
 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022 EN JANUARI 2023 

ACTIVITEITEN  

BOWLEN     14.00 uur 01 dec. , 05 jan. 

SPELMIDDAG SENIOREN  14.00 uur 07 dec. , 21 dec. , 04 jan. , 18 jan. 

MAALTIJD ALLEENGAANDEN 17.00 uur 14 dec. , 11 jan.  (tel. 06 27 30 88 09) 

PUB QUIZ     14.00 uur 20 dec. , 17 jan.  

OPEN TAFEL    17.00 uur 28 dec. , 25 jan. (tel. 06 51 93 57 93) 

DIALECT OCHTEND   10.00 uur 13 jan.   

➢ Alle bovengenoemde activiteiten zijn in het Dorpshuis te Voor-Drempt 

➢ Maaltijd Alleen gaanden en Open tafel zijn te reserveren tot de maandag ervoor. 

SENIORENCLUB 60+   

zat. 17 dec.14.00 uur Effe bij Steef Hummelo, Kerstmiddag met koperblazers 

 Zat. 21 jan.14.00 uur Dorpshuis Voor-Drempt, gezellige middag m.m.v. Wilco en de Zwoagers 

 

BESTUURSNIEUWS    

In de nieuwsbrief van december 2021 schreef ik dat donkere wolken zich samen pakten boven onze 

hoofden door onzalige berichten over het Covid virus en mutaties hiervan. En nu in 2022 kunnen we 

zeggen dat we deze bedreiging grotendeels hebben overwonnen. Het virus is minder bedreigend geworden 

en vaccinaties hebben ons grotendeels de bescherming gegeven die nodig is om weer te herstellen van deze 

infectie. Van deze onzichtbare “bedreiging” zijn we in 2022 verlost. Echter in februari 2022 kwam er een 

zichtbare bedreiging voor in de plaats. Machtsdenken deed weer zijn intrede in de gedachten van sommige 

wereldleiders en in Europa ontstond een oorlog die tot op dit moment wreder is dan we verwacht hadden en 

wat we ons op dit moment kunnen voorstellen. Weer pakken donkere wolken zich samen boven onze 

hoofden. We hebben geleerd dat positief denken en aanpakken ons in 2021 en 2022 heeft geholpen een 

virus te overwinnen. Ik spreek de hoop uit dat dezelfde gedachte ons in 2023 zal helpen deze 

oorlogsdreiging te overwinnen. Ook dit (vi)rus zal overwonnen worden. 

De ontwikkelingen in onze KBO PCOB afdeling Drempt Hummelo Keppel zijn positief. We hebben weer 

een goed jaar achter de rug en hebben aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. Binnen de 

landelijke KBOPCOB is echter een scheuring ontstaan. Vier provinciale KBO bonden (Limburg, 

Gelderland, Noord Holland en Overijssel) gaan zelfstandig verder. Wij als afdelingsbestuur hebben bij de 

afdelingsvergadering in Gelderland hier tegen gestemd. Als afdeling vinden wij deze versnippering van 

ouderenbelangen geen goede zaak. Het liefst zouden wij dan ook uittreden bij de afdeling Gelderland en 

ons rechtstreeks aansluiten bij de landelijke KBO PCOB. Het artikel in het KBO PCOB blad van november 

2022 geeft hierover een duidelijk beeld. Behoud van onze ledenvoordelen, het magazine van KBO PCOB 

en een samenwerking met andere landelijke bonden zijn onze argumenten hierin. Wij hopen hiervoor de 

mogelijkheden te krijgen van de provinciale afdeling. Het kan niet de bedoeling zijn dat we als onderlinge 

bonden elkaar gaan beperken in mogelijkheden in plaats van elkaar te helpen. Wij willen samen sterk zijn 

in plaats van weer een versnippering. Als afdeling hopen we u hierover zo snel mogelijk te informeren. 

Aanpakken en positief denken met elkaar zal ons een goed 2023 brengen en ik sluit af met dezelfde 

woorden als in 2021. 

Ik zet een licht voor het raam om mijn medemensen in de samenleving te laten zien 

dat niemand alleen is en dat we samen donkere dagen kunnen verdrijven. Ik roep u 

ook op dit te doen. Samen komen we verder. Geloof in een mooiere toekomst.  

Allen wens ik een fijn sinterklaasfeest, gezegende kerstdagen en een gezond 2023 

toe. 

Denk aan elkaar en blijf sterk.     Dirk Jan Huntelaar, voorzitter 



Pub Quiz  op 22 november in het Dorpshuis in Voor Drempt 

Leo Koenders en zijn assistenten  hebben ons weer een zinvolle middag voorgeschoteld.  Enkele vragen 

waar we ons in vergisten  waren o.a -Wat is het meest voorkomend vogel ras in de wereld, en hoeveel zout 

bevat 1 liter zeewater?  De antwoorden waren -  kip en rond 1/3 zout.  De groep die het dichts bij het 

zoutgehalte zat kreeg 1 punt. Ook rebussen kwamen voorbij. Kortom een gezellige en leerzame middag.  

Ria Geurts had weer voor mooie prijsjes gezorgd.  De volgende Quizmiddag is op  dinsdag 20 december en 

met prijsjes in het teken van Kerstmis. We hopen weer velen van u te mogen begroeten. 

 

Positieve Gezondheid 

Dit was het thema van de bijeenkomst van KBO Gelderland. 

Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat mensen met ervaring met ziekte, gezondheid heel breed zien, 

veel beter dan alleen de lichamelijke kant. Deze ‘brede’ kijk wordt positieve gezondheid genoemd en omvat 

meerdere gebieden: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal 

participeren en dagelijks functioneren.  

Hieronder gaan we kort in op elk van de bovenstaande aspecten. 

Lichaamsfuncties: voel jij je gezond?   Slaap je goed?       Kun jij je goed bewegen? 

Mentaal welbevinden: ben je blij zoals je bent?    Beslis jezelf over belangrijke zaken?  

                                       Kun je dingen goed onthouden?  

Zingeving: hoe zit het met mijn vertrouwen en met mijn levenslust?  

Kwaliteit van leven: voel jij je veilig ?      zit je lekker in je vel? 

Sociaal participeren: heb je contact met andere mensen?     Heb je het gevoel dat je erbij hoort? 

Dagelijks functioneren: kun je goed voor jezelf zorgen? Kun jij je de dag goed indelen?  

                                         weet je hoe je hulp kunt vragen?  

Huiswerkopdracht: waar ziet u zelf mogelijkheden voor verbetering? 

Meer informatie: www.netwerkpositieve gezondheid.nl of www.mijnpositievegezondheid.nl 

Ria Geurs en Annie Leisink 

 

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. Bowlen is niet verplicht! 

 

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 DECEMBER 2022 EN JANUARI 2023 

 Antoon Teunissen    07 dec.  Anny Schriek-Gerretsen  16 jan.  

Truus Hoppenreijs-Willemsen  07 dec.  Bennie Hakvoort   16  jan.  

Diny Evers-Veldkamp  10 dec.  Mw. D. Weevers-Smedes  06 jan. 

Greet Geurts-Wolbrink   11 dec.  Mies van Zadelhoff-Jolink  07 jan. 

Marian Beekman-Schoenaker  14 dec.  Annie Geurts-van Hagen  08 jan. 

Brigit Pelgrom-Berendsen   24 dec.  Marleen Jansen-Bus   10 jan. 

Co Langenhof    31 dec.  Annie Luimes-Wolsink  13 jan. 

Anton Sonneveld    31 dec.  Mariet ter Horst-Beekman  14 jan. 

Toos Pelgrom-Gaikhorst   04 jan.  Henk Tankink   26 jan. 

Bennie Peters     05 jan.  Lena Geurts-Streppel   30 jan. 

    

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.    

   

Volgende Nieuwsbrief voor de maand februari 2023 komt uit eind januari 

 

Redactie wenst u allen een gezegende en goed 2023 toe! 

 

http://www.netwerkpositieve/

