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NIEUWSBRIEF april  2020 
 

Bericht vanuit het bestuur vanachter mijn computer. 

Ik lees het ene na het andere bericht over uitstellen en afgelasten van activiteiten. Niemand weet het meer 

heb ik het gevoel. Allemaal tot nader bericht lees ik steeds. Hou de berichten in de gaten, enz. enz.   Ook 

wij als bestuur van KBO-PCOB Drempt H&K stonden vorige week voor de beslissing laten wij de 

jaarvergadering doorgaan?  Daarna kwam alles pas in een stroomversnelling en nu weten wij dat wij goed 

en snel gereageerd hebben.  Ik dank dan hierbij ook alle bezorgers die zonder aarzelen toezegden om de 

bewuste brief rond te brengen.  Hopelijk is niemand er ziek van geworden en bent u als lid ook nog bij de 

positieven. Helemaal vrij zullen wij als kwetsbare groep, zoals ze ons noemen, er niet doorheen komen.  

Twee derde van de bevolking zal een besmetting oplopen. Hopelijk zal het bij ons op het platteland milder 

zijn.  Mijn advies is dat wij elkaar in de gaten houden en af en toe een mailtje sturen of een telefoontje 

plegen.   

Wat het bestuur betreft heeft u kunnen lezen in de uitnodiging voor de jaarvergadering dat wij een 

geschikte persoon hebben kunnen vinden die ons bestuur wil versterken. Dirk Jan Huntelaar is een man die 

op vele markten thuis is.  Met uw goedvinden zal hij meedraaien in het bestuur.  Wij hebben geen 

tegenkandidaten opgegeven gekregen. Mocht er iemand onder de leden zijn die hier problemen mee heeft 

dan horen wij dat graag. Te zijner tijd zal Dirk Jan zich aan u allen voorstellen.  

Rest mij nog om iedereen, leden, alleenstaanden, zieken en eenzamen of hoe u zich op dit moment ook 

mag voelen sterkte te wensen. Wij als bestuur proberen er voor u te zijn.  Hebt u vragen of zin in een 

gesprek omdat thuis zitten gauw begint te vervelen,  mail of bel gerust. 

Namens het bestuur Gerda Hakvoort 

Overleden 

Wij kregen bericht dat mevr. G. Vermaten uit Hoog Keppel op 6 maart is overleden op de leeftijd van 95 

jaar. Wij wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 

JAARVERSLAG 2019 
Het jaar 2019 verliep in grote lijnen weer hetzelfde als de voorgaande jaren.  We begonnen  met de 

nieuwjaarsreceptie op de eerste donderdag van de maand januari tijdens het partijtje bowlen. Altijd een 

gezellig begin met een drankje en bitterballen in het Dorpshuis in Voor Drempt. De eerste 

bestuursvergadering werd op 8 jan. gehouden samen met de vrijwilligers van diverse werkgroepen  om de 

plannen voor het nieuwe jaar door te spreken. Wat kan beter en kunnen wij iets nieuws toevoegen? 

Iedereen was zeer tevreden over hun activiteiten, zowel de bowlers als de fietsers. En volgens Diny Stuart 

waren de spelmiddagen gezellig en vol strijd. Nieuwe activiteiten waren er ook. Zo zijn we begonnen met 

het houden van Pub-quizzen en voor Kerstmis hebben wij met een groep Kerststerren gemaakt.  

En zo kom ik direct bij het bericht dat veel leden dit jaar ons zijn ontvallen: 

Fia Bremer, overleden 7 maart op 74 jarige leeftijd, 

Mevr. Raatjes Westendorp, overleden 10 april, 91 jaar,  

Jan van Hagen overleden op 1 september, 86 jaar, 

Theo Hoppenreijs overleed op 20 september op 75 jarige leeftijd. 
Martien Seegers op 24 oktober overleden op de leeftijd van 94 jaar 



Ben Beuwer,  overleed op 15 september op de leeftijd van 72 jaar, hij was penningmeester bij PCOB 

Rheden/Rozendaal, Will Snelder wil ik als laatste memoreren omdat zij tot het laatst toe heel actief was en 

plotseling  overleed op 83 jarige leeftijd. 

Dat ze allen mogen rusten in vrede. 

Gelukkig hebben wij ook weer nieuwe leden gekregen. Elly Willemsen werd lid en stelde zich verkiesbaar 

voor het bestuur. Zij nam de taak van notulist op zich en na het overlijden van Will stelt zij ook de 

Nieuwsbrief op.  Jan Gerretsen trad af als voorzitter en helaas was er direct geen opvolger. Doordat Elly nu 

enkele taken voor het secretariaat doet kon Gerda Hakvoort tijdelijk het voorzitterschap op zich nemen. 

Twee nieuwe leden gaven zich op en vijf leden van de IJsselsenioren hebben zich over laten schrijven naar 

onze vereniging. Het seniorenconvent behartigt namens de afdelingen het contact met de gemeente 

middels een geregeld overleg met de wethouder. Gezien het feit dat de IJsseloevers hebben besloten 

ophouden te bestaan, zijn leden toegevoegd aan afdelingen waar hun persoonlijke voorkeur naar uit ging.  

Ook heerst er nog veel onduidelijkheid over de bestuurslagen zoals die nu gebruikelijk zijn binnen de KBO, 

alsook de fusie c.q. samenwerking met de PCOB. Themadagen zoals  - Voltooid leven- Eenzaamheid en 

over Ouderenmishandeling vonden gewoon doorgang zowel provinciaal als landelijk.  

In oktober werd in samenwerking met St Welzijn en 60+ de dag voor de ouderen georganiseerd. Steeds 

meer wordt er samengewerkt met de doelgroepen die voor ons ouder wordende mensen  iets betekenen. 

Elkaars lezingen kunnen wij bijwonen en aanschuiven bij maaltijden. Met de Kunstbus mee naar Amphion 

en met andere extra dagjes uit. Kortom , het jaar 2019 was een succesvol jaar. 

Lief en Leed. 

Corona gooit bij ons roet in het eten. Omdat de vergadering niet doorging heb ik de stoute schoenen 

aangetrokken en ben bij de vrijwilligers en jubilarissen langs gegaan. ( toen kon het nog)  De vrijwilligers 

heb ik met een presentje bedankt voor hun inzet. De Jubilarissen heb ik gefeliciteerd , en iets lekkers 

gegeven,  maar zonder een hand te geven wat wel raar voelde, ze waardeerden het wel. We hopen dat ze 

er van genieten en wensen iedereen betere tijden toe. 

Ria Geurts 

Bericht van de penningmeester over contributies en mailadressen 
Omstreeks 15 april zullen de automatische incasso’s geïnd worden van diegene die daar toestemming voor 
hebben gegeven. De overige leden krijgen een nota met het verzoek te betalen én met het vriendelijke 
verzoek een machtiging in te vullen, die bij de nota is gevoegd. Dit omdat het een tijd vergende bezigheid is 
en er voor elke overboeking bankkosten in rekening worden gebracht. Wanneer uw mailadres niet meer 
actueel is bijv. door aanleg glasvezel of andere provider verzoek ik u dit aan mij door te geven zodat ik dit 
kan wijzigen in het ledenbestand. We zien nu maar weer hoe belangrijk het is elkaar via een e-mail van het 
één en ander op de hoogte te houden/brengen. Natuurlijk kan het ook via de telefoon, dus diegenen die 
geen e-mail hebben, geen probleem. Als we het maar weten.  
Ik wens u veel sterkte toe in deze zorgelijke tijd. 
Hartelijk groet, 
Bert Pelgrom ( penningmeester ) 
Telefoon 0575-450059 
e-mail : b.pelgrom@hotmail.com  
 

JARIGEN IN APRIL 

05 april mevr. Leida Jansen-Neijenhuis 
08 april mevr. Martha Bremer-Waenink 
13 april mevr. Greet Snelder-Rosendaal 
13 april mevr. Ine Buiting-Nelissen 
18 april de heer Ben Helmink 

20 april mevr. Heijting-Edwards 
22 april mevr. Carolien van Heusden 
28 april de heer Bert Pelgrom 
29 april de heer Ko van der Ven 

 

Van harte gefeliciteerd ! 
 
Volgende nieuwsbrief komt in week 18 


