
De resultaten van De resultaten van 
De Grote Optrommelactie  De Grote Optrommelactie  
zijn bekend! zijn bekend! 

Onlangs hielden we De Grote Optrommelactie. Het is een groot  
succes geworden. De respons van de uitgezette optrommels is 54%.   
Een prachtig resultaat met heel veel informatie. En daar willen we u 
hartelijk voor bedanken. Hiermee kunnen we verder. Vooral omdat naast 
de talloze suggesties ook een groot aantal van u aangaf mee te willen  
helpen.

De cijfers in beeld
Er zijn 32 optrommels teruggekomen, 
waarmee 528 huishoudens zijn bereikt. 
De grafiek hieronder geeft in aantallen 
weer waar u tegen zegt: ‘Ja, dat wil ik 
graag in Dwingeloo’ en ‘Ja, daar wil ik 
aan meehelpen.’ De onderwerpen zijn 
zeer uiteenlopend: van culturele activi-
teiten, muziek tot diverse workshops. 
Activiteiten voor jongeren én ouderen 
zijn de aandachtspunten. Maar ook 
gewoon gezelligheid, gastvrijheid en 
saamhorigheid zijn vaak genoemd,   
bijvoorbeeld bij een inloop koffieochtend 
of bij themabijeenkomsten.

En nu verder
Wat wij als werkgroep gaan doen is 
prioriteiten stellen, alles in een keer lukt 
niet. Vanuit de optrommels is door 110 
mensen gezegd: ‘Ik help mee’. Een top 
aantal. Dat is ruim 20% van de mensen 
die reageerden. En als u ook mee wilt 
doen… bel of mail ons. We gaan u dan 
uitnodigen om uw idee om te zetten in 
iets concreets, waar u plezier aan gaat 
beleven en waar ons mooie dorp van 
zegt: ‘Goed dat dit er is!’

De planning
Deze zomerperiode formeren we teams 
en bereiden we een grote startactivi-
teit voor die plaatsvindt op zaterdag 
25 september a.s. We noemen het al-
vast de ‘Frisse start’ van ons dorpshuis 
van Dwingeloo. Bestaande en nieuwe 
activiteiten presenteren zich op een 
soort uitmarkt, waar u kunt beleven wat 
er allemaal in Over Entinghe te doen zal 
zijn. U hoort daar binnenkort meer over!

We zien u graag in ‘Over Entinghe’.
Met, voor en door alle Dwingelers maken we 
van ons dorpshuis een bruisende en gezellige 

ontmoetingsplaats.

Dank aan iedereen!Dank aan iedereen!

juli 2021   E: info@overentinghe.nl   T: 0521-595300
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Word ‘Vriend van Over Entinghe’ 
Zoals u/ je hebt kunnen lezen op de voorkant van deze flyer maken we een aantal   
stappen richting een bruisend dorpshuis! 
We willen u graag blijven informeren over de mooie plannen en de activiteiten. Elke zes 
à acht weken doen we dat door middel van onze digitale nieuwsbrief.

Wilt u die ook ontvangen en alvast een financieel steentje bijdragen?    
Word dan ‘Vriend of vriendin van Over Entinghe’ en vul onderstaande strook in.

Scan het formulier en mail het naar secretariaat@overentinghe.nl of stuur het op naar:
Over Entinghe, Entingheweg 13, 7991 CB Dwingeloo

• Als u al vriend bent dan is deze mededeling niet voor u bestemd.

Wees welkom en houd het dorpshuis Over Ent!

Ja, ik word Vriend van Over Entinghe
Ik steun Over Entinghe jaarlijks met een bedrag van:

€ 15 € 20 € 25 anders, nl. € .............

Ik machtig Stichting Beheer Over Entinghe tot het afschrijven van een jaarlijkse donatie van   
bovengenoemd bedrag of:

Ik maak dit bedrag jaarlijks over, nadat ik een factuur ontvang.

Mijn gegevens:

naam

adres

postcode

telefoonnummer

email

rekeningnummer

datum: ...../...../.......

Door het aankruisen en ondertekening van de machtiging en het invullen van uw bankrekeningnummer geeft u toestemming aan Stichting Beheer Over Entinghe om 
eenmaal per jaar tot nadere opzegging een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens een donatie als ‘Vriend 
van Over Entinghe’ en uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig bovenstaand aangekruist bedrag. Mocht u het niet eens zijn 
met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor zo nodig binnen twee weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

handtekening

.........................................................................................


