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Geachte leden,
Terugkijkend op het jaar dat bijna voorbij is, laat zien dat vanwege de corona
pandemie bijna alle activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden.
Helaas is dit ook de reden waarom de traditionele kerstviering van zowel de KBO als
de PCOB niet doorgaan. Zo’n beslissing te nemen was niet gemakkelijk, ondanks
de hoge vaccinatiegraad die wij als ouderen kennen. De gebruikelijke
nieuwjaarsvisite van de KBO wordt verschoven naar februari 2022. In de volgende
nws.brief meer hierover.
Maar regelgeving: 1,5 meter, handen wassen, niezen in de elle boog e.d., was voor
het bestuur de reden om ons zelf en de leden niet onnodig in gevaar te brengen.
Het covid virus had tot gevolg dat enkelen onder ons hun operatie aan heup en knie
uitgesteld zagen worden. Sommigen wachten nog steeds op de ingreep.
Enkele van onze leden zijn overleden. Wij wensen hun dierbaren en familie sterkte
in deze bijzondere dagen nu ze hun geliefden zo zullen missen.
Het nieuwe jaar gaan wij met vertrouwen en hoop tegemoet.
Vanuit onze traditie weten we waar onze hoop en vertrouwen op gevestigd is.
Wij wensen u gezegende, gezonde en zinvolle dagen toe in het jaar dat 2022 heet.
Activiteiten in januari 2022 (Helaas beperkt)
In samenwerking met de POSO en het Aletta Jacobs college hebben zij gemeend om
een tweetal activiteiten in Januari 2022 te starten.
Helaas weer met beperkte deelname. Kijk op: www.poso-middengroningen.nl
Houdt u daarom ook de Regiokrant en het POSOtief van januari-februari 2022 in de
gaten. Daarin staat precies vermeld waar u zich kunt opgeven.
Verkiezingen gemeenteraad Midden-Groningen 16 maart 2022
Op het moment van verspreiden van deze nieuwsbrief hebben wij het overleg met de
politieke partijen van onze gemeente Midden-Groningen al gehad.
Wij doen ons best om uw belangen zo goed mogelijk onder de aandacht van de
plaatselijke politiek te brengen.
Uiteraard betrekken wij de uitkomsten van dit overleg ook bij het collegeprogramma
2022-2026 om te zien hoe onze standpunten daarin opgenomen zijn. Op de website
van www.kbopcobmiddengroningen.nl vindt u onze vragen aan de politiek

Nieuwsbrief Seniorenorganisatie KBO-PCOB
Het landelijk bureau brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. U als lid van KBO
of PCOB kunt hier een gratis abonnement op nemen.
In deze nieuwsbrief staan vaak hele leuke wetenswaardigheden en acties.
Als bestuur kunnen wij deze nieuwsbrief dan ook van harte bij u aanbevelen.
U klikt op: www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/ en schrijft u in.
En als u dan toch met de computer bezig bent, kijk dan ook gelijk even op de
website van onze eigen plaatselijke afdeling www.kbopcobmiddengroningen.nl Ook
hier staan vaak leuke weetjes op.
Het bestuur wenst U allen goede dagen en blijf gezond.

Hartelijke groet van de redactie.
Siena en Wineke.

Speciaal bericht om U te verrassen in de aanloop naar Kerst.
Op Maandag 13 dec. en dinsdag 14 dec. organiseert de POSO in samenwerking met
de Gemeente Midden Groningen een draaiorgeltocht met Kerstmuziek, door de
gemeente langs ouderenwooncomplexen en verzorgingshuizen.
Maandag beginnen we in de buitendorpen en op dinsdag gaat de ronden door
Hoogezand en Sappemeer.
Houdt de regiokrant in de gaten. Veel plezier gewenst.

