
 
 
 

Drempt, Hummelo en Keppel 
Secretariaat: Zomerweg 26, 6996 DE Drempt 
tel. 0313-472550 
e-mail: hakvoortgma@gmail.com 

 
 

NIEUWSBRIEF MAART 2020 
 

MAANDACTIVITEITEN MAART 

Dinsdagmiddag 13.30 uur Schildercursus, elke week Huiskamer St Welzijn 

Woensdagmiddag 14.00 uur Jeu de boules, elke week 
Info;Gerrit Lobeek 0313-471116 

Van Panhuysbrink,  
Hoog Keppel 

Woensdag 4 mrt 14.00 uur Kaarten en rummikub 
Info; Diny Stuart 0313-471931 

Parochiezaal Drempt 
 

Donderdag 5 mrt 9.30-12.00 uur Repair Café 
elke 1 ste donderdag 

Huiskamer St Welzijn 
Hoog Keppel 

Donderdag 5 mrt 14.00 uur Bowlen, info; Dinie Hetterscheid 
0313-474944 
elke 1e donderdag 

Dorpshuis Voor Drempt 
 

Woensdag 11 mrt 17.00 uur  Open Tafel, alleen gaanden 
Opgeven voor ma. 12.00 uur 
Joke v/h Bolscher 0313-473114 
elke 2e woensdag 

Dorpshuis Voor Drempt 

Vrijdag 13 mrt 9.45 uur of/en  
14.30 uur 

Kaartdag KBO Lievelde, info zie 
verder in Nieuwsbrief 

Bernard Vos Clubhuus 
Bergstraat 5 te Lievelde 

Dinsdag 17 mrt 14.00 uur Jaarvergadering KBO-PCOB Hessenhuus Achter Drempt 

Woensdag 18 mrt 14.00 uur Kaarten en rummikub 
Info; Diny Stuart 0313-471931 

Parochiezaal Drempt 
 

Woensdag 25 mrt 
altijd laatste woe. 

17.00 uur Open Tafel, St. Dorpshuis 
Opgave voor ma. 12.00 uur 
06-51935793 

Dorpshuis Voor Drempt 
 

Zondag 29 mrt 13.00-17.00 u. Modeshow; info zie verder in 
Nieuwsbrief 

FF naar Steef Hummelo 

Activiteiten St. Welzijn en 60+ zie verderop in deze nieuwsbrief 
 
Van het bestuur 
Naast deze nieuwsbrief krijgt u een grote enveloppe aangereikt. Hierin zitten de bescheiden die u nodig 
heeft als u naar de jaarvergadering komt op dinsdag 17 maart 2020. Wij als bestuur hopen op een grote 
opkomst. Het is altijd gezellig om elkaar weer eens te ontmoeten. Na de pauze zien wij beelden e.d. van 
het landgoed “de Ulenpas”  Dichter  bij huis kunnen wij de historie niet brengen.  
Helaas hebben wij als bestuur vanuit de leden geen namen doorgekregen van eventuele  kandidaten voor 

het bestuur. Let op het kan nog!!!  Als bestuur zijn wij zelf  op zoek gegaan en het is ons gelukt om iemand 

te vinden.  Niet zo maar iemand, hij heeft veel kennis in de zorg opgedaan en bij de gemeente. Denk aan 

de WMO e.d.  Maar dit houd niet in dat u  nu vrij bent om niet te zoeken naar kandidaten voor het bestuur.  

Mensen die oog hebben voor  gezelligheid en organisatie en weer eens wat nieuws brengen.  Zo hadden 

wij dit seizoen de Pub-quiz. De laatste middag was op 20 febr. Iedereen bevestigde met een applaus  dat 

het in het komende seizoen weer georganiseerd moet worden.  Leo Koenders en zijn assistentes zeiden 

ons toe  dat wij het komend seizoen weer op hun kunnen rekenen.  Leo, Leone en Hannie hartelijk bedankt 

namens alle quiz deelnemers. 

Belastingadviseur 
Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingpapieren? Deze service is bestemd voor gepensioneerde leden 
waarbij er een inkomensgrens wordt gehanteerd ( € 35.000,-- voor alleenstaanden en € 50.000,-- voor 
gehuwden/samenwonenden). Hulp nodig? Neem dan contact op met de heer J. Evers, telf. 0575-451085 of 
met het secretariaat. 

 
 



Kaartdag KBO Lievelde voor alle leden van de KBO-PCOB afdelingen op vrijdag 13 maart 
KBO Lievelde verzorgt weer een kaartdag waarvoor de leden van de KBO-PCOB afdelingen in de 
voormalige regio Oost van harte worden uitgenodigd. Voor niet leden zijn ook enkele plaatsen beschikbaar. 
Deelnemers  dienen zich op te geven bij het plaatselijke secretariaat van de KBO afdeling tot uiterlijk 
9 maart. 
Locatie: Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5, Lievelde. Dat is de straat naast de kerk. Parkeren: 
Koningsplein, opzij van de RK kerk en bij het station. Voor minder validen is er parkeren naast Clubhuus. 
Bridge: aanvang 9.45 uur. Deelnemers dienen uiterlijk om 9.30 uur aanwezig te zijn om zich te laten 
inschrijven.  
Kruisjassen en sollokaarten: aanvang 14.30 uur. Deelnemers uiterlijk om 14.15 uur aanwezig zijn om 
zich te laten inschrijven. 
Kosten € 5.—per persoon (incl. koffie/thee en enkele hapjes) 

 
Modeshow met aansluitend verkoop op zondag 29 maart 13.00 uur – 17.00 uur bij FF naar 
Steef 
Assortiment: kleding, schoenen, ondermode, nachtmode, sieraden, tassen, sjaals. 
Wordt georganiseerd door ScholtenMode, de senioren mode specialist, in samenwerking met 
De Zonnebloem. Gratis entree, consumpties zijn voor eigen rekening. Dit mag u niet missen !! 
Aanmelden via Stichtingdezonnebloemkhd@hotmail.com, of bel naar Ria 06-13162876 of  
Riek 06-53785194/ 0314-382478 

 
Lief en leed  
Vergeet niet  door te geven als er in uw omgeving leden ziek zijn, of in het ziekenhuis verblijven.  
Laat het ons weten zodat we hen niet vergeten; Gastvrouw Ria Geurts 0313-484973 geurts123@hetnet.nl 
 

Activiteiten Stichting Welzijn en 60+ 
Zaterdag 21 maart  Samen naar Amphion: Symfonisch Blaasorkest Gaanderen; 
aanvang: 20.00 uur, prijs kaartje € 10,-- incl. vervoer. 
Zaterdag 21 maart Johan Eppink vertelt dialect verhalen; Dorpshuis Voor-Drempt 14.00 uur 

26  maart 2020 Informatie ochtend over erfrecht 

 

Deze ochtend komt kandidaat notaris Mr. M.R.H. (Monique) 
Goossens van notariskantoor Tap & van Hoff uit Doetinchem u 
bijpraten over erfrecht. Onderwerpen als waarom een 
testament en wat is een levenstestament komen in ieder geval 
aan bod. 
Locatie: Huiskamer van de Stichting Welzijn aan de Burg. van 
Panhuysbrink 1e te Hoog-Keppel. 
Aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt. 

 
Wilt u deelnemen aan één van deze activiteiten dan kunt u bellen:: 0314-380232, als er niemand aanwezig 
is kunt u uw bericht inspreken, u wordt dan teruggebeld, of een mail sturen, zie hieronder. 
De agenda van de Stichting Welzijn en Club 60+ vindt u op de website. (Vaste activiteiten, maandelijkse 
bijeenkomsten en kunstbus). Website : www.swdrempthummelokeppel.nl e-mail : 
info@swdrempthummelokeppel.nl 
 

JARIGEN IN MAART 

01 maart de heer Bertus Evers 
04 maart de heer Geert Jansen 
05 maart mevr. Trees Snelder-Bolwiender 
07 maart mevr. Els Franken-Bockting 
07 maart de heer Jan Gerretsen 
10 maart mevr. H. Spieker 
18 maart mevr. Marietje Sonneveld-Limbeek 
19 maart mevr. Vredegoor-Wienholts 
 

20 maart mevr. Annie Köhlinger-Jansen 
21 maart de heer Bertus Geurts 
23 maart de heer Joop Evers 
25 maart mevr. Ria Jansen-Helmink 
26 maart mevr. Diny Stuart-Willemsen 
26 maart de heer Jan Smulders 
31 maart mevr. Dora Snelder-Teunissen 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag. 
 
 
Volgende nieuwsbrief komt in week 13 
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