Nieuwsbrief KBO-PCOB Hoogezand-Sappemeer maart-april 2019
KBO Hoogezand-Sappemeer
Secretariaat: Siena Ottens
Telefoon: 06-23806767
Mail: sienaottens@hotmail.com

PCOB Hoogezand-Sappemeer
Secretariaat: Wineke Meijer
Telefoon: 06-29394215
Mail: wineke.meijer@gmail.com

Geachte leden,
En daar is de tweede nieuwsbrief nieuwe stijl. Eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig hoe
de vorige nieuwsbrief is bevallen. Het is een andere nieuwsbrief geworden met een
mengeling van stijlen en dan kunnen wij als makers van de nieuwsbrief wel tevreden
zijn, maar het is belangrijker dat u dat ook bent. Dus als u ons tegenkomt, vertel dan
gerust wat u van de nieuwsbrief vindt. Wij kunnen daar alleen maar van leren.
Ondertussen is er wel weer van alles gebeurd. Onlangs hebben wij een goede
ledenbijeenkomst gehad met de heer Albert Roetman, die ons vertelde over het hoe
en waarom van de samenwerking KBO en PCOB. De ouderenbonden zijn
voortgekomen uit de vakbeweging en mede daardoor ook geen verlengstuk van een
kerk. Ook wees hij ons er op onderscheid te maken tussen cultuur en identiteit. Al
met al een verhelderende toespraak. Een heel ander karakter had het deel na de
pauze. Jaap van Os vertelde ons over zijn bedrijf De Jacobijn. Hij vertelde hoe daar
allerlei soorten verse maaltijden worden gemaakt en liet ons ook een zestal
voorbeelden daarvan zien. Ook zei hij graag een keer voor onze vereniging een
maaltijd te willen koken, zodat wij konden proeven hoe lekker en hoe de kwaliteit
van zijn maaltijden is. Het bestuur is voornemens deze uitnodiging voor het volgende
seizoen te accepteren.
Volgende bijeenkomst
De volgende ledenbijeenkomsten zijn gescheiden bijeenkomsten voor KBO-leden en
PCOB leden. Op 16 april houdt de KBO haar jaarvergadering. Meer informatie
hierover vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief. De PCOB houdt op dezelfde
datum (16 april) een Paasviering in het Vonkgebouw. Deze bijeenkomst begint om
14.00 uur en zal in het teken staan van het lijden en sterven van onze Heer Jezus
Christus.
21 mei Mevrouw Ineke Admiraal. Zij is trouwambtenaar en houdt een lezing onder
de titel: Wat is hierop uw antwoord? Deze bijeenkomst is weer in het Spinnenweb en
begint om 14.00 uur.
18 juni Mevrouw Fatimeh Taghvaei. Zij is Iraanse vluchtelinge en houdt om 14.00
uur in het Spinnenweb een lezing over haar ervaringen.
Ook wil ik u nog wijzen op de themamiddag over Wonen, levensloopgericht, veilig en
comfortabel. Deze bijeenkomst is op 15 april in het Brandpunt en begint ook om
14.00 uur. Informatie over deze bijeenkomst vindt u aan de achterzijde van deze
nieuwsbrief.
Groet Wineke en Siena.

