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Geachte leden,
En dan is er al weer een maand bijna voorbij en is het nog een paar dagen tot
Hemelvaartsdag en moet er weer een nieuwsbrief geschreven worden. Eigenlijk is
dat een wonderlijk proces zo’n nieuwsbrief maken. Op het moment dat ik begin, heb
ik eigenlijk nog geen flauw idee hoe die nieuwsbrief er deze keer uit gaat zien. Ja, ik
weet dat er een stukje over de activiteiten in komt maar verder heb ik als ik begin nog
geen enkel idee over de vormgeving en inhoud, maar een paar uur later is er toch
weer een nieuwsbrief klaar.
In de afgelopen periode hebben we een heel gezellige ledenbijeenkomst gehad met
mevrouw Admiraal, die ons liet delen in haar belevenissen als trouwambtenaar in
eerst de gemeente Grijpskerk en later in de gemeente Zuidhorn. Wat kan deze dame
goed vertellen en wat hebben we met veel plezier naar haar geluisterd. Het was
jammer dat er niet veel meer mensen aanwezig waren. Wie er niet was heeft echt
een hele geslaagde middag gemist.
Volgende bijeenkomst
De eerstvolgende ledenbijeenkomst is
Wanneer
Waar
Wat

: 18 juni om 14.00 uur
: Het Spinnenweb Sappemeer
: Mevrouw Fatimeh Taghvaei, Iraans vluchteling verteld over haar leven
in Iran en haar vlucht naar Nederland.

Van de bestuurstafel
Zoals u allen weet is de voorzitter van de PCOB ernstig ziek geweest. Hij en zijn
gezin zijn dankbaar dat het nu weer goed met hem mag gaan. Toch heeft hij
gemeend te moeten besluiten te stoppen met het werk voor de PCOB en de KBO.
Wij vinden het jammer dat hij dit besluit heeft moeten nemen, maar zijn wel blij met
alles wat hij voor de vereniging heeft betekend en gedaan. Jan, dank je wel voor je
inzet voor onze vereniging en wij wensen jou samen met je vrouw en je kinderen nog
vele mooie jaren toe.
De KBO leden hebben, in de jaarvergadering, de heer Jacob Fellinger benoemd als
nieuw bestuurslid bij de KBO. Jacob van harte welkom in ons bestuur.

Reisje 17 september 2019
Op 17 september gaan we weer met z’n allen op reis. In een bus van het Nationaal
Busmuseum gaan we weer een gedeelte van het mooie noorden van Nederland
ontdekken. We gaan richting Vlagtwedde/ Bellingwedde en het Duitse grens gebied.
De reis is zoals gebruikelijk weer volledig verzorgd met koffie/thee met gebak en een
heerlijke, uitgebreide lunch. De kosten voor deze dag bedragen € 39 p.p. en u kunt
zich voor deze reis opgeven door dit bedrag over te maken op rekeningnr. NL22
RABO 0166 1993 62 t.n.v. PCOB afd. Hoogezand-Sappemeer. Ook de KBO-leden
kunnen zich op deze manier opgeven. U kunt u telefonisch opgeven bij Meint
Dekker, tel. nr. 0598-326969, maar pas op het moment dat u betaald hebt, mag u
ervan uit gaan dat u ook mee gaat. In de volgende nieuwsbrief komen er verdere
mededelingen.
Alvast noteren
Nadat we met de bus op reis geweest zijn, gaan we weer verder met onze
ledenbijeenkomsten in Het Spinnenweb of het Vonkgebouw. Zo zijn wij van plan om
op 22 oktober te ontdekken wat de heer Harrie van der Klei allemaal meeneemt in
“zijn koffer vol herinneringen”. Op 11 november organiseert het provinciaal bestuur
een bijeenkomst in Het Brandpunt over Zorg. Hier krijgt u op een later moment nog
meer informatie over, maar noteer alvast de datum. Op 19 november wordt de
ledenbijeenkomst verzorgt door de heer Fokko van der Laan. Met hem hebben we
het er over of het normaal is dat je een boodschappenbriefje gebruikt of dat je niet
direct op een naam kunt komen. Op 10 december organiseert de KBO voor haar
leden de Kerstviering en de PCOB leden hebben een kerstviering op 17 december.
Zoals u ziet, is er dit najaar weer genoeg te doen. De komende zomer hoeft u zich
overigens ook niet te vervelen, want dan worden er allerlei activiteiten door het
POSO georganiseerd. Kijk maar eens rustig naar hun planning, er zit vast wel iets
voor u bij. www.poso-middengroningen.nl.
Ledenadministratie
Tijdens de laatste bestuursvergadering kwam ter sprake dat we soms informatie
hebben waarvan we denken dat het handig zou zijn dat we de leden dit snel kunnen
laten weten. Dat is echter lang niet altijd mogelijk, want soms is de nieuwsbrief net
klaar en bezorgd en duurt het nog weer een hele tijd voor de volgende komt. Van
een aantal leden hebben wij als bestuur wel een email-adres en hen kunnen we
gelukkig wel snel bereiken. Wilt u als lid eens nagaan of wij wel alle gegevens die wij
nodig hebben, inderdaad ook hebben. Misschien heeft u inmiddels wel een emailadres of is dit adres onlangs gewijzigd, wilt u het dan aan de secretaresses van de
vereniging doorgeven. De emailadressen van deze dames staan boven aan de
nieuwsbrieven. Het zou erg fijn zijn als u meehelpt onze ledenadministratie helemaal
bij de tijd te brengen en te houden.

Graag tot ziens.
Wineke en Siena.
“Ëen introducee kan altijd mee.”

