
 
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 

 

SPELMIDDAGEN   SENIOREN      wo. 02 en 16 november   14.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt      

BOWLEN            do. 03 november           14.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt  

MAALTIJD ALLEENGAANDEN     wo. 09 november     17.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt   

                                                                                   (Opgave vóór 7 nov. 06 27308809)   

CARNAVALMIDDAG SENIOREN za. 12 november                 14.11 uur Dorpshuis Voor-Drempt 

VERENIGINGENMARKT                za. 19 november                 14-18.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt  

PUBQUIZ SENIOREN                     di. 22 november                 14.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt  

OPEN TAFEL DORPSHUIS             wo. 30 november              17.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt     

                                       (Opgave vóór 28  nov. 06-51935 93  

                                                                                                       e-mail: info@dorpshuisdrempt.nl)     

 BESTUURSNIEUWS   

Samen de winter door!! U hoeft zich niet te vervelen de komende tijd als u actief  mee gaat doen met alle 

activiteiten die wij voor u organiseren tijdens de komende winterperiode. Samen met St. Welzijn en de 

60+ groep hebben wij om de tafel gezeten.   Op 7 okt.  zijn we gestart en hebben samen met Steenderen 

de landelijke dag v/d ouderen gevierd. Een kort verslag leest u hierna. 

 
De kaart/spelmiddagen en bowling worden goed bezocht maar kan nog meer liefhebbers aan.  Iedereen 
is welkom. Hou de data in de gaten en schrijf meteen op om niet te vergeten. Neem de buurvrouw/man 
bij de arm om niet te vereenzamen. De kranten staan er vol van, maar weet wel dat u zelf de eerste stap 
moet zetten. Alles word gratis aangeboden alleen de consumpties zult u wel zelf moeten betalen.  
Als u opgehaald wilt worden bel gerust met het secretariaat- 0313 472550 -  en het word geregeld.  
 
Carnaval  carnavalsvereniging – de Blauwe Snep- nodigt  12 november  alle senioren uit om samen met 
hen het 55 jarig jubileum te vieren. Het programma start om 14.11 uur en eindigt 16.45 u.  
Er zijn optredens van de dansgardes, KAREL TEN KATE, Twents plat, Andre van Duin (Sketch) en gezellig 
inhaken met muziek van vroeger. Alaaaf! 
 

Pub-Quiz 22 november starten wij om onze hersenen te trainen. Denk niet – ik weet niets- vaak weet je 

meer dan je zelf denkt. Ook in december, januari en februari wordt een middag georganiseerd.  

Leo Koenders en zijn assistentes smeren ons brein. 

 

Nieuwjaar wensen  en borrel. 
5 januari 2023  op de eerste bowlingmiddag in januari wensen wij elkaar onder het genot van een hapje en 
een drankje een goed nieuwjaar toe. Aanvang 14.00 uur. 
Schrijf ook in uw agenda 14 maart jaarvergadering op. Vorig jaar moest Burgemeester  Besselink door 
Corona verstek laten gaan maar we proberen haar opnieuw uit te nodigen. 
Lees de Nieuwsbrief  en noteer de data. Wist u ook dat ’t Hessenhuus en het Dorpshuis ook maaltijden 
verzorgd en sinds kort dialect koffie-uurtjes houd.  
Heel gezellig allemaal. Dus…..! Bel gerust en kom.  

  

              
    
Secretariaat:       
    Zomerweg 26       
699

6 

    DE Drempt       
    T. 0313 472550        
e   -   mail:hakvoortgma@gmail.com        
    

    



Kort  verslag: ‘ landelijke dag van de ouderen” bij Den Bremer in Toldijk op 7 otober  

Twee dames van de GGD Oost Gelderland – Carolien en Afke gaven uitleg . 

• Eind 19e eeuw is deze dienst opgericht. Toen waren er ook al veel gezondheid problemen maar wel 

van andere aard dan nu. Er waren veel infectieziekten en epidemieën. Oorzaak was toen vooral de 

hygiëne. Ieder stadsbestuur was zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van hun inwoners. De 

eerste registratie dateert vanaf 1866. Er heerste toen een enorme Cholera-epidemie. In 1929 

kwam er een vaccinatie tegen het Pokkenvirus. Vanaf 1924 heerste er ook Polio. De laatste jaren 

steek dat ook weer de kop op en men wil overgaan op verplichte vaccinaties. 

• Gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de gezondheid van haar burgers. Publieke gezondheid 

dienst. De GGD richt zich nu meer op Regionale Gezondheid; Jeugd- schoolartsen, Rook gedrag 

e.d., SOA en Hiv, infectieziekten, Forensische geneeskunde, Apenpokken e.d. 

• Meer preventieve gezondheidzorg. Gezamenlijk onderzoek naar kanker.  Alcohol verbod voor 

jongeren onder 18 jaar enz.enz. Geluidoverlast met gehoorschade? 

• En dan komt in 2020 CORONA.  Coronapandemie. Veel vragen komen aan de orde. B.v. 

Doodsoorzaken staan nu meestal onder de noemer corona. Nooit hoor ik meer griep o.i.d. Dat is 

een veel gestelde vraag antwoord Afke. Het ene sluit het ander niet uit maar kunnen elkaar wel 

versterken.. Afke is verpleegkundige van beroep. Op het scherm laat Carolien een OCTOPUS zien 

met zes armen. Aan iedere arm hangt een thema. IZB- infectie ziektebestrijding, onderzoek en 

opleidingen, testen, vaccineren, communicatie, administratie en middenin op het lijf BCO dat staat 

voor Begeleiding Cluster Onderzoek bij uitbraak. Ze houden toezicht op locaties, b.v. op kleding en 

bescherming. Dit wordt landelijk geregeld. Er zijn veel dingen, vooral in het begin, moeilijk gegaan 

maar ook heel veel goeds.  In het begin van de Corona uitbraak was er een personeelsbestand van 

10 personen en is op dit moment van 10 naar honderdvoudig gegaan. Adviseurs worden opgeleid 

voor begeleiding op scholen, ziekenhuizen, zorgcentra en daklozenopvang enz.  Ook veel aandacht 

voor PBM, dit staat voor; Personeel Beschermende Maatregelen. Impact voor personeel en 

medewerkers is divers maar heftig. 

De aanwezigen werden  deze middag ook echt verwend. Koffie met cake was er volop en daarnaast 

nog enkele drankjes met hapjes.  Entertainer Hans Vesterink uit Rheden bracht na de pauze 

gezellige muziek uit de jaren ‘60.  Meedeinen en zingen  versterkt elkaar!  

                       Gerda Hakvoort, secretaris 

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   
Amphion The PROM Broadway's Hit Musical Comedy 

Het ultieme musicalfeest voor jong en oud met onweerstaanbare muziek, een hartverwarmend verhaal en 
verrukkelijke humor. U kunt zich t/m 7 november opgeven bij Stichting Welzijn, telefoon 0314 380232 of 
e-mail:  info@swdrempthummelokeppel.nl     Kosten, incl. vervoer € 68,50 
 
Jarigen in de maand november  

Coba Kemperman-Schut   3 nov.   Corrie Peeters   12 nov. 

Ria Geurts-Langenhof   6 nov.   Annie Baars-Meijer   16 nov. 

Trees Horstink-Groot Koerkamp  7 nov.   Marie Bremer-Berendsen  17 nov. 

Truus Wienholts    8 nov.   Peter Beersma   18 nov. 

Floris Hazemeijer    11 nov.  Doortje Wolters-Steijntjes  20 nov.  

 

 Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.   

  Volgende Nieuwsbrief voor de maand december en januari verschijnt 29 november 2022   

mailto:info@swdrempthummelokeppel.nl

