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NIEUWSBRIEF mei 2022 

 

Activiteiten 
SPELMIDDAGEN 50+     4 en 18 mei      

14.00 uur, Dorpshuis Voor-Drempt  

Fietsen     5 MEI   
       13.30 uur start op de Brink in Hoog Keppel  
 
OPEN TAFEL DORPSHUIS 25 mei (opgave voor 22 mei T. 06-51 93 57 93 

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

BESTUURSNIEUWS 
Even voorstellen….. 
Mijn naam is Anneke Groot Roessink en mijn man en ik wonen sinds 2017 in Laag-Keppel.  
M’n naam klinkt heel Achterhoeks; toch ben ik een  geboren en getogen Brabantse.(Tilburg)  
Mijn ouders kwamen hier vandaan en als kind vertoefde ik vaak met hun bij onze grootouders in Drempt en 
Laag-Keppel. Ik heb daar fijne herinneringen  aan en  komt beslist de liefde voor deze omgeving vandaan.. 
Onze kinderen wonen in Brabant en Rotterdam en we zijn in het rijke bezit van 6 kleinkinderen. 
We zijn nu enkele jaren lid van de KBO-PCOB en verrast door het leuke maar ook informatieve blad 
met actuele artikelen en tips. En erg belangrijk; de belangenbehartiging van en voor ouderen in “ Den 
Haag” door de KBO-PCOB. 
Afgelopen 10 maart bezochten we voor de eerste keer de Jaarvergadering in Drempt; we vonden het 
een positieve bijeenkomst in een hartelijke sfeer. 
Aangezien overal vrijwilligers gezocht worden , ook hier, wil ik proberen me nuttig te maken; hoe en in 
welke hoedanigheid , wil ik nog even uitvogelen. 
Inmiddels  heb ik kennisgemaakt met de spelletjesmiddag en ook ‘n Bestuursvergadering meegemaakt. 
Er is veel “ werk aan de winkel”, dat is duidelijk.   

Anneke Groot-Roessink 
Activiteiten   KBO –PCOB vanaf mei 
Nu het voorjaar is en de zomer in zicht, verlaten we de bowlingbanen en gaan maandelijks een fietstocht 
maken door onze mooie omgeving. Allen die nog redelijk vitaal zijn nodigen we van harte uit, met of 
zonder ondersteuning van e-bike, mee te fietsen op de mooie gezellige  tochten met altijd een moment 
van rust voor drankje en gesprek.  
In de afgelopen periodes zijn de tochten uitgezet door de heren Jan Renskers, Bennnie Peters en ook vaak 
met hulp van Herman Snelder. Genoemde heren hebben besloten te stoppen om reden van leeftijd en 
gezondheid. Hiervoor willen wij ze namens alle fietsers bedanken voor hun geweldige inzet. 
Voor het uitstippelen van de fietsroute vanaf 5 mei hebben ze twee nieuwe  
leden bereid gevonden deze taak over te nemen en deze leden zijn: 
Anton Huirne en Frans Kemperman. U kunt kennis met hen maken tijdens de eerste fietstocht met start op  
donderdag 5 mei 13.30 uur op de Brink in Hoog Keppel. 
Iedereen veel fietsplezier gewenst. 



Bedankt Diny 

Bedankt Diny Hetterscheid voor je geweldige inzet als gastvrouw tijdens de gezellige en soms 

spannende bowling middagen tijdens de herfst en winter. Wij reken weer op je van de herfst! 

 

Het  Sociale  Team. 

Onlangs  maakte  iemand  van  het  Sociale  Team  mij er  op  attent  dat  er  zo  weinig  een  beroep  op  
hen  gedaan  wordt. Enkele  jaren geleden  heeft  er  in  de  Nieuwsbrief  ook  al iets  over  hen  gestaan. 
Wat  doet  het  Sociale  Team?  
 Citaat  uit  hun  folder:   
U  kunt  er  terecht  met  al  uw  vragen  over; ondersteuning  in  zorg, welzijn  en  werk.  
 In  elk  team  werken  professionals  op  het  gebied  van  zorg, welzijn,  jeugd,  opvoeding,  schulden  en  
werk.  Zij  helpen  u  graag  bij  het  vinden  van  praktische   oplossingen. 
Het  Sociale  Team  Is  telefonisch  bereikbaar: 0575-750250  of     www.bronckhorst.nl/socialeteams.                                                                                                  
Wij  horen  bij  het  Sociaal  Team  Zuid.  Het  adres  is:   
Gezondheidscentrum, Burgemeester  van  Panhuysbrink  1   in Hoog  Keppel. 
Als  u  nog  vragen  heeft,  hoor  ik  dat  graag. 
Annie  Notenboom- Leisink, ouderenadviseur T.  0313-475153, e-mail: aleisink@hetnet.nl 
 

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 5 mei, een Repair Café,  

Burg. van Panhuysbrink 1e 

6997 AA Hoog-Keppel 

Op 27 mei 2022 gaat de kunstbus van de Stichting Welzijn naar de voorstelling 

‘Midzomernachtsdroom’. Drie topgezelschappen van Oost-Nederland bundelen hun krachten. 

Oostpool, Introdans en PHION brengen samen met Musis & Stadstheater Arnhem dit grootse en 

hallucinante theaterspektakel. 

De prijs van dit arrangement (entree, vervoer en een consumptie bij Amphion) is € 46,-. 

U kunt zich nu aanmelden bij Stichting Welzijn, T 0314 380232 

 

JARIGEN IN MEI 
Henk Franken     11 mei 

Diny Hetterscheid-Meijer   12 mei 

Hermien Langenhof-Geurts   16 mei 

Hennie Geurts    17 mei 

Geert Pelgrom   19 mei 

Aloys Evers      21 mei 

Elsbeth Besselink    21 mei   Proficiat!  

Rieky Teunissen-Wolbrink    30 mei 

 

Volgende nieuwsbrief voor de maand juni verschijnt 24 mei 2022  

http://www.bronckhorst.nl/socialeteams
mailto:riageurts123@outlook.com

