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NIEUWSBRIEF september 2020 
Vanuit het bestuur 

Vrijdag 21 augustus hebben we onze eerste bestuursvergadering weer gehad na een hete zomer. Helaas 

hebben we nog te maken met beperkingen voor wat betreft Corona. 

Inmiddels zijn er al diverse uitnodigingen binnen gekomen om te vergaderen. In clusterverband op 

provinciaal niveau, met de Gemeente Bronckhorst. 

In de zomerperiode hebben we heerlijk gefietst onder leiding van Jan en Bennie. In juli gingen we richting 

Nieuw Wehl via de bossen naar de Kersenboer, onderweg ergens wat gedronken en toen via 

boerenlandweggetjes en de IJssel weer terug. In augustus ging de fietstocht via het Muizengat richting 

Keijenborg naar Baak, daar heerlijk in de tuin gezeten bij Het Wapen van Baak en toen weer richting de 

Covik en de Luur terug naar Drempt. 

Ook het jeu ‘d boules was een succes. Er waren 2 groepen van 5 personen. Heerlijk in de buitenlucht met 

elkaar een praatje maken en een balletje gooien. En uiteraard goed opletten. Het was een mooie 

zomermiddag, we konden in de schaduw of in de zon wat we maar wilden.  De sfeer zat er meteen al goed 

in en iedereen had er zin in.  Gerrit Lobeek leerde ons hoe we de ballen moesten gooien, eerst het kleine 

balletje, daarna kreeg iedere  deelnemer per groep twee ballen en duidelijk herkenbaar per groep (zwart 

en grijs ). Wie er het verst af lag mocht verder gaan, en als alle ballen gegooid waren, kreeg de groep die 

het dichtst bij het kleine balletje lagen de punten. Vaak kwam de meetlat er aan te pas. Kortom het is een 

gezellig en leuk spel. 

Erg aan te bevelen om nog eens te proberen. Ook niet- leden of leden uit onze clusters zijn dan van harte 

welkom. U kunt zich opgeven bij het secretariaat. Die zal dan kijken naar een geschikte datum. 

 

Kaarten en rummikub: met de 1,5 meter maatregel wordt het lastig in het kleine zaaltje. Het bestuur 

overweegt om bij voldoende deelname uit te wijken naar een grotere zaal: Dorpshuis Drempt. Dus geef u 

op bij het secretariaat. 

We zijn in overleg hoe we de pub quizzen voort kunnen zetten; we verwachten dat het bowlen in oktober 

weer opgestart kan worden. 

Helaas kunnen andere activiteiten op dit moment nog niet plaatsvinden, maar laten we vooral kijken wat 

wel mogelijk is.  

Namens het bestuur, Elly Willemsen 

Verhuisbericht 

Dora van Hagen is verhuisd naar De Bettekamp, De Egge 63, afd. Klaproos Kamer 66,   

7051 AK  Varsseveld.  Wilt u haar een kaartje sturen? Dat zal ze vast waarderen. 

Lief en leed  
Vergeet niet  door te geven als er in uw omgeving leden ziek zijn, of in het ziekenhuis 
verblijven. Denk ook aan diegene waaraan u merkt dat ze het allemaal lastig vinden 
deze tijd. Laat het ons weten zodat we hen niet vergeten; Gastvrouw Ria Geurts 0313-484973 
geurts123@hetnet.nl. 
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Gesprekken met een geestelijk verzorger thuis 

 

  

 

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te 

maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit 

voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? 

Vanaf nu is het mogelijk om bij vragen op het gebied van 

zingeving en levensvragen contact op te nemen met een 

landelijk telefoonnummer om in contact te komen met 

een geestelijk verzorger thuis. 

Voor wie? 

Via het telefoonnummer 085 004 3063 kunnen 

gesprekken met een geestelijk verzorger thuis 

aangevraagd worden. De telefoonlijn is bedoeld voor 

mensen die thuis wonen van 50 jaar en ouder en voor mensen met een ongeneeslijke aandoening en 

hun naasten. Een aantal gesprekken wordt vergoed. De lijn is ook toegankelijk voor kinderen en 

jongeren tot en met 18 jaar met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten. 

Luisterend oor 

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulverlening en advies bij zingeving en 

levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen erachter te komen wat voor hen van waarde is 

en hoe zij verder kunnen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende 

gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. 

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd. 

Wilt u liever met iemand praten die u kent. U mag altijd bellen met Gerry Spekkink, 

parochiemedewerkster. Telefoonnummer: 0575-461146. Emailadres: spekkinkgerry@gmail.com 

FIETSTOCHT 

Jan Renskers en Bennie Peters hebben voor donderdag 3 september weer een fietsroute voor ons 

uitgestippeld. Wel zullen de regels die op dat moment gelden nageleefd worden. Echtparen mogen samen 

fietsen en alleen-gaanden kunnen zelf bepalen hoe en met wie.  Ook de anderhalve meter regel zal 

aangehouden moeten worden. Voor de  pauze is een ruim terras gezocht waar u één consumptie wordt 

aangeboden door KBO. We verzamelen ons om 13.30 uur weer in Hoog Keppel op de v. Panhuysbrink. Als 

er vragen zijn kunt u altijd bellen naar Jan , tel. 0313- 474664 of naar Bennie Peters 0313- 473056. Wij 

hopen velen van u weer te ontmoeten. 

JARIGEN IN SEPTEMBER 

05 sept. de heer Frans Kemperman 
06 sept. de heer Antoon Snelder 
09 sept. de heer Arie Schriek 
 

11 sept. mevr. Ria Verwaaijen-Gerritsen 
14 sept. de heer Henk Verheij 
21 sept. de heer Jan Renskers 

 

Van harte gefeliciteerd !  
 
 
 

Volgende nieuwsbrief oktober komt uit in week 39  ( omstreeks 22 september ) 
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