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NIEUWSBRIEF APRIL 2022 

 

Activiteiten 
SPELMIDDAGEN 50+     6 en 20 april      

14.00 uur, Dorpshuis Voor-Drempt  

BOWLINGMIDDAG KBO-PCOB  7 april   
       14.00 uur, Dorpshuis Voor-Drempt 
 
MAALTIJD VOOR  ALLEENGAANDEN  13 april (opgave voor 10 april  T. 06 27308809) 

       17.00 uur, Dorpshuis Voor-Drempt 

 

OPEN TAFEL DORPSHUIS 27 april (opgave voor 25 april T. 06-51 93 57 93 

e-mail: info@dorpshuisdrempt.nl) 
       17.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt 

 

BESTUURSNIEUWS 
 
De jaarvergadering op 10 maart  j.l. is naar mening van het bestuur goed verlopen. Het was goed weer en 
49 leden hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven.  
Dirk Jan Huntelaar uit Hummelo werd onder applaus officieel als voorzitter gekozen. Volgens de statuten 
moet een voorzitter in een Algemene ledenvergadering gekozen en benoemd worden.  
Aan het begin van de vergadering werd een kaarsje aangestoken voor negen leden die in de afgelopen 
twee jaar overleden zijn. Ze worden altijd gemist maar we hopen dat zij ‘rusten in vrede’ waren de 
woorden van onze voorzitter. Dirk Jan Huntelaar herdacht ook alle oorlogsslachtoffers in de Oekraïne .  
Hij las hierbij een gebed voor en vroeg om steun en wijsheid.  
Vervolgens kwamen de agendapunten aan de orde die bij een jaarvergadering horen.  Vragen werden 
beantwoord en de financiën goedgekeurd. Hierna werd er een korte pauze ingelast voor een drankje e.d. 
 
Als bestuur waren we blij met de toezegging van onze burgemeester om naar Drempt te komen.  
 Helaas kregen wij enkele uren voor aanvang van de middag telefoon dat vanwege coronabesmetting in 
haar familie zij het beter achtte om niet te komen. Voor ons allen een teleurstelling.   
 Als bestuur hadden we al vaker de vraag gekregen om eens Bingo te spelen, en daar was nu een goed 
moment voor. Ria Geurts had mooie prijsjes verzameld. Met Bennie Hakvoort  aan de bingomolen en Bert 
Pelgrom als controleur werd het een middag om met plezier op terug te kijken.   
 
Bestuursverkiezing: 
De aftredende bestuursleden Coba Kemperman-Schut en Elly Willemsen werden bedankt voor hun inzet 
en bijdrage aan de senioren van onze vereniging. Met een mooie attentie en cadeaubon werden ze 
bedankt. Ondanks een dringende oproep waren er nog steeds geen nieuwe kandidaten aangemeld.  
 



In de vergadering kregen de vrijwilligers die de activiteiten verzorgen gelegenheid om de leden toe te 
spreken en aan te moedigen om ook eens te komen. Zowel bij bowlen als bij kaart- en spelmiddagen telt 
hoe meer zielen hoe meer vreugd. Ook wanneer in mei de fietstochten weer beginnen hopen we weer 
velen van u te mogen begroeten. Alles wordt gratis voor u georganiseerd maar de consumpties die u 
gebruikt zult u zelf moeten betalen.  
Voor het uitstippelen van de fietsroute in de zomer op de eerste donderdag van de maand zoeken wij nog 
liefhebbers die van fietsen houden en mooie routes weten.  Melden bij het bestuur.  
Jan Renskers en Bennie Peters, die de laatste jaren deze routes uitstippelden, stoppen hiermee  vanwege 
leeftijd en gezondheid. Ze willen het  stokje overdragen aan jongere leden.   
Wilt u eventuele andere activiteiten opzetten  laat het ons weten. Samen zijn wij sterker.   
Als waardering werd aan alle vrijwilligers een passende attentie aangeboden. 
Vervolgens  werden 12 KBO-PCOB jubilarissen gehuldigd die 25 jaar lid waren. Allen kregen een prachtige 
tulpenschoof aangeboden. 
We sloten af met een broodje warm vlees of kroket.  
Gerda Hakvoort, secretaris 
 
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 
 

 
De Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel houdt maandelijks, op de 1e donderdag van de 
maand, van 9:30 uur tot 12:00 uur, een Repair Café in Hoog-Keppel. 
 
JARIGEN IN APRIL 
Leida Jansen-Neijenhuis   5 april    
Martha Bremer-Waenink    8 april 
Greet Snelder-Rosendaal  13 april  
Ine Buiting-Nelissen    13 april  
Ben Helmink    18 april  
Margaret Heijting-Edwards  20 april    
Carolien van Heusden  22 april  
Bertie Pelgrom   28 april   
Ko van der Ven   29 april  
 

   Proficiat!    

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt 26 april  
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