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Geachte leden,
Zo lijkt de zomer alweer voorbij te zijn, zo zit je weer midden in de zomer. Best wel
lekker natuurlijk, tenminste zo lang het niet weer 400 C wordt. Want wat was het
warm in die recordweek. Mij veel te warm en eigenlijk heb ik nog niemand gehoord
die er niet net zo over dacht. Ik was in elk geval blij dat het weer wat afkoelde en
zelfs de regen vond ik fijn, want dat was goed voor de tuin en voor het land en de
boeren. Maar dit is, samen met de vakantieperiode, allemaal verleden tijd. Wij gaan
ons weer richten op een nieuw verenigingsseizoen. Hopelijk bent u allen uitgerust en
klaar om weer mee te doen met onze activiteiten.
Volgende bijeenkomst
De eerstvolgende ledenbijeenkomst is
Wanneer
: 22 oktober om 14.00 uur.
Waar
: VONK-gebouw Hoogezand.
Wat
: de heer Harry van der Klei met Een koffer vol herinneringen.
Reisje 17 september 2019.
Dan heb ik het in de inleiding over meedoen met activiteiten en dan is de
eerstvolgende ledenbijeenkomst pas op 22 oktober. Daarvoor hoef je nu toch nog
niet uitgerust en klaar te zijn. Nee, dat klopt. Maar die ledenbijeenkomst is ook niet
de eerstvolgende activiteit. Nee, dat is ons jaarlijkse busreisje. Dit jaar is de reis op
dinsdag 17 september en veel leden hebben zich al opgegeven en is de bus bijna vol.
Ik heb begrepen dat er nog zo’n 5 of 6 personen bij kunnen en dat de bus dan echt
helemaal vol is. Dus mocht u nog mee willen, maak dan zo spoedig mogelijk € 39
over op rek.nr. NL22 RABO 0166 1993 62 t.n.v. PCOB afd. Hoogezand-Sappemeer.
Heeft u het geld overgemaakt, maar bent u toch te laat en is de bus vol, dan krijgt u
uw geld zeker terug.
We gaan "een Rondje Dollard en hoogtes in het Land”. De plannen om naar het
Duitse veengebied te gaan kunnen vanwege de droogte niet doorgaan.
Vertrek 10.00 uur van af het Rembrandtplein.
We gaan ook weer genieten van een lunchbuffet tussen de middag en om 15.30
koffie met wat lekkers.
Op 1 okt. vieren we de internationale dag van de ouderen op 11 locaties.
In de bijlage vindt u alle gegevens over de deelnemende centra in de gemeente
“Midden Groningen”. Een unieke gelegenheid om anderen te ontmoeten en te
genieten van hetgeen er wordt geboden. Veel plezier toe gewenst.

Alvast noteren.
Het programma voor dit najaar ziet er als volgt uit:
11 november: Prov. KBO-PCOB thema bijeenkomst over “Zorg”, Het Brandpunt
Sappemeer, aanvang 10.00 uur
19 november: ledenbijeenkomst over het geheugen, boodschappenbriefjes en niet
meer op namen e.d. kunnen komen. Het Spinnenweb Sappemeer, aanvang 14.00
uur.
10 december: Kerstviering KBO, Parochiezaal, aanvang 10.00 uur.
17 december: Kerstviering PCOB, Vonkgebouw, aanvang 14.00 uur.
POSO LIFESTYLEBEURS 50+ ACTIEF.
Poso organiseert voor het negende achtereenvolgend jaar weer de Lifestylebeurs. Op
vrijdag 4 oktober 2019 van 13.00 tot 17.00 uur in de Sporthal van
Sportcentrum de Kalkwijck kunt u weer een bezoek brengen aan deze beurs. U kunt
op deze beurs terecht voor heel veel informatie, zo vindt u op deze beurs stands met
informatie op het gebied van gezondheid, ontspanning, wonen, notariële zaken,
ouderen organisaties, vervoer, computers en smartphones, film, tuinonderhoud,
bloemschikken, muziek, fietsen, sport, boeken, financiën, maaltijdvoorziening,
verkeer, verhuizen, financiën, patiënten verenigingen en nog veel meer.
Door de veelzijdigheid van de beurs, o.a. door de deelname van zeventig
verschillende organisaties heeft de beurs voor elke bezoeker wel iets te bieden. Bij
de stands op het gebied van gezondheid kunt u uw gezondheid laten testen d.m.v.
verschillende tests en metingen. Bij een aantal stands kan men heerlijke hapjes
proeven.
Nieuw dit jaar is de ‘DIGISTRAAT’ met heel veel informatie op het gebied van
computers en smartphones. Dus voor eventuele problemen met uw computer of
smartphone, maar ook voor leuke tips kunt u bij de standhouders in de
‘DIGISTRAAT’ terecht. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe u een leuke winter- of
zomervakantie via uw computer kunt boeken? De leden van de
Seniorencomputervereniging ‘Alt-HS’ zijn graag bereidt om u hierover uitgebreid te
informeren.
De toegang is gratis.
Lief en Leed.
Hoewel deze rubriek door de nieuwe privacywetgeving heel erg beperkt wordt, willen
wij u toch het overlijden van enkele leden vermelden. In de eerste plaats mevrouw
W. Joosten-Poelma, medeoprichter van de KBO Hoogezand-Sappemeer. Ook de heer
P.A. Schimmel is overleden, ook hij was lid van de KBO. Bij de PCOB is er verdriet
over het overlijden van de heer J. Smit. Wij wensen alle nabestaanden kracht en
troost toe om met het gemis om te gaan.
Tot ziens op een van de bijeenkomsten.
Groet Wineke en Siena.

