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Geachte leden,
Daar zit ik dan weer achter mijn computertje om de nieuwsbrief voor deze maand te
gaan maken en brr ….. wat heb ik het koud. Ik kan maar niet goed overweg met de
wisselvalligheid van april. Het ene moment vreselijk koud en nat met sneeuw en
hagel, een paar dagen later zomers warm met zo’n 23o C en dan een week later
weer koud en nachtvorst. Nou, wat mij betreft mag het wel snel weer wat zomerse
worden.
Het is best even een beetje lastig nu een nieuwsbrief te maken, want er zijn geen
gezamenlijke activiteiten geweest en dat maakt terugkijken wat lastiger.
De KBO-leden hebben hun jaarvergadering gehouden op 16 april in Borg
Welgelegen. De jaarstukken zijn goed gekeurd en de contributie voor 2020 is
vastgesteld. Er was uitleg over het ontstaan van de Borg door de heer v.d. Veen.
Daarna hebben we een kijkje mogen nemen in de ruimtes van de Loge. Dat is wel
heel bijzonder want dat kan of mag niet zo heel vaak.
De leden van de PCOB hebben op 16 april een paasviering gehouden in het VONKgebouw. Tijdens deze viering hebben wij gedeeltes uit het lijdens- en paasverhaal uit
de bijbel gelezen, we hebben naar gedichten en een verhaal geluisterd en veel
gezongen onder de begeleiding van onze gast-organist Bart Buist. Ook dit was een
goede en geslaagde middag.
Volgende bijeenkomst
De eerstvolgende ledenbijeenkomst is
Wanneer
Waar
Wat

: 21 mei om 14.00 uur
: Het Spinnenweb Sappemeer
: Trouwambtenaar Ineke Admiraal Wat is hierop uw antwoord?
Verhalen uit de trouwzaal.

Alvast noteren
18 juni Op deze dag hoopt de Iraanse vluchteling mevrouw Fatimeh Taghvaei ons
te vertellen over haar ervaringen gedurende haar vlucht naar Nederland.
En dan een datum die wat verder weg ligt, maar wel belangrijk om alvast te noteren:
17 september. Op deze dag zijn we weer van plan een reisje te maken met een
bus van het Busmuseum onder de kundige leiding van de heer Jan Helmers. Waar

we precies heen gaan en wat we allemaal gaan zien moeten we nog verder
afspreken, maar Jan kennende wordt het weer een mooie dag. En eigenlijk denk ik
dat de bus weer snel helemaal vol zal zijn. Let dus op de volgende nieuwsbrieven.
Toch even terugkijken
Op 15 april was er in het Brandpunt een bijeenkomst over levensloopbestendig en
veilig wonen georganiseerd door het provinciale platform van KBO en PCOB. Vooral
wat hier over veiligheid in en om het huis verteld werd was heel boeiend. In dezelfde
week (donderdag 18 april) was er in Noordbroek een symposium georganiseerd door
de ouderenraad over het onderwerp levensloop bestendig wonen in de gemeente
Midden-Groningen. Dit was heel interessant omdat het dicht bij huis bleef en veel
aanwezigen hier mee konden denken over hun eigen huisvesting nu en ook later.
Jammer als u hier niet bij was, maar de ouderenraad heeft aangegeven dat er na de
zomer nog meer bijeenkomsten in diverse plaatsen en wijken over dit onderwerp
zullen volgen. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.
Aandachtspunten.
Om onze bezorglijsten en administratie goed op orde te houden is het fijn om bij
adres wijzigingen of andere zaken, even aan ons, Wineke of Siena, een berichtje te
sturen. Onze gegevens staan boven aan deze nieuwsbrief.
De penningmeester van de KBO. De heer Jos Meiberg,(tel 0598-325363) liet weten
dat nog niet alle leden van de KBO, de contributie hebben betaald. Overmaken op nl
75 INGB 001313796 t.n.v. Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand
Sappemeer.

Bijgesloten vindt U het POSO programma voor de komende zomer.
Diverse vrijwilligers van ons zijn betrokken bij de activiteiten die worden
georganiseerd.
U bent van harte uitgenodigd om er aan deel te nemen. Hang het op uw prikbord
zodat het niet aan uw aandacht kan ontsnappen. Kijk ook op www.posohs.nl.
Op www.kbohoogezandsappemeer.nl kunt U verslagen en foto’s vinden van de
activiteiten die zijn geweest. Ook de komende activiteiten zijn er op te vinden.
Natuurlijk zijn we ook druk bezig om vorm te geven aan de gezamenlijke website.
Zodra dit klaar is vermelden we het natuurlijk.

U weet “Een introducee kan altijd mee”.

We begroeten U graag op de komende bijeenkomst.
Tot ziens en groet Wineke en Siena.

