijn uitgevoerd door het klussenteam.
De ontmoetingsplek blijft druk bezocht, gezellig onder het genot van een kop koffie of thee, kaarten of een
spelletje en samen breien voor een goed doel. Dit jaar hebben we wederom mooie kerststukjes gemaakt.
Kortom, er gebeurde van alles!

Kadootjes uitdelen
Hoe bekend Samenredzaamheid inmiddels is in het dorp bleek
toen we verrast werden met een telefoontje van het Kruidvat.
Ter ere van de opening van hun nieuwe filiaal in Dreumel,
hadden de mensen in Dreumel ons genomineerd voor één
minuut gratis winkelen. We winkelden allerlei leuke kadootjes.
Die kadootjes wilden we natuurlijk weer weggeven. Daarom
vroegen we op de Kerstmarkt aan bezoekers wie zij zouden
willen verrassen met een kaartje; wie verdiende een
schouderklopje of een klein steuntje in de rug? We kregen veel enthousiaste reacties, en ruim 35 mensen
schreven een persoonlijke wens op een kaart. Wij deden daar een kadootje bij en verrasten de genoemde
mensen in de dagen voor kerst met een kaart & kadootje.
Wat kregen we veel mooie, emotionele en verraste reacties! Kortom, een mooie actie, met dank aan iedereen
die een kaart schreef, en natuurlijk aan het Kruidvat.

Algemene Ledenvergadering Samenredzaamheid Dreumel
Datum: Maandag 13 februari 2017, 20.00
Locatie: ‘t Centrum
Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling verslag vorige ALV (29 februari 2016)
3. Mededelingen en ingekomen post
4. Financieel verslag 2016
5. Verslag kascommissie
6. Activiteitenverslag 2016
7. Bestuurssamenstelling 2017
8. Plannen en begroting 2017


Inclusief vaststellen contributie 2017

9. Instellen kascommissie 2017
10. 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
Postadres:
Oude Maasdijk 48
6621AD Dreumel

Website: www.samenredzaamheiddreumel.nl
Ontmoetingsplek op dinsdag van 10:00 tot 12:00 in D’n Hoender
Nieuwstraat 10 in Dreumel



