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Geachte leden,
Zoals u ziet, is de “kop” boven de nieuwsbrief vernieuwd. Vanuit het landelijke
bureau kregen we het verzoek het logo van de nieuwsbrieven aan te passen.
Eigenlijk is het niet eens een hele grote verandering, maar wel een hele belangrijke.
Want het logo geeft nu precies aan wat de KBO-PCOB is: een vereniging voor
senioren van vandaag en morgen. Dat ik hier morgen zo vet neerzet is niet zonder
reden. In het bestuur hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat er steeds minder
leden zijn. Dat komt doordat er leden overlijden en dat is logisch als je een
vereniging voor ouderen bent. En ook zijn er leden die ouder worden en daardoor
steeds meer beperkingen ervaren, waardoor het lastig is of wordt om de
bijeenkomsten te bezoeken. Als je dan ook nog het magazine eigenlijk niet meer
kunt lezen is het voorstelbaar dat deze leden hun lidmaatschap beëindigen. En ook
dat is begrijpelijk, maar wel jammer. Op deze manier houden we steeds minder
leden over en vergrijst onze ledenbestand steeds meer. Wilt u daarom andere
senioren, ook de jongere senioren, uit uw omgeving vertellen over de KBO-PCOB en
het belang van onze organisatie? Wie weet kunnen we op die manier weer nieuwe
leden verwelkomen.
Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft vorige week een vergadering gehouden waarin allerlei zaken aan
de orde zijn gekomen. Dit willen wij ook met u delen.
Allereerst hebben wij stil gestaan bij het overlijden van de oud voorzitter van de
PCOB de heer Jan Schoonbeek. Jan was een markant persoon die zich vanuit zijn
geloof van harte inzette voor de belangen van de ouderen van de PCOB. Wij wensen
de familie veel sterkte, kracht en troost toe bij de verwerking van dit verlies.

Er is een uitnodiging gekomen voor een seniorenconferentie in Winschoten. Deze
conferentie is op 9 juni in De Klinker in Winschoten en begint om 13.30 uur. Bij De
Klinker is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
Het onderwerp van de conferentie is Heft in eigen hand en gaat volgens de
uitnodiging over:

De groep senioren wordt nog altijd groter en is daarmee een essentieel onderdeel
van onze maatschappij. Hoe komt het dan dat deze groep toch aan invloed inboet,
koopkracht verliest en dat welzijn en welbevinden achteruit gaan? Tijd om het heft
weer in eigen handen te nemen!
Wanneer u hierna toe wilt geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij:
r.visser@zorgbelang-groningen.nl, o.v.v.: aanmelden seniorenconferentie.

Ook hebben wij het in het bestuur gehad over het programma voor na de
zomervakantie. En wij willen het verenigingsseizoen graag met u beginnen met een
eenvoudig uitstapje op 6 september. Wij gaan dan op eigen gelegenheid naar de
Historische scheepswerf Wolthuis in Sappemeer. Na de koffie krijgen we hier een
rondleiding en uitleg over de geschiedenis van de scheepswerven in onze regio.
Hierna gaan naar Hotel De gouden Zon voor een heerlijke lunch en hebben we tijd
om elkaar weer eens uitgebreid te ontmoeten en met elkaar te praten. De kosten
voor dit uitje zijn ongeveer € 15 en in de volgende nieuwsbrief willen we vermelden
hoe u zich kunt opgeven.
Verder staan er nog heel wat zaken op de agenda gepland. Zo hopen wij op 20
september een ledenmiddag te hebben waarbij de apotheker Joost Davids ons
hopelijk wijzer kan maken over ons gebruik van zelfzorgmedicatie en het risico van
medicijnstapeling.
Op 27 oktober staat een gezellige middag met de Noordmannen, bekend van
RTVnoord, gepland.
Op 16 november zijn we welkom in het gemeentehuis voor een ontmoeting met de
nieuwe wethouder die ouderenzaken in zijn portefeuille heeft. Wij willen dan onder
andere het meedoenfonds, allerlei toeslagen en de organisatie van de gemeente met
de wethouder bespreken. Ook zou u zelf onderwerpen ter sprake kunnen brengen.
Ook de kerstvieringen hebben we al geagendeerd. Voor de KBO leden is de
kerstviering op donderdag 15 december en voor de PCOB leden op 20 december.
Ook hebben we het nog gehad over de regionale tv. Regiotv Midden Groningen is
specifiek gericht op de gemeente Midden Groningen en allerlei zaken die binnen de
gemeentegrenzen spelen komen hier uitvoerig aan de orde. U kunt deze zender
vinden op kanaal 47 van Ziggo en kanaal 1464 van KPN. Echt de moeite waard om
hier regelmatig een kijkje te nemen, zeker als u geen huis-aan-huisbladen meer
ontvangt.
Zo hebben we dit keer onze nieuwsbrief met veel directe en soms wat zakelijke
informatie kunnen vullen. Wellicht dat dit de volgende keer weer wat luchtiger is.
Met vriendelijke groet,
Siena en Wineke

