
 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022   
 ACTIVITEITEN 

DIALECT-OCHTEND      vr.  30 sept.                      10.00 uur ’t Hessenhuus Achter-Drempt 

SPELMIDDAGEN   SENIOREN      wo. 05 en 19 oktober  14.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt     

BOWLEN         do. 06 oktober          14.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt 

NATIONALE OUDERENDAG      vr. 07 okt.   14.00 uur Den Bremer Toldijk 

                                                 Programma en informatie volgt via pers en extra mail aan jullie!     

MAALTIJD ALLEENGAANDEN     wo. 12 oktober   17.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt  

                                                                                 (Opgave vóór 10 okt. 06 27308809)  

OPEN TAFEL DORPSHUIS             wo. 26 oktober                   17.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt    

                                      (Opgave vóór 24  okt. 06-51935 93 
                                                                                                     e-mail: info@dorpshuisdrempt.nl)    
 

 Bestuursnieuws  
Een goede oogst is het begin van een zorgeloze winter………..! 

Op het moment dat ik dit schrijf is het september en zitten we midden in de oogstfeesten in onze kernen 
Drempt, Hummelo, Hoog en Laag Keppel en Eldrik. Oogstfeesten die in het verleden georganiseerd 
werden om het binnenhalen van een goede oogst te vieren. Men kon weer de winter in en had, indien 
mogelijk, elkaar geholpen bij het binnenhalen van deze oogst. Samenwerken was toen gebruikelijk. 
Misschien wel gebruikelijker als nu, alhoewel niet iedereen over één kam te scheren is.  
De winter ingaan op dit moment is een moeilijk vooruitzicht. Er zijn veel onzekerheden. Naast het weer 

opkomende Corona virus zien we de energieprijzen omhoogschieten en velen vragen zich af waar ons dit 

brengt. Niemand weet het, maar vrijheid, onafhankelijkheid, eigen beslissingsrecht en solidariteit zijn 

ineens weer erg belangrijke onderwerpen geworden en helaas niet voor iedereen een gewoongoed. Dit 

moeten wij ons realiseren en naast onze gezondheid weer hoog in onze verworvenheden koesteren. Laten 

we samenwerken en elkaar helpen om deze onzekerheden het hoofd te bieden. 

Als we als leden van KBOPCOB weer de winter ingaan, hebben we de zomeractiviteiten weer achter de 

rug. Rest mij dan ook de organisatoren van deze activiteiten van harte te bedanken voor hun inzet. Velen 

hebben genoten van deze activiteiten en er met plezier aan deelgenomen. De activiteiten die in de 

winterperiode georganiseerd zullen worden bespreken we in onze volgende nieuwsbrief.  

In september heeft KBO Gelderland besloten het pensioenverzet van Pieter Lakeman te ondersteunen met 

een crowdfunding actie. In het kort komt het er op neer dat Lakeman met zijn organisatie SOBI de 

pensioenfondsen verwijt onder dwang van De Nederlandsche Bank een te lage rekenrente te hanteren. 

Ieder individueel lid kan hier aan deelnemen d.m.v. een donatie. Voor aanvullende informatie over de 

crowdfunding actie van de seniorenorganisaties kan contact worden opgenomen met Wilma Schrover 

(info@kbo-brabant.nl / 06-53561214 of 073-6444066).Voor aanvullende informatie over het 

pensioenverzet kan contact worden opgenomen met Pieter Lakeman (info@sobi.nl /06-38150576 of 030-

2040200). Namens de plaatselijke afdeling zal ik als voorzitter de ontwikkelingen hieromtrent volgen. 

Een gezonde en zorgeloos goede winter toegewenst. 

Dirk Jan Huntelaar, voorzitter  

  

              
    
Secretariaat:       
    Zomerweg 26       
6996     DE Drempt       
    T. 0313 472550        
e   -   mail:hakvoortgma@gmail.com        
    

    



Vrijwillige ouderenadviseur 

Het doet mij een genoegen u te kunnen mededelen dat er voor mij een opvolger naar voren is gekomen. 
Wij hebben samen op een plezierige manier gesproken over wat deze taak inhoudt. Haar naam is:  
Anneke Hazemeijer-Groot Roessink uit Laag-Keppel. Ik heb alle vertrouwen in haar inzet en dat ze haar 
taak zeer serieus neemt. Ik wens haar dan ook veel succes met haar nieuwe werkzaamheden. 
Verder wil ik eenieder bedanken voor het vertrouwen dat men in mij gesteld heeft.  

Annie Notenboom-Leisink 
 

In de Nieuwsbrief van mei jl. heb ik me al aan u voorgesteld als aspirant bestuurslid. 
Inmiddels ben ik  door het bijwonen van alle vergaderingen al wat wijzer geworden over het 
reilen en zeilen binnen onze afdeling.  
Omdat mevr. Annie Notenboom-Leisink graag het stokje van ouderenadviseur wil 
overdragen, heb ik mij aangemeld en wil ik me er van harte voor inzetten. Ik hoop dat u mij, 
als het nodig is , weet te vinden. In het verleden werkte ik bijna 25 jaar als leidinggevende bij 

de Thuiszorg  en als zodanig heb ik o.a. veel met, vaak , oudere mensen gewerkt.   Tot ziens.  
      Anneke Groot Roessink  Tel. 0314 849542 of 06 41380483 
 
Start bowlen! 
Na deze warme zomer gaan we 6 oktober weer gezellig bowlen  van 14:00 tot 15:00 uur  
in het dorpshuis in Voor-Drempt.  Daarna de eerste donderdag van de maand tot en met april. 
We hopen jullie dan allemaal weer te zien . 

Groetjes Dinie Hetterscheid  Tel.  0313 474944 of 0611467874 
 
Verslag van de laatste fietstocht van het seizoen 2022. 
Voor de laatste fietstocht van dit seizoen vertrok op donderdag 1 september 2022 een flinke groep vanaf 
Hoog-Keppel. Het was stralend warm  weer, circa  30º C.  Gelukkig was er wel een verkoelend  
windje, voor  de e-bikers  geen probleem. Wij gingen via Drempt en Doesburg, over de brug , want 
vanwege de lage waterstand van de IJssel  liggen de veren eruit, langs "het Hof te Dieren" richting Ellecom. 
Daar boden de bomen heerlijk veel schaduw. Via soms hobbelige paden kwamen we op het landgoed 
"Middachten" terecht. Daar werden we tot onze verrassing verwacht in de theetuin/schenkerij van het 
kasteel. We werden getrakteerd op een drankje naar keuze met een heerlijk gebakje! Het gezicht op 
theetuin was overweldigend mooi. We zagen de tuinman in de volle zon werken om alles zo mogelijk nog 
mooier de maken. Na deze heerlijke zit ging het richting de Havikerwaard, overal zagen we de kwijnende 
gewassen en weides in deze uitzonderlijke droge en hete zomer. We fietsten door Doesburg langs de oude 
IJssel en zagen het nieuwbouwproject waar  ook  Jan en Jose Gerretsen komen te wonen. Tot slot werd In 
Hoog-Keppel Anton Huirne en Frans Kemperman lof toegezwaaid voor het prima uitzetten van de mooie 
tochten van afgelopen zomer!!     Hermien Hoogkamp-Hiddink.  
 
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  

 

Jarigen in de maand oktober 

Theo Sonneveld  01 okt.  Herman Snelder    22 okt 
Peter Niels    01 okt.  Leonie Verheul-de Beer   24 okt. 
Marijke Leisink-Takes  06 okt.  Geert Pelgrom   25 okt. 
Hans Messing   16 okt  Margriet Pelgrom v.d. Heuvel 26 okt. 
Geurt Hilhorst   18 okt.  Doortje Bremer-Snelder  28 okt. 
 

 Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.  
  

 Volgende Nieuwsbrief voor de maand november verschijnt 25 oktober 2022  


