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NIEUWSBRIEF MAART 2022 

 

Activiteiten 
SPELMIDDAGEN 50+      2 maart  

14.00 uur, Dorpshuis Voor-Drempt  

    

BOWLINGMIDDAG KBO-PCOB  3 maart 

       14.00 uur, Dorpshuis Voor-Drempt 

 

LIJSTTREKKERSBIJEENKOMST  3 maart 

20.00 uur, Hessenhal, Hoog-Keppel 

 

MAALTIJD VOOR  ALLEENGAANDEN 9 maart (opgave voor 7 maart T. 06 27308809) 

       17.00 uur, Dorpshuis Voor-Drempt 

 

JAARVERGADERING leden kbo-pcob 10 maart 

14.00 uur, ’t Hessenhuus Achter-Drempt 

 
BESTUURSNIEUWS 

• Goed nieuws, dat we bevrijd zijn van de vele regels na aanleiding van de heersende Corona. 
We mogen en willen elkaar weer ontmoeten en daar is gelegenheid voor zoals u kunt lezen in de lijst 
van activiteiten. Van ons wordt wel verwacht om eigen verantwoording te dragen en thuis te blijven 
bij klachten. Op dit moment is de corona nog onder ons. 
Wees welkom op een van de gezellige en/of leerzame activiteiten in het dorpshuis of elders. 
16 maart geen spelletjesmiddag i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen. 
 

• Het bestuur verheugt zich erop om 10 maart  alle leden te ontmoeten tijdens de 
jaarvergadering. Uitnodiging en andere bescheiden vindt u in de bijgaande enveloppe. 
Graag uw aandacht voor het vinden van nieuwe bestuursleden.  
Willen we blijven bestaan dan moeten we zorgen dat er nieuwe jonge seniorleden bijkomen.  
Mogen we een beroep op u doen om in uw omgeving mensen te werven voor lidmaatschap en 
eventueel een functie. Vanaf 50 jaar kan men al lid worden.  
Namen kunt u doorgeven aan het secretariaat. 
 

• De gevolgen van de brand heeft voor bewoners en leden rond de brandhaard, in het hart van  
Achter-Drempt, een grote impact gehad. Gelukkig heeft men elkaar gesteund en waar mogelijk 
geholpen. Mede dankzij de geweldige aanpak en ondersteuning van de Gemeente Bronckhorst wordt 
gewerkt aan het opruimen van de vele asbestdeeltjes in tuinen, erven en hagen. Ook hoopt de 
gemeente over enkele weken de vergunning af te geven om de resten van het uitgebrande pand en 
alle daarin aanwezige asbest op te ruimen. 



• In maart mogen we weer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeenten. 
In de gemeente Bronckhorst is 3 maart een lijsttrekkers bijeenkomst in de Hessenhal te Hoog-Keppel. 
Hier kunt u horen welke plannen de verschillende partijen hebben voor de komende jaren. 
Ook de Doesburgse inwoners onder ons krijgen gelegenheid om informatie in te winnen via 
Regiobode en/of uitnodigingen voor verkiezingsbijeenkomsten. 
Wij als bestuur gaan geen stemadvies geven maar hopen wel dat u gaat stemmen. 
Ieder stem telt en er staat veel te doen voor het beleid in de komende periode. 
 

• Verhuisd; Trees Snelder-Bolwiender naar woonzorgcentrum De Bleijke,  
Beukenlaan 1, 7255 DK te Hengelo gld. Afdeling de Ronding, appartement 10. 
 

BELASTINGADVISEUR   Aangifte Inkomstenbelasting 2021 

Heeft u ook de blauwe enveloppe ontvangen voor aangifte 2021?  
Onze belastingadviseur Joop Evers helpt u graag bij het invullen van uw aangifte en aanvragen van 
toeslagen. Hulp nodig, neem contact op met;  Joop Evers 0575-451085.  
 

LIEF EN LEED   
Vergeet niet  door te geven als er in uw omgeving leden ziek zijn, of in het ziekenhuis verblijven.   
Ook als iemand een jubileum heeft te vieren. Laat het ons weten zodat we hen niet vergeten. 
Gastvrouw Ria Geurts T. 0313-484973  e-mail riageurts123@outlook.com 
 
LATER 
Ik bel je later 
Ik doe het later wel. 
Ik zeg het later. Later verander ik. 
Ik denk er later over na. 
Laten we alles voor later overhouden, 
Alsof later beter was. 
WE BEGRIJPEN NIET DAT… 
Later de koffie koud is. 
Later de prioriteit verandert. 
Later de betovering is verbroken. 

Later wordt nog  vroeg laat. 
Later is de melancholie voorbij. 
Later veranderen de dingen. 
Later zijn de kinderen volwassen 
geworden. Later zijn de mensen ouder 
geworden. 
Later zijn de beloften vergeten. 
Later is de dag nacht geworden. 
LATER IS HET LEVEN VOORBIJ.

 

JARIGEN IN MAART 2022 

1 maart  Bertus Evers    20 maart  Annie Köhlinger-Jansen   

4 maart  Geert Jansen     21 maart  Bertus Geurts  

5 maart  Trees Snelder-Bolwiender  23 maart  Joop Evers  

7 maart  Jan Gerretsen    25 maart  Ria Jansen-Helmink 

7 maart  Els Franken-Bockting   26 maart  Diny Stuart-Willemsen   

18 maart  Marietje Sonneveld-Limbeek  26 maart  Jan Smulders 

19 maart  Sophie Vredegoor-Wienholts  31 maart  Dora Snelder-Teunissen 

 

   Proficiat!    

 

 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt 22 maart  
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