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Geachte leden,
Op het moment dat ik deze nieuwsbrief aan het schrijven ben ik het de derde
dinsdag in oktober of wel de Zuidlaardermarkt. En ook de scholen hebben nu
herfstvakantie en over anderhalve week gaat de wintertijd weer in. Dat geeft precies
aan dat we de donkerste tijd van het jaar weer in gaan. De een vindt dit gezellig en
de ander heeft daar een grote hekel aan. Misschien komen daar voor u ook nog
andere zorgen bij: hoe gaan we het allemaal financieel redden? Gelukkig hoorde ik
vandaag dat de energieprijzen voorzichtig weer iets aan het dalen zijn en dat voelt
toch goed.
Ondertussen kijken we nog eens terug naar de laatste activiteiten die we gehad
hebben. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar de bijeenkomst met Joost Davids,
de apotheker, vond ik persoonlijk erg boeiend en leerzaam. Ook heb ik enorm
genoten van de 50+ lifestylebeurs. Bijzonder leuk vond ik het ook daar veel van u te
ontmoeten. Veel leuke en nuttige dingen waren er ook te zien.
Een aantal leden van het bestuur hebben, op 4 november, deelgenomen aan de
Academietour dat door het landelijke platform van KBO-PCOB georganiseerd werd.
We hebben dit als een leuke en leerzame bijeenkomst ervaren.
Als bestuur zijn we ook nu weer achter de schermen druk bezig alles te regelen voor
de ledenbijeenkomsten van het komende jaar.
Ik weet natuurlijk niet op welke dag u precies deze nieuwsbrief krijgt, maar de eerste
ledenbijeenkomst die nu op de agenda staat is donderdag 27 oktober. Op deze
middag komen de van RTV Noord bekende Noordmannen bij ons langs om een en
ander te vertellen. Deze middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het
Spinnenweb.Op woensdag 16 november is er een rondleiding in het
gemeentehuis en hopen we wethouder Offereins te ontmoeten. Ook hier worden we
om 14.00 uur verwacht.

Speciaal voor de KBO-leden. De kerstviering is op donderdag 15 december, in de
parochiezaal te Sappemeer. Wilt u zich hier zo spoedig mogelijk voor opgeven?
Er zijn nog enige leden die de contributie nog moeten betalen. Bij twijfel even de
penningmeester bellen.
De kerstviering voor de PCOB-leden is op dinsdag 20 december. Hier hoeft u zich
niet voor op te geven.

Op de website: www.seniorenhulpjes.nl vindt u o.a.

Blue
Deze klok doet veel meer dan alleen de tijd aangeven. Blue kan de persoon om wie u
geeft, helpen onafhankelijk te blijven, zich aan een dagelijkse routine te houden en
afspraken na te komen.
De klok heeft 20 ingestelde herinneringsberichten. U kunt ook uw eigen
gepersonaliseerde berichten opnemen. Met grote tekst is dit een perfecte klok voor
ouderen of slechtzienden.
Bij ons DIG050, Hoofdstraat 48, Hoogezand kunt u deze hulpjes lenen voordat u ze
aanschaft.
Daarnaast beschikt seniorenhulpjes over een robot hond Sjakie en kat Lotje en
Marko om samen op een beeldscherm allerlei leuke en informatie spelletjes te doen.
Inloggen bij de belastingdienst(toeslagen) Logt u in met uw DigiD
gebruikersnaam en wachtwoord? Sinds 1 oktober 2022 hebt u een extra smscontrole nodig om te kunnen inloggen. Deze moet u éérst activeren voordat u het
kunt gebruiken. Kijk op digid.nl hoe u dit doet. U kunt ook iemand machtigen.

Bijvoorbeeld diegene die nu uw aangifte invult.

Tot slot willen u nog even attenderen op de websites die boven aan de nieuwsbrief
genoteerd staan. Vergeet u niet daar regelmatig even op te kijken? Er staan foto's
verslagen en berichten op. (b.v. Vertel avond met Erwin de vries, bij Hotel Faber op
28 okt. En op 29 okt. Concert van Oekraiens jongenskoor in de RK kerk te
Sappemeer om 19.30)
Met vriendelijke groet en graag tot ziens.
Siena en Wineke

