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NIEUWSBRIEF oktober 2021
MAANDACTIVITEITEN oktober 2021
Woensdag 6 okt.
14.00 uur
Donderdag 7 okt.
14.00 uur
Woensdagmiddag
14.00 uur
Elke week
Donderdag 7 okt.
9.30-12.00 uur
Donderdag 27 okt.

17.00 uur

Rummikub, kaarten, biljarten
Bowlen
Jeu de boules
Info;Gerrit Lobeek 0313-471116
Repair Café
elke 1 ste donderdag
Open Tafel (info hieronder)

Dorpshuis Voor-Drempt
Dorpshuis Voor-drempt
Van Panhuysbrink,
Hoog Keppel
Huiskamer St Welzijn
Hoog Keppel
Dorpshuis Voor-Drempt

Vanaf de bestuurstafel,
We mogen weer bij elkaar komen om een gezellige middag te hebben.
Kaarten. rummikub, biljarten (dit is nieuw).
De eerste maand gaan we dat elke woensdagmiddag doen. We starten 6 oktober.
Ook kunt u komen voor een drankje en een gesprek.
Info: Tonny Lobeek – 06-42569578.
Dinie Stuart, hartelijke dank voor de jarenlange inzet en organisatie die jij hebt gedaan om
dit tot een succes te maken en wensen Tonny succes. Wie mee wil helpen is welkom.
Bowlen is één maal per maand op de eerste donderdag en start 7 oktober.
Info: Dinie Hetterscheid – 0313-474944.
Dit alles gaan we nu organiseren in het Dorpshuis in Voor-Drempt, omdat daar aan de
voorwaarden van ruimte en ventilatie kan worden voldaan.
Iedereen is welkom en nergens zijn kosten aan verbonden, uitgezonderd de consumpties,
die voor eigen rekening zijn.
Creatief bezig zijn: hieraan wil het bestuur t.z.t. invulling aan geven.
Info: Ria Geurts - 0313-484973.
Wij wensen iedereen veel spelplezier toe!!!!.
'Open Tafel'.
Het Dorpshuis in Voor-Drempt gaat weer starten met de geliefde
maandelijkse maaltijden, die 'Open Tafel' genoemd wordt. De eerste keer is op 27 oktober.
Hiervoor dient u zich op te geven de maandag ervoor bij Frank Wolbrink 06 51935793
De maaltijden voor alleenstaanden zijn beëindigd, met grote dank aan Joke van het
Bolscher en haar team, voor de jarenlange inzet hiervoor.
Allen zijn nu welkom bij de 'Open Tafel".
Voor deelname aan bovengenoemde activiteiten geldt voorlopig de regels van het RIVM
waaraan het Dorpshuis moet voldoen, het 'Coronatoegangsbewijs'.
Dit bewijs maak je met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs, of een bewijs dat je
hersteld bent van corona. Samen met een legitimatiebewijs ben je dan van harte welkom.
Pubquiz. In november starten we weer. Hierover meer nieuws in de nieuwsbrief van
november 2021
Het bestuur

Welkom aan de nieuwe leden:
Mw. Lemarie-van Ruitenbeek, Zorgcentrum Hyndendael te Hummelo
Mw. Lobeek, Wittehemelweg 11, Drempt
Wij wensen beide leden toe dat ze zich thuis voelen bij onze vereniging en samen met ons
wil delen in de activiteiten en ondersteuning die we elkaar kunnen bieden.
Wij doen dit jaar mee met Rabo ClubSupport!
Hierbij kun je een club of vereniging hetwelk je een warm hart toedraagt steunen door jou
stem, in dit geval op de KBO-PCOB Drempt,Hummelo en Keppel, uit te brengen om zo per
uitgebrachte stem een bepaald bedrag te genereren.
De voorwaarde is dat je in dit geval bankiert bij de Rabobank
Graafschap. De periode dat je kunt stemmen is van 4 – 25 oktober.
Procedure: inloggen op de website van de Rabobank, vervolgens via
“zelf regelen” en vervolgens “mijn lidmaatschap”, hetgeen gratis is,
klikken op Rabo ClubSupport.
"Bedankt voor Uw “SUPPORT”. !
De penningmeester.
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
Enige wijze spreuken om over na te denken
 Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen
 Doe datgene wat in je eigen hart goed voelt. Kritiek krijg je toch wel.
 Zeg niet altijd wat je weet maar weet wel altijd wat je zegt.
 Af en toe onzin verkopen zet mensen aan het denken
JARIGEN IN OKTOBER
01 okt. de heer Theo Sonneveld
22 okt. de heer Herman Snelder
01 okt. de heer Peter Niels
24 okt. mevr. Leonie Verheul-de Beer
06 okt. mevr. Marijke Leisink-Takes
25 okt. de heer Geert Pelgrom
16 okt. de heer Hans Messing
26 okt. mevr. Margriet Pelgrom-van den Heuvel
18 okt. de heer Geurt Hilhorst
28 okt. mevr. Doortje Bremer-Snelder

Van harte gefeliciteerd !
Volgende nieuwsbrief november komt uit in week 44 ( omstreeks 26 oktober )

