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 3   

Vrijdag 8 maart 2019 hebben wij 
vergaderd en onderstaande besluiten 
genomen: 
•  Een overgangsperiode voor het 

huidige bestuur inlassen en medio 
2019 het bestuur definitief door de 
ledenraad laten benoemen;

•  De financiële jaarverslagen medio 
2019 gereed hebben en voorleggen 
aan de ledenraad;

•  De statuten en het huishoudelijk 
reglement van Vereniging de Schakel 
actualiseren en medio 2019 door de 
ledenraad laten accorderen;

•  Evaluatie van de activiteiten van 
2018/2019 zoals wintersportreizen 
en Vierdaagse.

•  Begin april 2019 een volgende 
Schakel uitbrengen;

•  Elke eerste dinsdag van de maand 
een Nieuwsbrief uitbrengen;

•  Een nieuwe webredactie houdt de 
website up-to-date 

De ledenraad is akkoord gegaan met 
bovenvermelde. 

In overleg met de ledenraad hebben 
wij besloten om de bijdrage van de 
postactieve leden in twee fasen naar 
het niveau van de actieve leden te 
brengen:
•  Fase 1 in 2019 verhoging van 21 euro 

naar 31 euro
•  Fase 2 in 2020 verhoging van 31 euro 

naar 42 euro

Van het bestuur
Na een paar moeilijke en verdrietige maanden door het plotselinge overlijden van onze voorzitter Jan Broere, 
heeft het bestuur van Vereniging de Schakel de draad weer opgepakt. 

Het secretariaat van de Vereniging is bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag van 09.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 
078-3036411 en via e-mail info@verenigingdeschakel.nl 
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Deze driedaagse stedentrip is van 22 tot en met 
24 november 2019. In de vroege ochtend van vrijdag 
22 november vertrekken we met luxe touringcars vanuit Dordrecht 
naar Duinkerke voor de overtocht naar Dover. Kort na de middag 
arriveren we bij ons hotel en kunt u uw bagage achterlaten in de 
gereserveerde bagageruimte en gaan genieten van Londen.

Na een uitgebreid ontbijt op zaterdag 23 november heeft u de 
gehele dag vrij ter besteding. Proef de kerstsfeer in de City, ga 
shoppen in een van de prachtig aangeklede warenhuizen, bezoek 
het Parlementsgebouw of de Westminster Abbey. Ook de wisseling 
van de wacht bij Buckingham Palace is eigenlijk een must. 
Lunchen in een van de gezellige pubs is heel leuk.

Driedaagse stedentrip 
Kerst in Londen is altijd een belevenis. De Engelsen zijn dol op 
kerst en beginnen al vroeg in het jaar met de voorbereidingen. 
In november wordt de kerstverlichting in de stad al aangezet 
en worden de winkeletalages al helemaal in kerstsfeer 
gebracht.



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).

Zondag heeft u na het ontbijt de gelegenheid 
Londen nog eenmaal te bezoeken voor de 
laatste inkopen. Aan het einde van de ochtend 
vertrekken wij vanaf het hotel naar Dover 
en schepen we in voor de overtocht naar 
Duinkerke en verwachten rond 20.30 uur terug 
te zijn in Dordrecht bij het opstappunt.
We verblijven in het Holiday Inn Express Earls 

Court 3*. Dit hotel biedt een heerlijk ontbijt, 
heeft een 24-uursreceptie en een moderne 
bar. Het metrostation West Kensington is 
op vijf minuten lopen. Ook dichtbij is Earls 
Court, expositiecentrum Olympia en stadion 
Stamford Bridge, waar Chelsea FC zijn 
thuiswedstrijden speelt.

De kosten voor deze sfeervolle reis zijn 
198 euro per persoon. Inschrijven kan tot 
1 mei 2019 via het inschrijfformulier op 
onze website. 

Londen 
in kerstfeer

Meld je snel aan 
want vol=vol!
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Inschrijven 
kan tot 

30 april 2019 
via het inschrijfformulier 

op onze website 

Agenda

De workshop wordt 
gehouden op zaterdag 
11 mei bij Chocolade 
atelier Van Noppen aan 
de Brouwerstraat 1a in 
Ridderkerk. Het begint om 
9.30 uur en duurt ongeveer 
2,5 uur. De kosten voor deze 
workshop zijn 27,50 euro 
per persoon.

Dieren van chocolade

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).

 Lekkerder kunnen we het niet maken tijdens de workshop chocolade dierfiguren maken.. 
Laat u een ochtend heerlijk ontspannen meenemen in de wereld van chocolade tijdens de workshop 

dierfiguren maken. Ga aan de slag met garnering en decoratie en sta versteld 
van uzelf. Ook maken wij tijdens deze workshop pindarotsjes.
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Een dagtocht naar Leerdam

Na een fascinerend bezoek aan de glasblazerij 
schepen we in voor een rondvaart op de Linge. 
Terwijl u geniet van een prachtig stukje Nederland 
wordt de lunch geserveerd.  

Na de rondvaart kunt u nog een wandeling maken 
door het gezellige centrum van Leerdam of de 
dag afsluiten met een drankje op een terras. 

De dagtocht is op zaterdag 18 mei 2019. 
Inbegrepen zijn:
- vervoer per luxe touringcar
- toegang tot de Glasblazerij
- rondvaart over de Linge
- lunch tijdens de rondvaart

-  De kosten voor deze dagtocht op 18 mei zijn 
slechts 32,50 euro per persoon. Wacht niet te 
lang met aanmelden want voor deze dagtocht 
zijn een beperkt 
aantal plaatsen 
beschikbaar. 

Leuk!

Voor jong en oud blijft glasblazen een van de meest spectaculaire ambachten. 
Vuur, behendigheid, pure spierkracht en jarenlange ervaring zijn nodig om de hete, 
stroperige substantie vorm te geven. U kunt goed zien hoe glasblazers van heet 
vloeibaar glas de meest uiteenlopende kunst-, decoratie- en designobjecten maken.

Inschrijven kan tot 
6 april 2019 via het 

inschrijfformulier op 
onze website.

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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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).

Op 26 april gaan we weer zeevissen. Zin om mee te gaan?

Wij vertrekken om 8.00 uur met de Beatrix 2 vanuit de Beatrixhaven in 
Yerseke. En we verwachten rond 16.00 uur daar weer terug te zijn. 
De kosten voor deze dag zijn 35 euro inclusief aas en een kopje koffie. 

Inschrijven kan tot 22 april 2019 via het inschrijfformulier 
op onze website.

Kies het ruime sop!
Zeevissen op de Oosterschelde
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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).

We openen het golfseizoen met een gezellig toernooi op vrijdag 10 mei. Het toernooi wordt 
gehouden op GolfCenter Oude Maas in de Rhoonse Polder aan de Veerweg 2A in Rhoon.

Voorjaarstoernooi Golfen

Ontvangst is om 12.00 uur met koffie 
en lekkers. Het toernooi start om 13.00 
uur en er worden 18 holes gespeeld. Na 
afloop praten we na met een hapje en een 
drankje.
De kosten zijn 25 euro per persoon. Het 
toernooi is toegankelijk voor alle leden 
van Vereniging de Schakel.

Inschrijven 
kan tot 

10 april 2019 
via het inschrijf-

formulier op 
onze website!
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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).

            Loop mee 
met de Vierdaagse Nijmegen

Vereniging de Schakel is op dit wereldgrote 
wandelevenement ook weer aanwezig en 
nodigt u uit mee te lopen. Wij overnachten 
in het Sport Sociaal Cultureel Centrum De 
Kruisakkers in Elst. 

Dit moet u zelf regelen: uw inschrijving 
bij de KNBLO in Nijmegen en een bed en 
slaapzak. 

De kosten voor de gehele week van 
maandagavond 15 juli tot en met 
vrijdagavond 19 juli zijn 220 euro per 
persoon, inclusief verzorging onderweg 
en op locatie. Als u alleen 
gebruik wilt maken van de 
verzorging onderweg, 
zijn de kosten 50 euro 
per persoon.

Vier dagen wandelen, een behoorlijke uitdaging. Dit jaar wordt de Nijmeegse Vierdaagse 
alweer voor de 103e keer gehouden van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 19 juli 2019.

Inschrijven 
kan tot 

1 mei 2019 
via het inschrijf-

formulier op 
onze website!
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Agenda

Bezoek samen met De Kunstvrienden de tentoonstelling 
‘De Schatkamer! Meesterwerken uit de Hermitage’ in de 
Hermitage Amsterdam op zondag 30 juni 2019.

De Hermitage bestaat tien jaar. In samenwerking met de 
Hermitage Sint-Petersburg is een bijzondere tentoonstelling 
samengesteld en biedt een indrukwekkend overzicht uit de 
schatkamers van de Hermitage. Er zijn ruim 250 kunstwerken 
te zien van onder anderen Bernini, Rembrandt, Velazques 
en Matisse. Maar ook kunst uit het oude Egypte, China en 
Rusland. De tentoonstelling begint met het oudste object 
uit de Hermitage; Venus van Kostjonki. Rusland, Kostjonki, 
23.000 jaar voor Christus.

Op naar De Schatkamer !

Wilt u mee met dit 
museumbezoek 
maar bent u nog 
geen lid van de 
Kunstvrienden? Kijk 
dan op onze website 
bij Onderafdelingen 
voor meer informatie.

Leden van de Kunstvrienden kunnen zich 
voor deze tentoonstelling inschrijven tot 
5 mei 2019 via het inschrijfformulier op 
onze website.

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).



www.verenigingdeschakel.nl  


