
  

 

NIEUWSBRIEF juni 2022  

 Activiteiten  
Fietsen        7 juli en 4 augustus 13.30 uur start op de Brink in Hoog-Keppel   

Jeu-de Boules       16 augustus 13.30 uur op de Brink in Hoog-Keppel  

SPELMIDDAGEN 50+      24 augustus 14.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt  

OPEN TAFEL DORPSHUIS                    27 juli en 31 augustus 17.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt   

(opgave de maandag ervóór T. 06-51 93 57 93  
 e-mail: info@dorpshuisdrempt.nl)         

      

BESTUURSNIEUWS  
De vakantietijd staat voor de deur.  
De warmte heeft zich afgelopen week met temperaturen  boven de 30 graden al flink doen gelden. 
Sceptici zullen zeggen: ” jullie hebben altijd vakantie”. In de ogen van onze kinderen, die zoveel 
moeten in deze tijd, lijkt dat ook zo. Maar wij, ouderen, moeten soms en willen vaak nog van alles, 
wat overigens door de overheid en de medische wereld wordt gestimuleerd.( en soms opgedrongen). 
Vitale ouderen zijn nl. van onschatbare waarde voor onze maatschappij, denk alleen maar  aan alle 
oppas-oma’s en -opa’s! De keuze, tussen moeten en actief willen zijn, is soms lastig.  Regelmatig 
wordt ook gezegd; ”zeg ‘ns wat vaker NEE”. Maar dat is voor sommigen erg moeilijk  en ook weer 
begrijpelijk. Eveneens wordt wel eens vergeten dat er een groep (oudere) ouderen is die wel zouden 
willen, maar om diverse redenen niet meer kunnen.   
Terug naar de vakantietijd.  
 Velen van ons zijn er al even tussenuit geweest; anderen gaan nog.  En dan zijn er nog die zeggen; 
”laat mij maar lekker thuis, hier heb ik alles”. Thuis als rustpunt ervaren in deze hectische, onrustige 
en onveilige wereld. Wij, als KBO-PCOB bestuur, doen het even rustig aan, geen vergaderingen of 
overlegbijeenkomsten met bonden of gemeente. Wel zijn er altijd bestuursleden die u verder kunnen 
helpen op een moment dat u ondersteuning of advies nodig heeft of gewoon een gesprekje omdat al 
uw dierbaren even op vakantie zijn en u zich alleen voelt.   
De fietstochten op de 1e donderdag v.d. maand in juli en augustus gaan gewoon door.   
De spelmiddagen 50+, om de veertien dagen op de woensdagmiddag, voor onze leden gaan weer van 
start op 24 augustus , gevolgd door 7 en 21 september.  Zet de data maar vast in de agenda’s!  
Overigens hebben we enthousiaste plannen om de Spelmiddagen 50+, nu met kaarten  en rummicub, 
uit te breiden met een sjoel- en rikkaart clubje (ook wel boeren bridge genoemd).  We hopen van 
harte dat hiervoor ook liefhebbers zijn … In dat geval laat het even weten bij een van onderstaande 
personen:  
Secretariaat Gerda Hakvoort, tel. 0313 472550 of e-mail:hakvoortgma@gmail.com,  
SpelleiderTonnie Loobeek, tel. 0313 471116 of 06 42569578  
Bestuurslid Anneke Groot Roessink, tel. 0314 -849542 of e-mail arendine48@ziggo.nl  
Op 16 augustus is er een gezellige Jeu-de Boules middag gepland vóór het gezondheidscentrum aan 
Burg. van Panhuysbrink  Hoog-Keppel, met een hapje en een drankje tussendoor.   
Rest ons alleen u allemaal nog een hele  fijne zomer toe te wensen.  Namens 
het Bestuur, Anneke Groot Roessink   

        

  

Secretariaat:   
  Zomerweg 26   

6996  DE Drempt   
  T. 0313 472550    

e - mail:hakvoortgma@gmail.com    
  

  



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  
  
COLLUM         Als ik nu een straaljager hoor overkomen is mijn associatie niet meteen: 
“Bah, wat een herrie, moet dat zo nodig?”, maar: “Gelukkig, we zijn nog paraat”. Sneu voor de 
oorlogsvluchtelingen dat de oorlog nog zo dichtbij is. Maar ons landelijke luchtalarm op de eerste maandag 
van de maand  vind ik nog sneuer. Tot Poetin de “speciale militaire operatie” in Oekraïne begon, vond ik 
die sirenes een mooi moment van herdenking van het einde van de 2e Wereldoorlog, van het militarisme 
of zo. Nu is het weer een maandelijkse wake-up-call.  

Wonderlijk hoe betekenissen zo snel kunnen veranderen of omslaan. Ineens zijn we weer bereid 
om te investeren in het leger en in de wapenindustrie. We dachten net de pensioenfondsen om te hebben 
om alleen nog te investeren in fatsoenlijke, groene, co2-neutrale en andere puur positieve industrieën 
zonder bijsmaak, maar natuurlijk wel met voldoende rendement om eindelijk weer te kunnen indexeren. 
Dan mogen we ook wel weer 130 op de snelweg rijden, zie ik u denken. Ja, dat zie ik, tot mijn grote 
ergernis, als ik weer op de snelweg zit. Wie 100 rijdt is een loser, lijkt het wel of zo’n softe milieufanaat. 
Ons morele kompas raakt wel erg vaak in de war met al die maatschappelijke dreigingen en omslagen, of 
houdt u het roer recht? En bent u “woke”?  

Mijn vrouw heeft een afkeer van reizen met de trein, terwijl ik altijd enthousiast was, maar sinds 
corona is dat gevoel wel wat getemperd. Als we samen naar de (klein-)kinderen willen gaan we dus met de 
auto. Zelfs bij zaken die voor mijn geluk bijzonder belangrijk zijn moet ik compromissen sluiten, voel ik een 
zekere schaamte, en realiseer ik me dat het leven best ingewikkelder is geworden. Maar vergeleken met 
veel mensen op deze aarde hebben we slechts “luxeproblemen”, al voelt dat meestal niet zo.  

Mijn kleindochter van bijna twee maakt een gebaar dat ik bij haar moet komen zitten op de grond 
en dan trappelt ze met haar voetjes tegen de mijne. Zo’n klein geluk, daar kan geen grote ellende tegen op, 
zelfs geen anderhalf uur op de snelweg.  

Evert Ruiter  

De Stichting Welzijn Drempt,Hummelo en Keppel, heeft maandelijks , op de 1e donderdag van de maand, 

7 juli en 4 augstus,  van 9.30 uur tot 12.00 uur, een Repair Café in gezondheidscentrum   

Burg. van Panhuysbrink 1e 6997 AA Hoog-Keppel  
  
  

JARIG IN JULI  &  AUGUSTUS  

05 juli dhr. Frans Tankink  
17 juli mevr. Silvia Messing-Jansen  
19 juli dhr. Dirk Jan Huntelaar  
19 juli mevr. Iet Booltink-Schleedoorn  
23 juli mevr. Anneke Diesfeldt-Kemperman  
23 juli dhr. Henk Willemsen  
25 juli dhr. Jan Bremer  
27 juli mevr. Wilma Wensink-Bonekamp 
28 juli mevr. Lemaire-van Ruitenbeek  
  

02 augustus mevr. Hanneke Gosselink-Snelder    

05 augustus dhr. Wim Steintjes  
07 augustus dhr. Antoni Garretsen  
10 augustus mevr. Riek Klein Reesink-Willemsen  
12 augustus dhr. Theo Pelgrom  
19 augustus mevr. Iet Booltink-Schleedoorn  
23 augustus mevr. Tineke Willemsen-Scheerder  
24 augustus mevr. Sieny Berentsen-Runneboom  
26 augustus mevr. Agnes Pelgrom-Sueters  
27 augustus mevr. Elly Willemsen  
28 augustus mevr. Wilma Tankink-Willemsen  
31 augustus mevr. Tonny Haverkort  

 Van harte gefeliciteerd en een fijne dag  

  
  

Weest verblijd zolang gij er zijt.  
  

Volgende nieuwsbrief voor de maand september verschijnt 23 augustus 2022    


