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Datum oprichting:     Website: wwwkbohoogezandsappemeer.nl 

 

Samenstelling bestuur per 31 dec. 2018 en per 1 jan. 2019 : KBO-PCOB 

Voorzitter. KBO 

 

Lid.v.d. Ouderraad Midden-Gr. 

Lid poso bestuur. 

Afgev. naar prov. Bestuur KBO. 

Best.lid afd. KBO-PCOB. 

Hr Floran Scholtens. 

Essenweg 7. 

9603 DT Hoogezand.  

0598-321936 

06-53110500 

f_scholtens@ziggo.nl 

   

Secretaris/penningm. KBO 

Vice. Voorzitter. 

Ledenadm. KBO 

 

Lid v.d. ouderraad. M-G. 

Lid poso bestuur. 

Afgev. naar prov. Bestuur KBO. 

Best. Lid KBO-PCOB 

Mevr. Siena Ottens-Kramer. 

Kalkwijk 183. 

9603 TC Hoogezand. 

 

 

0598-323935. 
06-23806767. 
sienaottens@hotmail.com 

   

Financ.adm. KBO Hr. Jos. Meiberg. 

Bark 8 

9606 RA Kropswolde 

0598-325363. 
 
Jm.meiberg@home.nl 

   

Lid. Best. KBO. 

 

Lid best. KBO-PCOB 

Mevr.Lidy Boelens-Bruns 

Elzenweg 20 

9603 DJ Hoogezand. 

0598-351155. 
06-51673846. 

   

Lid. Best. KBO 

 

Best. lid  

Hr. Jacob Fellinger. 

Pijpstraat 16 a. 

9636 AM Zuidbroek 

 

0598-392262 
06-23304577 
jwfellinger@gmail.nl 

   

Lid. Best. KBO 

Website coörd. 

Hr. Jacob Fellinger. 

Pijpstraat 16 a. 

9636 AM Zuidbroek 

0598-392262 
06-23304577 
jwfellinger@gmail.nl 

   

Voorzitter PCOB. 

 

Best.lid  KBO- PCOB. 

Voorz. poso bestuur. 

Lid Huba. (belasting inv.) 

Hr. Meint Dekker. 

Melkweg 498. 

9602 JV Hoogezand. 

0598-326969 
06-44869838 
Meint.dekker@ziggo.nl 

   

Secr. PCOB. 

 

Best.lid KBO PCOB 

Notulist. 

Lid van de ouderraad Midden 

Groningen. 

Mevr. Wineke  Meijer. 

Woldweg 120 a. 

9606 PH Kropswolde. 

 

 

 

06.29394215. 
Wineke.meijer@home.nl 



Belangenbehartiging: 

De belastingserv. 

 

 

Gemeente: 

 

 

 

 

 

 

Ouderraad: 

 

 

Dit wordt gedaan via Kwartier Zorg en welzijn door de aan ons 

gelieerde vrijwilligers. 

 

Er zijn goede gesprekken met de  nieuwe wethouder de heer J.J. 

Boersma geweest ,hetgeen we doen in poso verband en via de 

ouderraad. Werkgroepen Dementie vriendelijke gemeenschap Midden 

Groningen. Mede voorbereiden nota ouderenbeleid voor Midden 

Groningen. 

Werkgroep vrijwilligers vervoer. 

 

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: Armoede pact, sociaal 

domein, WMO budget, verzorging- en verpleeginstellingen. Woonvisie 

voor Midden Groningen. 

Wijkgericht werken en vervoersprojecten. Visie op nota ouderenbeleid. 

 

Activiteiten: 

9 januari De nieuwjaars lunch in de Gouden Zon werd bezocht door ruim 60   leden. 

Na een terugblik op de samenwerking met de PCOB kondigde de voorzitter 

aan dat er vervolg stappen gezet gaan worden. De religie gebonden 

activiteiten worden apart gehouden.  De andere bijeenkomsten worden 

gezamenlijk ondernomen. Er zijn afspraken gemaakt over de kosten 

verdeling hiervan. 
 

20 febr. We luisterden naar Ingeborg Nienhuis, streektaal deskundige,  over de 

verschillende dialecten in het noorden. Met een kleine quiz werd  een 

gezellige middag afgesloten. 
 

17 april Een heel ontspannen middag met o.a.liedjes  van Ede Staal door duo Luud 

Noorman en Henk de Ruiter.  De 50 aanwezige leden zongen mee met vele 

liedjes. 
 

24 april. 

 

 

 

15 mei. 

De jaarvergadering v.d. KBO  in de Heemtuin.  32 Leden  keurden de 

jaarstukken goed en genoten van de uitleg over de werkwijze en het ontstaan 

van de organisatie De Heemtuin.  

 
De natuur fotografe Mevr. Leeftink liet ons prachtige beelden zien van de natuur op 

o.a. het wad en directe omgeving. We volgden de gehele  Fries- Groningse kustlijn. 
 

19 juni De heer  W. Kruijer over de oorlog, die hij als kind beleefde en vertelt hierover 

zoals hij die beleefde. Vele gebeurtenissen hebben lang hun invloed gehad op 

mensen en omgeving.  Hij is blij dat hij op hoge leeftijd hierover kan vertellen. 
 

18 sept. Met een volle museum bus en Jan Helmers als reisleider gingen we door het 

Hunzedal en de Veenkolonieën en natuurlijk werd de inwendige mens niet 

vergeten. Zo’n reisje  versterkt  de onderlinge band  en we leren  elkaar 

steeds beter kennen. 
 

16 okt. 

 

 

We luisterden naar Cor Faber die ons vertelde over de Spaanse oorlog en de 

betekenis die dit had voor Nederland. 

 
 

12 nov. 

 

 

Prov. KBO/PCOB: Bijeenkomst in Brantpunt “eten en drinken, gezond 

ouder worden.” Het  was een goede en leerzame uiteenzetting over goede 

voeding en eetgewoonten om  ons lichaam in balans te houden. 



20 nov. 

 

 

11 dec.            

 

Een gezamenlijke bijeenkomst  over Klooster Yesse te Haren en de relatie 

met Kropswolde. 

 

Kerstviering van de KBO in de parochiezaal met ruim 40 leden. Eucharistie 

viering en een lunch aansluitend. 

   
 

Aan te bevelen activiteiten voor andere afdelingen 

Zie elders. 

 

 
Dienstverlening: 

Beschreven elders  

in dit verslag. 
 

 

Samenwerking met PCOB, verzorgingshuizen en anderen 

PCOB. 

 

 

 

 

POSO. 

 

 

We hebben dit jaar 1 bestuur gevormd als afdeling kbo/pcob om 

de gezamenlijke activiteiten te organiseren en ook naar buiten 

treden we als één bestuur op. 

De magazine  bezorging is/wordt in elkaar geschoven. 

 

Allerlei activiteiten. Beurs organisatie. Voorlichting. 

Lokaal cie dag van de ouderen : viering op 1 okt. samen met de 

gemeente op 9 locaties. Zomer activiteiten. Scootmobiel tochten 

etc. 

Zie  www.poso-middengroningen.nl. 

 
 

Vertegenwoordiging: zie ook elders. 

Poso: Verschillende van onze leden  zitten als vrijwilliger 

in werkgroepjes die activiteiten  vanuit  poso organiseren. 

 

Gemeente: Veel leden/vrijwilligers die meedenken en 

adviseren in werkgroepen van de  gemeente m.b.t.  het 

gewenste beleid voor ouderen. 

 

  

  
 

 

Ledenaantal 
01-01 2018 165 
31-12 2018 169 

(11 nieuwe leden,  1 overleden lid, 5 opzeggingen en 1 verhuizing.) 

Beleidsvoornemen om ook in 2019 nieuwe leden te werven. We gaan weer aan de slag met 

“leden door leden” hetgeen in de afgelopen jaren goed heeft gewerkt. 

http://www.poso-middengroningen.nl/

