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De contributie maandelijks, van het bij ons bekend 
zijnde bankrekeningnummer, inhouden is een  
kostbare zaak vanwege hoge bankkosten. In overleg 
met de ledenraad is afgesproken dat de contributie 
van de nog resterende maanden, (september, oktober, 
november en december) eind oktober van uw 
bankrekening wordt afgeschreven. De contributie 2018 
zal in twee termijnen (februari en juni) van de rekening 
worden afgeschreven.  

Dit jaar hebben een aantal collega’s de sportdag 
gemist. Dat is begrijpelijk maar in verband met alle 
wijzigingen hadden we een korte voorbereidingstijd en 
is het ons helaas niet gelukt om een nieuwe sportdag 
te organiseren. Hopelijk kunnen we dat in 2018 weer 
goed maken.

Voor de komende maanden staan er weer leuke 
activiteiten op het programma zoals een aantal 
workshops, een dagtocht, twee dagen naar Groningen 
en het sinterklaasfeest voor de kinderen van 3 jaar tot 
en met 8 jaar. En natuurlijk begin 2018 de wintersport 
naar het Klein Walsertall. Om kosten te besparen krijgt 
het blad De Schakel in de toekomst een ander formaat. 
Maar wilt je bijtijds op de hoogte blijven van alle nieuwe 
activiteiten, meld je dan aan voor de nieuwsbrief en de 
digitale Schakel via www.verenigingdeschakel.nl.  

Heb je geen internet? Dan kun je misschien terecht bij 
een familielid. Als dat geen optie is, neem dan contact 
op met het secretariaat, telefoon 078-3036411. 
Te bereiken van maandag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 12.uur.

Bestuurlijke nieuwtjes 
en andere zaken
In de Schakel van december 2016 en op de website berichtten we dat de Personeelsvereniging 

De Schakel zijn activiteiten blijft voortzetten zoals gebruikelijk. De naam, het telefoonnummer 

en het mailadres zijn intussen gewijzigd. De contributie kon met medewerking van de RvB en 

HR nog tot 1 september 2017 op het salaris worden ingehouden.
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De wintersportvakantie is van zondag 7 januari 
2018 tot en met vrijdag 12 januari 2018

Ook het komende jaar gaan we weer richting Oostenrijk 
waar je kunt wandelen, langlaufen en skiën. Zowel de 
heenreis als de terugreis is overdag met de touringcar. 
We gaan dan naar het fantastische hotel Haller in 
Mittelberg (Klein-Walsertal). 

Het vertrek uit Nederland is op zondag om 08.00 uur. 
Onderweg wordt regelmatig gestopt. In het hotel 
aangekomen (ca. 20.00 uur) staat het diner klaar. 
Tijdens het verblijf en bij voldoende belangstelling 
brengen we een bezoek aan de stad Kempten en als de 
weergoden ons welgezind zijn kunnen we deelnemen 
aan een fakkelwandeling door de Breitachklamm. Op 
vrijdagmorgen direct na het ontbijt is het vertrek naar 
Nederland.

Deze zesdaagse reis is op basis van een 
tweepersoonskamer met halfpension en inclusief 
vervoer en kost 499 euro per persoon. 
Inschrijven kan tot 15 oktober 2017.

Wintersport 2018
Agenda

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).
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Het is inmiddels een traditie geworden om rondom de feestdagen een mooi bloemstuk te maken. 
Ook dit jaar kun je weer deelnemen aan zo'n leuke workshop want we gaan 
een kerstbiedemeier maken.

In het gebouw van Vereniging de Schakel gaan we zaterdagmorgen 9 december 
de handen uit de mouwen steken. We beginnen om 10.00 uur met het maken 
van een kerstbiedemeier met verlichting.

Dit zijn de materialen waar we mee gaan werken:

• Bloempot

• Oasis

• IJzerdraad

• Stokjes

• Diverse soorten kerstgroen

• Mos

• Dennenappels

• Verlichting

• Kerstballen

De prijs is 15 euro per persoon en opgeven voor deze gezellige workshop kan tot 15 oktober 2017.

WORKSHOP 

kerstbiedemeier maken

Agenda

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).
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Bij ontvangst om 9.30 uur beginnen we met een kopje koffie en de 
uitleg over het bakken van de taart en het vullen. Daarna ga je de 
reeds gemaakte taart doorsnijden en vervolgens vullen en bekleden 
met marsepein. Deze marsepein kleur je eerst in jouw favoriete kleur 
en drapeer je vervolgens over de taart. Dan is het tijd voor een korte 
pauze  met koffie en natuurlijk iets lekkers (zelfgebakken door de 
cursusleidster)

Na de pauze gaan we verder met misschien wel het leukste gedeelte 
en dat is het versieren van de taart. Aan het eind van de workshop 
gaat iedereen naar huis met een mooi versierde Boltaart waar 
ongeveer twaalf stukken uit gesneden kunnen worden.

De workshop duurt ongeveer 3,5 uur en de prijs is 27,50 euro 
per persoon. Aanmelden kan tot 1 oktober 2017.  

Agenda

WORKSHOP

versieren
Zaterdagmorgen 28 oktober houden we op de locatie van 
De Schakel in Dordrecht een workshop Boltaart versieren.

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).
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Ga mee en ontdek 

We vliegen met Vueling Airlines met 
ruimbagage van 23 kg per persoon en 10 
kg handbagage. Logeren doen we in het 
Expo hotel, dat is op loopafstand van het 
centrum. De prijs is € 689,00 per persoon, 
op basis van half pension.

Valencia is de hoofdstad van de regio 
Valencia aan de oostelijke kust van 
Spanje. De stad heeft alles wat je tijdens 
een gevarieerde stedentrip zoekt. Bij 
aankomst in Valencia, rond 18.45 uur, 
rijden we naar ons hotel  en heb je de 
gelegenheid om na het inchecken je even 
op te frissen op je kamer. Vervolgens 

wordt het diner geserveerd in het 
restaurant van het hotel.

Maandagmorgen staan na het ontbijt 
Nederlandstalige gidsen klaar bij 
de touringcars voor een drie uur 
durende panoramatour door de stad. 
De rest van de dag heb je ter vrije 
besteding. Begin 2018 bespreken we de 
excursiemogelijkheden en de kosten 
daarvan. We houden daarvoor een 
bijeenkomst met de mensen die zich 
hebben ingeschreven voor de reis.

Aanmelden kan tot 1 november 2017.

We vertrekken zondag 8 april 2018 om 
16.15 uur vanaf Schiphol en zijn in Valencia 
tot en met vrijdag 13 april 2018. Het vertrek 
vanuit Valencia is om 19.30 uur.  

Je kunt alvast nadenken over
 excursiemogelijkheden:

-  Een stadswandeling door het historisch centrum
-  Kunnen we een gastronomische stadstour maken
-  Is het mogelijk een fietstour te maken, de beste 

manier om de stad te ontdekken, het is een vlakke 
stad en daarom is de fiets het vervoermiddel

-  Een bezoek brengen aan de Stad van de kunsten 
en wetenschappen incl. oceanografic, het grootste 
zeeaquarium van Europa

-  Een rondleiding langs moderne en spraakmakende 
gebouwen en projecten van hedendaagse architecten

-  Bezoek Albufera Natuurpark en rijstboerderij
-  Requena, 65 km ten westen van Valencia is het 

centrum de wijnbereiding. We maken een rondleiding 
door het historisch centrum en de onder het stadje 
gelegen grotten

-  Een Tapastour door het historisch centrum van 
Valencia

Excursies gaan alleen door bij voldoende deelname en 
zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Valencia!
Agenda

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).
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We houden een golftoernooi en wel 

op vrijdagmiddag 6 oktober 2017. 

Dit keer gaan we golfen op Goeree 

Overflakkee In het plaatsje Melissant. 

Aan de Bouwdijk 9 ligt golfbaan 

Catharinenburg (Roxenisse).

Catharinenburg heeft een 18-holes 
golfbaan. Het is een zogeheten duinbaan. 
Er is een royale driving range en er zijn 
putting greens. De ontvangst is tussen 
12.00 uur en 12.30 uur met een kopje 
koffie. De start is om 13.00 uur en we 
lopen 18 holes. Na afloop zorgen we voor 
een hapje en een drankje. 

Deelname is 35 euro per persoon. 
Aanmelden kan tot 29 september 2017.

Agenda

Ga mee golfen

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).
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Niet alleen past een luxe hapje prima bij de borrel, maar je kunt er ook een 
maaltijd van maken door  andere hapjes toe te voegen. Serveer ze bij 
bijzondere gelegenheden als Kerstmis en de jaarwisseling, maar ook 
als je bezoek krijgt.  Het is tijd om culinaire inspiratie op te doen! 
Je maakt tijdens de workshop zo’n tien soorten hapjes 
van vlees, kip, vis en ook vegetarische.

De workshop Luxe hapjes wordt gehouden 
op zaterdagmorgen 25 november bij De 
Kookkeuken, Sibeliusweg 10 in Capelle 
aan den IJssel. Het duurt ongeveer 3 
½ uur. Schrijf snel in want het aantal 
plaatsen is beperkt. Deze gezellige 
workshop kost 42,50 euro per persoon. 
Aanmelden kan tot 1 november 2017.

Ga mee golfen
Agenda

Leer luxe hapjes maken bij 
De Kookkeuken

De wereld is groter dan bitterballen bij de borrel. Tijdens de workshop 
luxe hapjes maken leer je hoe je iets verrassends kunt serveren. 

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).
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De Kunstvrienden brengen zondag 1 oktober een bezoek 
aan het Philips en Daf Museum in Eindhoven. In beide 
musea worden ze geïnformeerd over de geschiedenis 
van deze twee wereldberoemde Nederlandse bedrijven.

Bij Philips werpen de Kunstvrienden via het verleden, begonnen 
als kleine gloeilampenfabriek, een blik in de toekomst van dit 
wereldconcern. Bij Daf zal vooral de vindingrijkheid van de Daf-
voertuigen de Kunstvrienden verbazen. Behalve personenauto's 
en vrachtwagens laat ook de motorengalerij een goed beeld van 
de ontwikkeling van Daf zien.

Leden van de Kunstvrienden kunnen zich tot 
18 september 2017 opgeven voor dit museumbezoek.

Uit de collecties van het Rijksmuseum en het 
Amsterdam Museum vertellen dertig schilderijen 
het verhaal van de 17e eeuw. Hoofdzakelijk door 
groepsportretten van Hollandse burgers. 

Deze reusachtige schilderijen zijn voor het eerst 
verzameld in de Hermitage Amsterdam. Het bezoek van 
de Kunstvrienden aan deze tentoonstelling vindt plaats op 
zondag 26 november 2017.

Leden van de Kunstvrienden kunnen zich tot 
1 november 2017 opgeven voor dit museumbezoek.

Agenda

De Kunstvrienden gaan op bezoek bij 

Het Philips en Daf 
Museum in Eindhoven

Hollanders van de Gouden 
Eeuw in de Hermitage 
in Amsterdam

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).

Foto: Luuk Kramer
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Natuurlijk beginnen we met een voorprogramma waarbij de kinderen worden vermaakt en 
vast worden opgewarmd voor de komst van de Sint. Als Sinterklaas  zijn opwachting maakt, 
wordt hij natuurlijk luidkeels toegezongen door de hele zaal.

De ontvangst van de kinderen is tussen 09.30 en 10.00 uur op Golfbaan Almkreek in Almkerk. 
Almkerk ligt vlakbij het stadje Woudrichem dat bekend is van onze jaarlijkse activiteit 
Fotoshoot en je kent het misschien ook wel van de televisieserie Dokter Tinus. 
Bij Golfbaan Almkreek zijn voldoende gratis parkeerplaatsen. 

Het programma voor de kinderen begint om 10.00 uur. 

Hij komt echt, hoor!
Hij komt, hij komt. We zingen het nu al. Zaterdag 2 december 2017 verwachten we 
Sint-Nicolaas met zijn Pieten bij Vereniging De Schakel. Dit Sinterklaasfeest is voor 
de kinderen van 3 jaar tot en met 8 jaar.

Inschrijven kan tot
1 november 2017. 
Vul op de website het 
digitale inschrijfformulier 
in met de gegevens van 
het deelnemende kind.

Inschrijven kan via www.verenigingdeschakel.nl. Geen internet? Geef je dan op via tel. 078–3036411 (ma t/m do 09.00 - 12.00 uur).

Agenda



www.verenigingdeschakel.nl  


