
 

 

 

Mei 2020 

Geachte districtsleden,      

 

Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven hebben we Koningsdag (Woning dag) al weer 

achter ons. Nu kijken we vooruit naar 4 mei de herdenking van de slachtoffers van de oorlogen en op 

5 mei vieren we de bevrijding.  

Maar nu, in deze Corona-tijd, zal het allemaal anders zijn. De herdenking is sober en de bevrijding 

kan niet zo uitbundig gevierd worden als anders. We moeten nu op anderhalve meter afstand van 

elkaar blijven……  

Nu we elkaar niet zoveel meer kunnen zien of spreken hopen we als bestuur regelmatiger een 

nieuwsbrief te sturen naar onze leden. Dat, omdat de huidige situatie ook van invloed is op de 

bijeenkomsten van ons district: Het reisje, al geboekt voor mei, ging zoals u al weet niet door.  

Ook weten we niet wanneer de horeca weer open gaat en of we dan wel weer bij elkaar kunnen 

komen in de Lindeboom. Gelijk minister-president Rutte elke keer spreekt over de nieuwe 

maatschappij van anderhalve meter is het voor het bestuur ook eerst maar kijken wat straks nog 

haalbaar is en hoe we het gaan doen met onze komende bijeenkomsten en eventuele reisjes. 

Hopelijk krijgen we een mooie zomer, kunnen de fietsen op en top benut worden om door ons mooie 

landje te fietsen met de familie of vrienden. Maar ook van in de tuin werken/zitten of op het balkon 

zitten kan men van de zomer genieten. 

Na de bijeenkomst in maart waar de nieuwe penningmeester gepresenteerd kon worden heeft er 

inmiddels nog een verandering plaatsgevonden: de secretaresse Mevrouw M.  Sloot-Dijkhof heeft 

aangegeven per direct (=19 april jl.) om persoonlijke redenen het secretariaat- en lidmaatschap te 

willen beëindigen.  Ook haar man de heer M. Dijkhof is gelijktijdig uit het bestuur getreden. 

Dat zette de overgebleven bestuursleden wel even voor de vraag hoe nu verder. Inmiddels heeft 

goed overleg plaatsgevonden. En voor de secretaris is de volgende oplossing gevonden: 

Onze penningmeester Joke Bakker-Stok en haar man Coen Bakker willen ook het secretariaat voor 

hun rekening nemen. Dit met goedkeuring van Utrecht. Op de volgende bijeenkomst zullen we daar 

nader op terug komen. 

Wij als bestuur hopen dat U begrip kunt tonen voor zoals wij het op dit moment hebben opgelost. 

Onze wens is natuurlijk ook dat het Coronavirus aan U voorbij is gegaan En dat we elkaar misschien 

op 5 September weer kunnen zien. 

Hier over krijgt U nader bericht. 

Wij wensen U verder een mooie zomer toe. 

 

Vriendelijk groetend het bestuur: 

Jan, Joke, Coen en Dini 



 

ADRESSEN BESTUUR District Deventer:   

 

Voorzitter:    Jan Mom 

     Kanaalstraat 286 

     7311 MV APELDOORN 
     Tel. 06 53 570 684 

     E-mail: j.mom@planet.nl 

 

Secretaris/ Penningmeester: Joke Bakker-Stok 

     Het Bijltje 21 

     7413 RM DEVENTER 
     Tel. 0570 628032 

     E-mail: jocoba2008@live.nl 

 

Bankrekeningnummer:  NL69 RABO 0322 3350 51 t.n.v. Patiënten 

Vereniging Hoofd Hals Deventer 

 

Bestuursleden:   Dini Velderman 
     Mulderserf 25 

     7391 PJ TWELLO 

     Tel. 0571 275677 

     E-mail: dini.velderman@gmail.com 

 

     Coen Bakker 
     Het Bijltje 21 

     7413 RM Deventer 

     Tel. 0638748002 

E-mail: jocoba2008@live.nl  

 

Locatie Districtsbijeenkomst: Restaurant De Lindeboom 

     Lindeboomweg 1a 

     7433 BH SCHALKHAAR 

 

Activiteiten van het District Deventer: 

 

- Het bezoeken van patiënten, zowel vóór als na de operatie 
- Huisbezoeken 

- Informatie verstrekken aan stemband lozen 

- Organiseren van lotgenotencontact d.m.v. districtsbijeenkomsten 
 

Voor meer informatie over het District Deventer en de data van de districtsbijeenkomsten kunt u kijken op onze website 
www.pvhh.nl of www.facebook.com/Hoofdhals/ 

Het verdient de aanbeveling uw hulpmiddelen te bestellen bij de 2e Stemwinkel, de verdiensten van de 2e Stemwinkel 
komen ten goede aan de vereniging Hoofd Hals. De 2e Stemwinkel levert alle in Nederland voorgeschreven hulpmiddelen 
voor tracheostoma. Dit kan ook via telefoon 030-2321483, e-mail info@2estemwinkel.nl of via de website  

 

Voor vragen kunt u ook terecht bij het infocentrum van Hoofd-Hals 

Vredenburg 24, 4e etage 

3500 AA  UTRECHT 

Tel. 030-2321483 

E Mail info@pvhh.nl 
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