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NIEUWSBRIEF december 2021 januari 2022 
 
AGENDA: DECEMBER 
  
Deze maand geen activiteiten in het 
Dorpshuis i.v.m. maatregelen van het 
RIVM 
 
 
 

JANUARI onder voorbehoud dat het weer 
mag. 
6 januari  Nieuwjaarsreceptie met 
mogelijkheid tot bowlen 
12 januari  Maaltijd alleengaanden. 
19 januari  Rummikub, kaarten, biljarten 
26 januari  Open Tafel dorpshuis

Info en opgave 12 januari, maaltijd alleengaanden, tot uiterlijk de maandag ervoor:  
tel. 0627308809 
Info en opgave 26 januari, open tafel Dorpshuis, tot uiterlijk de maandag ervoor: tel. 06 519 357 93 
Aanvangstijden bijeenkomsten 14.00 uur en maaltijden 17.00 uur. 
 
 Vanaf de bestuurstafel, 
Het is alweer bijna december 2021 als ik deze gedachten aan het papier toevertrouw. 
 We hebben net een persconferentie achter de rug die ons geen goede berichten bracht over onze 
toekomstige dagen. Opnieuw een beperkte lockdown die nodig is om het hardnekkige covid 19 
virus onder controle te houden.  
Direct na de persconferentie weer een tegenslag met een onzalig bericht over een nieuwe mutatie 
in het virus die virologen ernstig zorgen baart. Donkere wolken pakken zich boven onze hoofden 
samen in deze donkere dagen. Laten we hier niet somber van worden. We gaan leuke dagen 
tegemoet met het sinterklaasfeest waarin we onze dierbaren verrassen met cadeaus en onze 
kinderen verwennen.  
Daarna komt het Kerstfeest voor velen van ons dagen waarin we het feest van het licht vieren. 
 Het licht wat onze donkere dagen moet verdrijven. Het licht wat hoop geeft op een betere 
toekomst. En niet als laatste te benoemen het afscheid van het oude jaar en inluiden van het 
nieuwe jaar.  
Het jaar 2022 wat ons een betere tijd kan brengen. Een betere tijd in een betere wereld. Laten we 
daaraan werken met elkaar door positief te blijven en niet bij de pakken neer te gaan zitten. 
Samen kunnen een ommekeer brengen in deze donkere dagen door het licht te zien en te 
verspreiden naar onze medemens, zodat licht ook hen kan opvrolijken. 
 Ik zet een licht voor het raam om mijn medemensen in de samenleving te laten zien dat niemand 
alleen is en dat we samen donkere dagen kunnen verdrijven. Ik roep u ook op dit te doen. Samen 
komen we verder. Geloof in een mooiere toekomst.  
Allen wens ik een fijn sinterklaasfeest, gezegende kerstdagen en een gezond 2022 toe. Denk aan 
elkaar en blijf sterk. 
Dirk Jan Huntelaar, voorzitter 
 
Mededelingen secretariaat 
Welkom aan het  nieuwe lid, Anton Huirne, Lamstraat 13 Toldijk.  
Wij heten je van harte welkom bij onze seniorenvereniging. 
 
Onder voorbehoud dat het mag en verantwoord is nodigen wij alle leden uit voor een 
nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 6 januari 2022 in het Dorpshuis om 14.00 uur.  
Voor die het willen is er mogelijkheid om te bowlen. Via mail houden wij u op de hoogte. 
Dinsdag 11 januari worden alle vrijwilligers van de werkgroepen persoonlijk uitgenodigd voor het 
jaarlijks overleg over de te plannen activiteiten. 
Heeft u als lid een goed voorstel voor een activiteit of aanvulling op de lopende activiteiten, laat 
het weten  via het secretariaat: e-mail: hakvoortgma@gmail.com 



Nieuwe invullers gezocht voor de Belastingservice Gelderland  
Belastinginvullers zijn voor een afdeling een mogelijkheid om leden een dienst te kunnen bieden 
en in contact te komen met potentiële nieuwe leden.  
Om ook de IB campagne 2021 tot een succes te maken is het belangrijk dat er voldoende 
enthousiaste vrijwilligers beschikbaar zijn. Voor kandidaten is een profiel opgesteld. 
Heeft u hiervoor belangstelling dan graag direct reageren, daar opgave nog kan tot 7 december. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Mariska van den Corput op telefoonnummer: 0481 
450252 of via e-mailadres: mariskavandencorput@kbogelderland.nl 
 
Lief en leed 
Laat mij weten als er iemand ziek is of een jubileum heeft te vieren. 
Wij willen die leden graag laten weten, met een attentie en/of gesprek, dat we ze niet vergeten. 
Ria Geurts, conactpersoon ‘Lief en Leed’ tel. 0313 484973 mail riageurts123@outlook.com 

 

Beeldbellen om contact te houden 

 

  

 

Om vereenzaming te voorkomen riep 

Rutte ook op om eens wat vaker 

contact te hebben via andere wegen. 

Bijvoorbeeld met een kaartje, een 

telefoontje of via beeldbellen. Dat 

laatste is natuurlijk een mooie manier 

om elkaar ook echt te zien. 

 Als u nog niet bekend met 

beeldbellen bent, of als u het nog 

lastig vindt en nog wat tips kan 

gebruiken, dan kunt u gebruik maken van een handige uitleg van KBO-PCOB. 

Geeft u zich daarom op via onderstaande tekst en advies. 

Goed om te weten, speciaal voor lokale afdelingen van KBO of PCOB: niet alle leden van 
KBO en PCOB ontvangen deze nieuwsbrief. Daarom verzoeken we afdelingen om via de eigen 
kanalen (bijv. de lokale afdelingswebsite of nieuwsbrief) informatie die belangrijk is voor leden 
verder te verspreiden. U kunt lokale leden ook vragen zich aan te melden voor KBO-PCOB 
Verenigingsnieuws via:  www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven 

 
JARIGEN IN DECEMBER 2021 EN JANUARI 2022 

 

07 dec. de heer Antoon Teunissen 
07 dec. mevr. Truus Hoppenreijs-Willemsen                                       
10 dec. mevr. Diny Evers-Veldkamp 
11 dec. mevr. Greet Geurts-Wolbrink 
14 dec. mevr. Marian Beekman-Schoenaker 
24 dec. mevr. Brigit Pelgrom-Berendsen 
31 dec. de heer Co Langenhof 
31 dec. de heer Anton Sonneveld 
 

 
 
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag. 
 
  

04 jan. mevr. Toos Pelgrom-Gaikhorst 
05 jan. de heer Bennie Peters 
06 jan. mevr. D. Weevers-Smedes 
07 jan. mevr. Mies van Zadelhoff-Jolink 
08 jan. mevr. Annie Geurts-van Hagen 
10 jan. mevr. Marleen Jansen-Bus 
14 jan. mevr. Mariet ter Horst-Beekman 
16 jan. mevr. Annie Schriek-Gerretsen 
16 jan. de heer Bennie Hakvoort 
26 jan. de heer Henk Tankink 
30 jan. mevr. Lena Geurts-Streppel 
 
 
 
Volgende Nieuwsbrief verschijnt 25 januari 
2022 

 

Volgende Nieuwsbrief februari 2022 nr. 2 verschijnt omstreeks 25 januari 2022   
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