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Ook dit jaar 2017 stond in het teken van de samenwerking met de PCOB. Hiermee waren we
al in 2015 en 2016 begonnen, maar dit jaar werden verdere afspraken gemaakt m.b.t. de
algemene bijeenkomsten die we samen doen. De religie gebonden activiteiten zoals Pasen,
Kerst en de nieuwjaarlunch vieren we met de eigen leden. We hebben 4 keer samen
vergaderd.
Het algemeen bestuur vergaderde 5 keer en het gezamenlijk bestuur 4 keer. Op 4 april hadden
we een gezamenlijke brainstorm bijeenkomst onder leiding van George Kerdijk over de
samenwerking." Wat bindt ons". Een hele open discussie over alle facetten van beiden
organisaties en waar we de toekomst vol vertrouwen mee ingaan.
Er werd veel aandacht besteed aan de fusie naar de nieuwe gemeente “Midden Groningen”
Samen met het Poso, Kbo, Pcob en de ouderraad werden de politieke partijen van informatie
voorzien. We organiseerden een museumbusreisje langs juweeltjes van ouderen activiteiten
in de te fuseren gemeenten om de politiek te laten weten wat er zoal belangrijk is voor
ouderen om zelfstandig te kunnen c.q. te moeten blijven wonen.
De heer Floran Scholtens en mevr. S Ottens-Kramer zijn lid van de ouderraad van
Hoogezand-Sappemeer waar het gemeentelijk beleid werd besproken o.a. de WMO,
wijkgericht werken van de sociale teams, vervoer, huisvesting en inrichting van de openbare
ruimte. Ook werd er gesproken met de leiding van de verzorgingshuizen. We merken dat dit
terugkerende onderwerpen zijn.
Tevens zijn zij beiden lid van het bestuur van het POSO ( Plaatselijk orgaan samenwerkende
ouderen organisaties) alwaar voorlichting m.b.t. verzekeringen, gezondheid, voeding en
algemeen welzijn thema’s zijn die aan de orde komen.(www.posohs.nl) Ook worden er
avonden samen met de zorginstellingen georganiseerd waarbij ook de wijkbewoners
uitgenodigd worden. De live style beurs is een jaarlijks terugkerende activiteit met steeds
hogere bezoekcijfers, evenals de zomeractiviteiten zoals fietsen, wandelen en vissen. Alles is
er opgericht om mensen actief bezig te laten zijn en elkaar te ontmoeten. Een aantal leden
van de KBO is ook als vrijwilliger ook bij al deze activiteiten betrokken.
Ledenbijeenkomsten : 2017
Op 10 januari was weer de nieuwjaarlunch bij de Gouden Zon waar 60 leden aan deelnamen.
Na een toost op het nieuwe jaar gingen we aan de lunch. Er werd aandacht besteed aan de
samenwerking en de bijeenkomsten van 2017.
14 Febr. Harma Boer "de weervrouw" vertelde dat ze al in haar jeugd gefacineerd was door
het weer. Dit bleek ook wel uit haar verhalen over het weer en hoe orkanen en stormen
ontstaan. Dit alles vergezeld van mooie foto's. Met 45 leden hadden we een fijne middag.
14 Maart : "Veiligheid in en om het huis". De heer Theo Schomaker vertelde ons dat je maar
3 min. tijd hebt bij het ontstaan van brand en het huis te verlaten. Wat moet je doen bij een
overval en bij babbeltrucs aan de deur en geef nooit je pincodes en inlogcodes aan een
ander.

11 April hadden we de jaarvergadering in de parochiezaal. De jaarstukken werden
vastgesteld. De voorzitter vertelde over de discussie en de uitkomsten van onze brainstorm
bijeenkomst op van 4 april. Wethouder Peter Verschuren heeft ons bijgepraat over de WMO
en de Participatie wet. Ook kwam de voortgang m.b.t. de nieuwe gemeente "Midden
Groningen" aan de orde. Hij gaf aan dat 2018 een overgangsjaar is waar langzaam
wijzigingen zullen worden voorbereid en doorgevoerd.
9 Mei: PCOB/KBO leden luisterden, in de vonkzaal, naar de gemeentearchivaris, de heer
Smeedes, die veel te vertellen had over het verleden van Hoogezand-Sappemeer, en dit ging
vergezeld van oude beelden van vele historische panden, waarvan enkelen verdwenen of
verbouwd zijn.
In juni, juli en augustus hebben we de gezamenlijke zomeractiviteiten van het POSO.
5 Sept. Gingen we samen op pad met de museum bus. "Rondje om de Stad". Onder de
bezielende leiding van Jan Helmers zagen we vele plekjes die we niet kenden vergezeld van
verhalen over de historie van deze regio "rondom de stad."
17 Oktober. In het Spinneweb hadden we samen met de Pcob leden een gezellige middag
met muziek van Rieks Folgerts. We genoten van muziek o.a. uit de jaren 60.
28 November hadden in het Vonkgebouw samen met de PCOB een geweldige inleiding van
het klompen museum. Het was boeiend om te zien hou klompen nu en in het verleden
werden gemaakt.

7 November in de bijeenkomst samen met de PCOB dachten we onder leiding van George
Kerdijk na over een gezamenlijke toekomst. 62 Leden dachten met ons na over de toekomst
en na een goede discussie stemden de leden er mee dat we een gezamenlijk bestuur gaan
vormen per 1 jan 2018. Na de pauze genoten we van het verslag van een reis die George
Kerdijk maakte naar Peru.
12 december waren er 40 leden aanwezig bij de Kerstviering. De collecte tijdens de viering
was voor het ouderen werk van de parochie. Na een lunch met snert, bonensoep en
broodjes ging men vrolijk en voldaan naar huis.
Ledenbestand 2017
We begonnen 2017 met 168 leden. Dit jaar schreven we 10 nieuwe leden in. Helaas
moesten we ook afscheid nemen van 4 leden die overleden zijn, 10 die opgezegd hebben
omdat men door afnemende gezondheid niet meer kan lezen en 2 die naar elders zijn
verhuisd. Per 31 dec. 2017 bedroeg ons leden aantal 162. Door heel gericht aandacht te
besteden aan toekomstige leden hopen we in 2018 weer te groeien.
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