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NIEUWSBRIEF september 2021
MAANDACTIVITEITEN september
Woensdagmiddag
14.00 uur
Donderdag 2 sept.

9.30-12.00 uur

Donderdag 2 sept.

13.30 uur

Jeu de boules, elke week
Info;Gerrit Lobeek 0313-471116
Repair Café
elke 1 ste donderdag
Fietsen, info 0313-474664 Jan
0313-473056 Bennie

Van Panhuysbrink,
Hoog Keppel
Huiskamer St Welzijn
Hoog Keppel
Van Panhuysbrink HoogKeppel

Vanuit het bestuur
Als ik dit schrijf zitten we al weer ver in augustus. De zomer is nog niet voorbij maar heeft wel zijn langste tijd gehad.
De herfst en winter gaan eraan komen en we wachten af wat deze seizoenen voor ons in petto hebben. Wordt het
een strenge winter en krijgen we veel wind en regen in de herfst. Het blijft voor ons een vraag. Daarnaast zien we
dat het Corona virus zich met hand en tand verzet tegen uitroeiing. Steeds weer andere varianten duiken op en wat
deze voor onze gezondheid betekenen weten we nog niet. Tot op heden beschermt de vaccinatie tegen de Corona
varianten. Wat we wel geleerd hebben is dat we elkaar nodig hebben. We hebben samen het virus eronder gekregen
en we zullen moeten samenwerken om het verder te bestrijden. Omzien naar elkaar heeft ons gebracht waar we nu
staan en zorgen voor elkaar zal ons naar een toekomst brengen. Ook als KBO PCOB gaan we weer een aantal
activiteiten organiseren binnen de regels die nog steeds gelden. Zie hiervoor de informatie in deze nieuwsbrief. Ook
komt er indien mogelijk weer een ledenvergadering in het najaar. Hierover later meer in een andere nieuwsbrief.
Laten we elkaar steunen door om te zien naar elkaar en indien nodig te zorgen voor elkaar, want dit virus heeft ons
een ding geleerd: ”we kunnen niet zonder elkaar”.
Namens het bestuur, Dirk Jan Huntelaar

In de zomerperiode hebben we gefietst onder leiding van Jan en Bennie. In juli werd de fietstocht afgelast
wegens het slechte weer. In augustus gingen we vol goede moed, de weersvoorspellingen waren goed,
tenminste voor Drempt, richting Wehl via de bossen naar de Kersenboer, onderweg in Wehl wat
gedronken, helaas kwam er toen een regenbui die niet meer ophield zodat we na wat geschuild te hebben
in diverse winkels en in de kerk linea recta naar huis zijn gefietst. In Drempt was geen spatje gevallen. We
hopen dat het weer op 2 september beter zal zijn. Er is een mooie route richting Bronkhorst uitgezet.
Jeu ‘d boules was een succes. Er waren 2 groepen van ongeveer 5 personen. Heerlijk in de buitenlucht met
elkaar een praatje maken en een balletje gooien. En uiteraard goed opletten. Het was een mooie
zomermiddag. Vaak kwam de meetlat er aan te pas want elke cm telt. Kortom het is een gezellig en leuk en
spannend spel. Bert zorgde voor een lekker drankje.
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 naar
wat wel mogelijk is.

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 in deze tijd. Laat het ons weten zodat we
hen niet vergeten; Gastvrouw Ria Geurts 0313-484973 geurts123@outlook.com
Interessante website drempt.info
Heel leuke en informatieve site over bedrijven en verenigingen, kunst en cultuur, toerisme en recreatie
met o.a. wandelroutes en filmpjes, agenda, dorpsraad, projecten zoals energietransitie en nog veel meer.
Wie volgt Annie Notenboom - Leisink op als ouderenadviseur?
Annie wil graag een opvolger voor haar functie als ouderenadviseur. Deze herfst zal er een nieuwe cursus
ouderenadviseur worden gegeven.
U kunt bij uw ouderenadviseur terecht met vragen als:
 Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?
 Hulp bij invullen van formulieren
 Recht op huurtoeslag of zorgtoeslag?
 Wat kan Thuiszorg voor mij betekenen?
 Wie voor kleine klusjes in huis?
 Activiteiten in mijn gemeente?
 Kom ik in aanmerking voor een traplift?
 Een ouderenadviseur wil u ook graag helpen met vragen over pensioenen, AWBZ, financiële
problemen of bijstand
 Keukentafelgesprek met de gemeente. Hoe kan ik mij voorbereiden?
 Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik dat vergoed?
Heeft u een vraag of heeft u advies nodig, neem dan contact op. Niet uitstellen maar meteen doen.
Onze ouderenadviseurs werken voor alle senioren in nauwe samenwerking met andere organisaties,
zoals de gemeente, St. Welzijn Ouderen en het landelijke kantoor van de KBO-PCOB. Zij werken op
vrijwillige basis en zijn dus niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie.
Daardoor kunnen ze zelfstandig, onafhankelijk en gratis hun werk doen. Ze hebben de opleiding
ouderenadviseur gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing.
Wie geïnteresseerd is in deze functie kan contact opnemen met Annie; telf. 0313-475153 of met Gerda
Hakvoort; telf. 0313-472550.
JARIGEN IN SEPTEMBER
05 sept. de heer Frans Kemperman
11 sept. mevr. Ria Verwaaijen-Gerritsen
06 sept. de heer Antoon Snelder
14 sept. de heer Henk Verheij
11 sept. mevr. Anneke Hazemeijer-Groot21 sept. de heer Jan Renskers
Roessink

Van harte gefeliciteerd !

Volgende nieuwsbrief oktober komt uit in week 39 ( omstreeks 28 september )

