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

 
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2021 
 
Van het bestuur 

Het is en blijft een rommelige tijd. Ieder leeft zijn eigen leven.  Ook als bestuur roeien we met de riemen die we 

hebben.  Bij de vorige uitgave hadden wij al een financieel overzicht en een kort jaarverslag gedaan. Hierop zijn nul 

reacties binnengekomen. Voor ons als bestuur een reden om gewoon door te gaan. Normaal werden tijdens de 

jaarvergadering de vrijwilligers bedankt en de leden die 25 jaar lid waren gehuldigd. Achter de schermen zijn wij daar 

nu ook mee bezig. Ria bood aan, nu zij toch aan de stoel gekluisterd zit, om wat te maken voor onze vrijwilligers en 

jubilarissen. Zij zullen een dezer dagen bezocht worden door een van ons. Alles uiteraard op afstand aangeboden. 

We hopen dat er weer een tijd komt dat we elkaar in vrijheid mogen en kunnen ontmoeten. Alle vrijwilligers 

bedanken wij bij deze hartelijk. Onze jubilarissen m.n. Bertus Evers, Fenna Sonneveld, Anton Sonneveld en Arie 

Schriek feliciteren wij en zij zullen een bloemetje aangereikt krijgen. Volgend jaar hopen we weer een 

jaarvergadering te kunnen houden en dan hebben wij een hele reeks leden die 25 jaar lid zijn.  

Dan de uitslag van de pubquiz. In het begin van het seizoen hadden wij geopperd dat de deelnemer met de meeste 

punten een extra prijs zou krijgen.  Helaas is dit niet realiseerbaar. Geen enkel  lid heeft vier inzendingen 

meegespeeld.  Jammer,  maar deze laatste keer hebben wij twee inzendingen binnengekregen met alles goed. Brigit 

Pelgrom en Wilma Wensink. Zij krijgen alle twee een koek aangereikt. De fout die vaak gemaakt werd was bij de TV 

uit de oude doos. Nummer 9 was niet de Flintstones maar The Jetsons.   

Maar nu opgelet.  Wij verwachten van jullie allemaal graag een teken van leven. Bijgevoegd vinden jullie een lege 

kaart en daar kunnen  jullie wat opschrijven, tekenen, schilderen, een gedicht of een foto of krantenknipsel. Iets wat 

je bezighoudt  in deze tijd. In het vorige ledenblad zat van de bond een oproep om een tegeltjes wijsheid in te 

sturen. Dat zette mij aan het denken want:  “Een zittend gat bedech zich wat”.  Ja en jullie mogen denken van Gerda 

kan mien wat maar ik zie jullie reactie graag tegemoet. Jullie mogen ook de kaart bij Ria in de bus doen. Zo krijgt 

onze gastvrouw ook nog eens zelf een kaart van ons in de bus. Haar adres is Molenweg 1 6996 DM Drempt.  

Er zijn zoveel mooie spreuken b.v. Oost west thuis best!  Moeten wij niet dankbaar zijn dat wij niet in het drukke 

westen wonen in deze tijd. Misschien wil iemand in je omgeving wel wat opschrijven. Stel ons niet teleur. Wij haken 

hierbij aan bij het project dat bij de Gruitpoort in Doetinchem  op dit moment loopt. U leest hier meer over in het 

verhaal van hun, hieronder afgedrukt. U mag hun hulp ook inroepen als u moeite hebt met iets op de kaart te zetten.  

Dus doe je best !! 

Namens het bestuur Gerda Hakvoort 

PUB-QUIZ  
De oplossingen van de vorige maand waren: 

Programma’s uit de oude doos: 1 Catweazle  2 The A Team  3 Floris  4 Swiebertje  5 All in the Family  

6 Columbo 7 Calimero  8 Thunderbirds  9 The Jetsons  10 Derrick 

Bekend van overheid en politiek: 1. Jesse Klaver  2  Eberhard van der Laan   3 Jan Peter Balkenende   

4 Sybrand Buma   5 Gerrit Zalm   6   7 Frans Timmermans   8 Hugo de Jonge  9 Loek Hermans  10 

Pieter Omzigt   11 Pim Fortuyn  12 Dries van Agt 

 

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.  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.  
Ik wens u veel sterkte toe in deze zorgelijke tijd. De vaccinatie is in volle gang dus betere tijden zijn in 
aantocht!! 
Hartelijk groet,  
Bert Pelgrom ( penningmeester ) Telefoon 0575-450059 e-mail : b.pelgrom@hotmail.com 

mailto:b.pelgrom@hotmail.com


 

Kunst door de Brievenbus 

Als het u leuk lijkt om soortgelijke beeldende opdrachten te maken, dan kunt u 

meedoen met Kunst door de Brievenbus. Dit is een activiteit van Lang Leve Kunst en 

Naoberschap van Amphion Cultuurbedrijf. Eenmaal per twee weken ontvangt u via de 

brievenbus een opdracht en een briefkaart. Op deze kaart wordt de opdracht 

uitgewerkt en daar maakt u een foto van die u opstuurt. Als u de foto niet zelf kunt 

maken, dan komt een vrijwilliger dit voor u doen. Inmiddels zijn er al meer dan 100 

deelnemers!    

Telefonische Voorleesbrigade  

Misschien is de Telefonische Voorleesbrigade iets voor u. Een vrijwilliger leest u voor 

via de telefoon. U vertelt de vrijwilliger van welke boeken of verhalen u houdt en 

wanneer u voorgelezen wilt worden. Er wordt ook voorgelezen in het dialect.  

 

Kunst aan de Keukentafel 

Samen met een kunstenaar genieten van een activiteit bij u 

thuis. Bijvoorbeeld: een verhaal schrijven, tekenen, 

schilderen, naar muziek luisteren of samen muziek maken, 

zingen, dansen. De eerste keer komt er een medewerker of 

een vrijwilliger bij u langs om kennis te maken en te 

bespreken wat uw wens is. Daarna gaat u samen met een 

kunstenaar drie keer een uur aan de slag bij u thuis.  

 

De activiteiten van Lang Leve Kunst en Naoberschap zijn gratis. Wilt u meer weten of 

wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met de contactpersoon in 

Bronckhorst: Nel van der Meulen 06 83 99 60 15 of met Amphion Cultuurbedrijf: 

0314 37 60 00 info@amphion.nl 

 

 

Welkom nieuwe leden 

Wij heten van harte welkom twee nieuwe leden: Anneke Hazemeijer-Groot Roessink en Floris Hazemeijer 

uit Laag Keppel. Hopen dat we elkaar binnenkort kunnen ontmoeten bij een activiteit. 

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 

 

 

 

 
 
Volgende nieuwsbrief komt in week 16, omstreeks 20 april 2021 
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