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NIEUWSBRIEF november 2021 
MAANDACTIVITEITEN november 2021 

Wo. 3,17 nov. en 1 dec. 14.00 uur Rummikub, kaarten, biljarten Dorpshuis Voor-Drempt 

Dond. 4 nov.en 2 dec. 14.00 uur  Bowlen Dorpshuis Voor-drempt 

Woensdagmiddag 
Elke week 

14.00 uur Jeu de boules 
Info;Gerrit Lobeek 0313-471116 

Van Panhuysbrink,  
Hoog Keppel 

Dond 4 nov.en 2 dec. 9.30-12.00  Repair Café St Welzijn Hoog Keppel 

Dond. 10 nov. 17.00 uur Maaltijd alleengaanden.  
Opgave de maandag ervoor 

Dorpshuis Voor-Drempt 
Opgave 06 273 088 09 

Woensdag 24 nov. 17.00 uur Open Tafel. Opgave de 
maandag ervoor tot 12.00 uur 

Dorpshuis Voor-Drempt 
Opgave 06 519 357 93 

Zaterdag 13 november 14.11 Carnaval Seniorenmiddag Dprpshuis Voor-Drempt 

 

 Vanaf de bestuurstafel, 
De herfst met al zijn mooie kleuren is volop bezig om ons voor te bereiden op de winter.  
 Niet alleen de herfst maar ook ons sociale leven krijgt weer kleur.  
 Alles wordt opgestart en uitnodigingen vallen weer op de deurmat.   
Ook voor ons als senioren komen vele uitnodigingen binnen. Zoals een scholingsbijeenkomst met als titel: 
'Grip op gezondheid'.  Het schijnt als je positief in het leven staat dat het doorwerkt naar je gezondheid.  
Maar soms is het moeilijk om positief te blijven. Vele berichten in de media stemmen soms somber.  
 De Corona steekt de kop weer op en wat doet de griep.  Gelukkig zijn de meesten van ons gevaccineerd  
en de eerste griepspuiten zijn al weer gezet. Dus positief blijven.    
 
Spelmiddagen:hiermee zijn we 6 oktober  gestart en zal iedere twee weken worden georganiseerd. 
Het was een gezellige middag.  Er werd solokaarten en klaverjas  gespeeld en rummikub in twee groepen. 
Ook mocht er gebiljart worden maar er was 1 persoon daarvoor aanwezig. Als er meerdere spelers komen 
zal de tafel klaarstaan. Dus geef ons door als u wilt biljarten. Boven in het schema kunt u de data vinden. 
Contact- en gastvrouw is Tonny Lobeek tel. 0313 471116 
Als KBO-PCOB vereniging hebben we jaren de spelmiddagen gehouden in het zaaltje achter de pastorie 
onder leiding van Diny Stuart. Gezien de kleine ruimte en Coronabesmettingsgevaar zijn we uitgeweken 
naar het Dorpshuis in Voor Drempt. Tonny Lobeek is daar voor ons het aanspreekpunt.  
De toegang is gratis en de consumpties  zijn voor eigen rekening. 
 
Bowlen is  donderdag 7 oktober van start gegaan en zal elke eerste donderdag van de maand plaats vinden 
met als contact-  en gastvrouw Diny Hetterscheid.  
U kunt haar altijd bellen als u vragen heeft. Tel. 0313 474944. 
 
Pub-quiz:. Dit was twee jaar geleden een groot succes en wij hebben Leo Koenders en zijn assistenten 
weer bereid gevonden om dit voor ons te organiseren.  11 november en 9 december  staan al gepland. 
Vaak horen wij, ik weet niet veel maar als iedereen alles weet is er ook niets aan. De een is beter thuis in 
de sportwereld, de ander in de politiek of met het koningshuis. Allerlei vragen komen voorbij en dus 
nodigen we iedereen uit om er ook bij te komen zitten. Plaats genoeg in het dorpshuis.   
 
Volgens de geldende coronamaatregelen is ook voor dorpshuizen een coronacheck bij de ingang  
verplicht, zodat de 1,5-meter binnen niet meer nodig is. Zorgt u er dan ook voor om voor de toegang tot de 
activiteiten de QR-code op uw mobiel te hebben of een vaccinatiebewijs. 
 Mocht dit voor u een probleem zijn, laat het ons weten want samen komen we verder. 
 
 



Overleden 
Zondag 24 oktober is ons lid Fenna Sonneveld-Kumeling overleden in de leeftijd van 86 jaar. 
Wij wensen Theo en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte, maar ook mooie herinneringen aan haar. 
Donderdag 28 oktober is afscheid van haar genomen en begraven op het kerkhof in Achter-Drempt. 
 

Alaaf  De Blauwe Snep Drempt 
Uitnodiging Seniorenmiddag 2021  

13 november  14.11 uur in Dorpshuis Drempt Seniorenmiddag met eigen 
artiesten. Gezellig altijd, en lachen is gezond voor uw positieve gezondheid. 
 
Gebruik mobile telefoon: vraag of er een cursus of bijeenkomst gehouden kan worden om de nieuwste 
kneepjes voor de mobiele telefoon of tablet  e.d.  nader uitgelegd te krijgen. 
 Meld u daarvoor aan bij secretariaat.  Bij voldoende deelname organiseren wij middagen.  
 
Creatief bezig zijn:enkele leden hebben zich al gemeld om creatief bezig te willen zijn. 
Ria’s motto is; “ Ieder heeft zijn/haar eigen creativiteit en zo kun je inspiratie opdoen en van elkaar leren”. 
Voor creatief bezig zijn kun je contact opnemen met Ria Geurts 0313 484973.   
En haar juiste mailadres is: riageurts123@outlook.com 
 
Ledenwerfactie: 
Het bestuur is bezig met een ledenwerfactie. 
We hebben informatiemateriaal van onze vereniging maar ook van de provinciale en landelijk KBO 
organisatie met daarin een overzicht van alles wat voor ons senioren wordt gedaan en welke voordelen het 
u kan geven als je lid wordt. Laten we allemaal in onze eigen buurt kijken en mensen stimuleren ook lid te 
worden.  Goedkoper lidmaatschap is er niet en u krijgt iedere maand ook nog een gratis blad. 
 Weet u iemand, geef het door aan het secretariaat. (adres in de kop van dit bulletin)  
U hoeft zich niet te vervelen deze winter! 
       Namens het bestuur, Gerda Hakvoort, secretaris 
Rectificatie:Maaltijd open tafel alleengaanden 
In onze vorige nieuwsbrief melden we dat de maaltijden voor alleengaanden zijn beëindigd, maar dit is een 
miscommunicatie geweest, waarvoor onze excuus. 
Vanaf november tot en met april zijn oudere alleengaanden welkom op de tweede woensdag van de 
maand in het Dorpshuis voor een tweegangen menu. Aanvang 17.00 uur en opgave voor de maandag 
ervoor tot 12.00 uur bij uw gastvrouw: Pieternel van Voorst tel. 06 27308809. 
 

JARIGEN IN NOVEMBER 
        

03 nov. mevr. Coba Kemperman-Schut   12 nov. mevr. Corrie Peeters 
06 nov. mevr. Ria Geurts-Langenhof   16 nov. mevr. Annie Baars-Meijer 

07 nov. mevr. Trees Horstink-Groot-Koerkamp 17 nov. mevr. Marie Bremer-Berendsen 

08 nov. mevr. Truus Wienholts   18 nov. de heer Peter Beersma 

11 nov. de heer Floris Hazemijer   20 nov. mevr. Doortje Wolters-Steijntjes 

 

Van harte gefeliciteerd !  

 

Volgende nieuwsbrief december/januari komt uit in week 44  ( omstreeks 30 
 november ) 

Eigenaar
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