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van de voorzitter

Voor U ligt het jaarverslag van 2017, waarin de secretaris van het provinciaal bestuur en de
secretarissen van de lokale afdelingen een beeld schetsen van wat er het afgelopen jaar is
georganiseerd.
Onze missie:
We willen bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en
mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin niemand zich buiten gesloten voelt.
In de samenwerking met de P.C.O.B. respecteren we elkaars levensbeschouwelijke
achtergrond. Elke afdeling geeft op haar eigen manier uitdrukking aan de identiteit. We
kunnen de verschillen zien als een bron van rijkdom.
De lokale afdelingen in het bondsbestuur, de woordvoerders van de KBO afdelingen, zorgen
er voor dat we over ons beleid en activiteiten goed met elkaar blijven communiceren, juist
ook naar onze leden.
Samenwerking op inhoud zou meer gestalte moeten krijgen. Samen heb je meer kennis en
kunde in huis.
We willen een actieve beweging worden die werkt aan een inclusieve samenleving waarin ook
senioren een volwaardige plek hebben. Een organisatie die een platform biedt aan plaatselijke
afdelingen en andere initiatieven, die zich inzetten voor 3 kernfuncties:
1. behartigen van belangen
2. ontmoeten en ontwikkelen
3. helpen/dienstverlening

Er is een landelijke werkgroep ingesteld met als doel te komen tot een actieplan tot
kaderbeleid en kadertraining.
Er is een regionale consulent benoemd voor 3 jaar.
Groningen Friesland, Drenthe en Flevoland kunnen een beroep doen op zijn ondersteuning .
De behoefte van de lokale afdelingen zijn daarbij leidend. Hij werkt in de regio
De vraag rijst: hoe komen we tot een toekomstbestendige seniorenorganisatie.
Een organisatie die aantrekkelijk is voor jongere leden.
We leven in een maatschappij waar zelfingenomenheid de boventoon lijkt te voeren en
dienstbaarheid uit de mode lijkt te raken.
Gelukkig zien we in onze afdelingen en omgeving dat het ook anders kan. Dat omzien naar
elkaar geen loze kreet is.
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In het volgende gedicht is de missie van de K.B.O. samen gevat. Het handelen hiernaar begint
bij ons zelf.

We hebben een droom ...
Van een samenleving die niemand uitsluit,
die jong en oud in zijn waarde laat.
We hebben een droom ...
Van een samenleving waarin je op een fijne manier oud kunt worden.
Waar je blijvend meetelt, meedoet en meevoelt.
We hebben een droom ...
Dat ouder worden nieuwe kansen betekent,
het beste in je boven haalt, vanuit alle mogelijke inspiratiebronnen.
Zodat ouderen echt het verschil maken in onze samenleving,
Zoals nu al met vrijwilligerswerk, oppas en mantelzorg.
We hebben een droom ...
Waarin niemand alleen voor zichzelf leeft,
waarin we allemaal verantwoordelijkheid nemen
voor onze medemens en voor de wereld.
Want echt mens word je pas in relatie met de ander.
We hebben een droom ...
Dat ouderen waarden overdragen aan nieuwe generaties,
duurzaamheid bevorderen, voor een betere wereld zorgen.
En daarbij oog hebben voor elkaars verschillen, elkaar aanvullen en versterken.
We hebben een droom ...
Zo'n droom begint met omzien naar elkaar.
Zodat 'ik' 'wij' wordt en ' alleen ' 'samen'
Droomt U mee? Doet U mee?

Allemaal, hartelijk dank voor uw inzet.
We gaan samen verder met het uitbouwen en inrichten van het huis waar we mee gestart zijn
nu in 2018 en de jaren daarna.
Het jaarverslag van 2017 geeft een goed beeld waar we ons als KBO Provincie Groningen
zoal mee bezig hebben gehouden.
Ik wens U veel leesplezier.
Heleen Teuben,
voorzitter

3

Samenstelling Bondsbestuur per 31-12-2017

Voorzitter
Heleen Teuben
Mussenhof 32
9502 SH Stadskanaal
0599-651632
heleendir@live.nl

Penningmeester
Joop Zuidema
Sluiskade 143 A
9581 JR Musselkanaal
0599-414108
joopzuidema@online.nl

Leden
Stef Heijnen
De Vlier 5
9781 VM Bedum
050-3014414
stef.heijnen@hetnet.nl

Ricky van den Aker
C.G. Wiegersweg 19
9684 EK Finsterwolde
06-28208935
akerv000@planet.nl

Secretaris
Theo Schomaker
Munnekemoer Oost 16
9561 NN Ter Apel
0599-581533
kbobondprovgroningen@gmail.com

Lid afdeling Bedum
Johan Arends
050-3015011
evaarends@zonnet.nl

Lid afdeling Groningen
Renier Halsema
050-5777552
halsema.r@home.nll

Lid afdeling Hoogezand-Sappemeer
Floran Scholtens
0598-321936
f_scholtens@ziggo.nl

Lid afdeling de Marne-Winsum
Corry Claassen-van Beek
0595-571600
vanbeek.c@kpnmail.nl

Lid afdeling Musselkanaal
Leidy Weinans-Maatje
0599-416054
leidy@weinans.net

Lid afdeling Oldambt
Nelly van Erp-van Bergen
0597-591040
jjavanerp@kpnplanet.nl

Lid afdeling Stadskanaal
Dineke Bruining-Twickler
0599-619795
dineke.bruining@ziggo.nl

Lid afdeling Ter Apel
Frans Wisman, interim
06-30162556
frans.wisman@gmail.com

Lid Afdeling Uithuizen
Francy Klijn-van Herpt
0595-412868
francy.klijn@live.nl

Lid afdeling Veendam
Johan Drenth
0598-616664
jmf@netvisit.nl
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Jaarverslag secretaris
Je staat er niet zo bij stil, maar het is al weer sinds 1 januari 2015 dat het Dagelijks Bestuur
elke twee maanden vergadert met het Platform PCOB provincie Groningen. In 2018
presenteren we voor de derde keer het gezamenlijk Beleidsplan van onze bonden. De
samenwerking verloopt prima.
We zijn, als Ouderenbonden, ook genoodzaakt om samen te werken. We leven in een
turbulente tijd waarin veranderingen snel gaan. Als Ouderenbonden willen we de
belangen van senioren behartigen om zelfstandig en volwaardig in onze samenleving te
kunnen participeren. De KBO-PCOB, nu in Utrecht gevestigd, ondersteunt ons daarbij.
In 2017 vonden 4 Ledenraadsvergaderingen plaats van de KBO-PCOB en daarnaast nog
Ledenraadsvergaderingen van de Unie KBO.
In het Noordelijk Bestuurlijk Overleg van de 4 Noordelijke KBO-bonden ( Flevoland,
Drenthe, Friesland en Groningen) wordt de agenda van de Ledenraadsvergadering besproken.
Gestreefd wordt om met gezamenlijke standpunten de Ledenraadsvergaderingen
te bezoeken. Dat is veelal het geval.
Het Dagelijks Bestuur van onze bond heeft 11 x vergaderd, terwijl er 4x een
Bondsbestuursvergadering is gehouden.
De Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden, OSO, zal in 2018 worden omgezet in
een Platform Senioren in de provincie Groningen. Naast de Ouderenbonden zullen hierin
ook andere partijen participeren die zich bezighouden met de belangen van Senioren.
Op 16 januari vond de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats van de KBO en PCOB in Brandpunt te
Sappemeer. Dat werd muzikaal ondersteund door de pianist Takashi Nakamura.
Evaluatie van die bijeenkomst leerde ons dat we in het vervolg een interessante spreker
willen laten optreden.
Op 13 maart waren KBO en PCOB te gast bij de Brandweer in Groningen. Met name voor
Senioren is het onderdeel Brandveiligheid een punt van aandacht.
Het was 20 april toen KBO en PCOB kennis konden maken met de voorzitter van de PCOB,
de heer Rik Buddenberg en met Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB.
Stef Heijnen presenteerde in het kader van Effectief Besturen hoe afdelingsbesturen hun
afdeling vitaal kunnen houden.
Het Noordelijk Bestuurlijk Overleg had op 27 september haar jaarlijkse Bestuurlijke
Kader- en Ontmoetingsdag in Joure. Het thema was: “Van Levenskunst tot (waardig)
Stervenskunst”. De bijeenkomst werd zeer gewaardeerd.
17 oktober gaf Stef Heijnen, samen met Henk Markerink, voorzitter van de PCOB afd.
Neede, een presentatie over “Effectief Besturen”. In dezelfde maand mochten we Ricky
van den Aker in ons Dagelijks Bestuur verwelkomen.
Minder goed was het gesteld met de landelijke Belastingservice voor Senioren. Twee KBOBonden gingen niet mee met de voorstellen en frustreerden daarmee de overige KBOBonden en de PCOB. In Groningen is Belastingservice inmiddels provinciaal opgepakt.
In december vond één van de Dialoogbijeenkomsten plaats van KBO-PCOB in Assen. Ook
daar de centrale vraag hoe wij onze Ouderenbonden aantrekkelijk(er) kunnen maken voor de
jongere senioren. De uitkomsten van die bijeenkomsten zullen ons binnenkort bereiken.
Theo Schomaker, secretaris.
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VERLIES- EN WINSTREKENING 2017

BEGROOT:

2016:

BATEN:
Bijdragen afdelingen
Premie Indiv. Leden
Rente Spaarrekening
Restitutie UItg.Belast.Serv.

€
-

18.750,00
102,00
66,25
155,66

€
-

18.000,00
100,00
60,00
0

€
-

18.325,00
66,00
147,96
0

TOTAAL BATEN:
RESULTAAT (NEGATIEF)

€
€

19.073,91
2.475,83

€
€

18.160,00
2.218,40

€
€

18.538,96
1.657,94

TOTALEN
LASTEN:
Bestuurskosten:
Reiskosten Best.Leden Afd.
Reiskosten Dagelijks Bestuur
Vergaderkosten:
Secretariaat/Bestuurskosten
Verzekeringen

€

21.549,74

€

20.378,40

€

20.196,90

€
-

487,59
1.758,40
2.227,28
1.168,18
287,12

€
-

800,00
1.000,00
2.500,00
800,00
275,00

€
-

344,38
1.434,16
2.798,66
1.428,98
261,82

TOTAAL BESTUURSKOSTEN
Commissies en Activiteiten:
Activiteiten met de PCOB
Onderst. Afd/Jubilea
Bijdr. Ontmoetingsdag 2017

€

5.928,57

€

5.375,00

€

6.268,00

€
-

1.098,17
300,00
500,00

€
-

€
-

0
0
500,00

1.000,00 *
300,00
500,00

TOTAAL COMM. EN ACTIVIT. €
1.898,17
€
1.800,00
€
500,00
AFDRACHTEN:
Unie KBO
€
12.990,00
€
12.470,40
€
12.680,90
Noord.Best.Overleg
733,00
733,00
748,00
================================================================================
TOTAAL AFDRACHTEN
€
13.723,00
€
13.203,40
€
13.428,90
TOTAAL LASTEN:

€

21.549,74

€

20.378,40

€

BALANS PER 31-12-2017
DEBET:

20.196,90

CREDIT:

Liquide middelen
NL 73 INGB 0005 2512 56

€

Idem, spaarrekening

-

Bestemming Projecten
416,03 Reserve 31-12-2016
Minus resultaat 2017 -/20.000,00 Algemene Reserve

TOTALEN

€

20.416,03

€
( ( -

9.076,00
13.815,86)
2.475,83)
11.340,03

€

20.416,03

Joop Zuidema, penningmeester, 9 maart 2018
De jaarrekening 2017 van de KBO provincie Groningen is op 14 maart 2018 gecontroleerd door de
penningmeester van KBO Bedum, mevrouw Mia Peters en de penningmeester van de KBO De
Marne/Winsum, de heer Gert van Wijk (als opvolger van Geertje Haring).
Beiden verklaren dat zij kunnen instemmen met deze jaarrekening, nadat zij zich vergewist hebben
van de juistheid van deze jaarrekening.
Namens de KBO afdeling Bedum:
Namens de KBO afdeling De Marne/Winsum:
Mia Peters, penningmeester:
Gert van Wijk, penningmeester:
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Afdeling Bedum
Aantal leden per 1-1-2017

78 leden.

Voorzitter

Johan Arends
Molenweg 2
9781GL Bedum

evaarends@kpn.nl

Margriet Leseman
Mensumastraat 39
9781DB Bedum

mleseman@home.nl

Mia Peters
Thesingerweg 4
9781TR Bedum

janenmiapeters@gmail.com

Vicevoorzitter

Penningmeester

Tel 050-3015011

Tel 050-8518596

Tel 050-3015651

Secretaris

Carla Groenewegen carla-leen@home.nl
Folkerdastraat 33
9781AX Bedum
Tel. 050-3014270

2e Secretaris

Vacant .

Verspreiding Nestor

Corry Poelma
Havik 1
9781TL Bedum

poelmasmit@ziggo.nl
Tel. 050-3012536

6 januari

Eerste vrijdagviering in het teken van Driekoningen.
28 leden aanwezig.

17 januari

Kaart en spelmiddag.
18 leden aanwezig.

3 februari

Jaarvergadering.
31 leden aanwezig.

14 februari

Kaart en spelmiddag.
16 leden aanwezig.

6 maart

Icoontjes schilderen onder leiding van Jos en Marijke Vermeulen.

16 maart

Bezoek aan tulpenbedrijf fam. John Schilder.
Met 26 personen waarvan een deel op de fiets hadden we een erg mooie
middag op een prachtig gemoderniseerd bedrijf.

20 april

25 jarig jubileum van onze vereniging.
Met leden en genodigden hadden wij een gezellige middag in het
trefcentrum.
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Elf leden die 25 jaar lid waren werden met een bloemetje vereerd en degene
die niet aanwezig konden zijn werden een dag later bezocht.

5 mei

Verjaardag van pastor Nellie. Na de viering in een bomvolle zaal
koffiedrinken met felicitaties voor de jarige.

16 mei

Bezoek aan de Ulrummer schatkamer waar we na een mooie rit door het
landschap koffie/thee dronken met eigengebakken cake/koek. Anita
Valkema vertelde veel over het museum. Daarna een visje eten in
Lauwersoog. We waren met 22 personen.

13 juni

Fietstocht naar het museum: Canadian Allied Forces aan de Ulgersmaweg,
over de bevrijding van Groningen door de Canadezen. We waren met 25
personen waarvan een aantal met de auto waren. Na een tussenstop voor een
ijsje in Zuidwolde ging ieder zijn eigen weg naar huis. Een middag die bij
vele herinneringen opriepen aan de tweede wereldoorlog.
Juli en augustus waren er behalve de eerste vrijdagvieringen geen
activiteiten.

19 september

Bezoek aan Thesinge. Met 24 personen zijn we naar het smederijmuseum
geweest waar we een demonstratie smeden gezien hebben.
Daarna naar de grote kerk met daar achter het gerestaureerde Baarhuisje.
Daarna nog een ijsje bij Moeke Vaatstra in Zuidwolde.

10 oktober

Lezing van Mevr. Pranger van Benu Apotheek Bedum met diapresentatie in
de Meenschaar. Er was weinig belangstelling voor.

16 oktober

Cursus Iconen kleuren door Jos en Marijke Vermeulen met deze keer als
thema: Kerst.

18 oktober

Provinciale ontmoetingsdag in Oude Pekela. Met 19 personen waren wij
aanwezig op een bijzondere gezellige dag. Pastor Buit ging voor in de
Eucharistieviering, verzorgde ook een diaserie over zijn reis naar Israël.
Na de lunch was er entertainment door Bertha Jager met muzikale
begeleiding van haar man.

3 november

Eerste vrijdagviering met pastor Nellie, koffiedrinken in de parochiezaal
met een presentatie van Petra Makkes over mondhygiëne.
Er was veel belangstelling in een overvolle zaal. Mooie presentatie en na
afloop kreeg iedereen een kleine tube tandpasta en/of tandenbostel.

1 december

Eerste vrijdagviering met pastor Nellie, koffiedrinken in de pastoriezaal.
Toen iedereen voorzien was van koffie met cake en de voorzitter de nieuwe
leden verwelkomd had gaf hij het woord aan pastor Nellie voor een lezing
over voltooid leven. Op duidelijke wijze vertelde zij hoe we met dit
probleem om kunnen gaan en wat het voor ons geloof betekent. Er waren 46
personen aanwezig.
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Afdeling Stad Groningen
Dit jaar was voor de afdeling een overgangsjaar. We zijn gestart met ons te bezinnen op de
toekomst. Wat moeten we doen om in 2025 nog te bestaan? Daartoe heeft de secretaris/
plaatsvervangend voorzitter een beleidsplan geschreven. Dat is nu in bespreking in het
bestuur en moet uitmonden in de bespreking in de ledenvergadering maart 2018.
De samenwerking met de PCOB is op gang gekomen. De besturen vergaderen twee keer per
jaar samen en maken daar afspraken over welke activiteiten we samen kunnen doen.
Twee kandidaatsbestuursleden doen mee aan onze vergaderingen. In maart 2018 worden zij
hopelijk door onze leden formeel benoemd.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Vacature
Dhr. J.F. Hegeman
Dhr. R.S.F. Halsema
Mevr. C.H. Poker
Mevr. A.M.L.A. Lauxen
Dhr. J. Dol
Mevr. C.A.M. Kortmann-Graafsma
Dhr. J. Kuiper
Mevr. H.E.M. Haverkort-Mast

Bestuursvergaderingen
De bestuursvergaderingen vonden plaats op: 18 januari, 08 februari, 08 maart, 12 april,
10 mei, 07 juni, 02 augustus, 30 augustus, 27 september, 08 november, 13 december. Er werd
doorgaans vergaderd in het kantoor van GROS.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd op 22 maart gehouden in de Emmauskerk.
Ledenaantal
Het ledenaantal is gedaald. We hadden eind 2016 584 leden en nu 574 leden. Het verloop is
als volgt geweest: nieuwe leden 44, opgezegd 21 leden om diverse redenen, 5 leden zijn
verhuisd en overleden zijn 28 leden.
Werkgroepen van de eigen afdeling
De ledenadministratie
Mevrouw C.H. Poker verzorgt de ledenadministratie.
Werkgroep Nestor en KBO-nieuws
Ruim dertig medewerkers dragen zorg voor de bezorging van de Nestor en KBO-nieuws.
De heer J. Kuiper verzorgt de verspreiding naar de bezorgers. Redacteur van het KBOnieuws is mevrouw C. Kortmann. Coördinator drukwerk: de heer J.F. Hegeman.
Werkgroep Wel en Wee
De groep bestaat uit 20 medewerkers die bij ziekte en bijzondere verjaardagen aandacht
schenken aan onze leden. Coördinatoren: Diet Haverkort en Anne Marie Lauxen.
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Werkgroep ‘het verzorgingsteam’
De zes medewerkers verzorgen het huishoudelijke deel van de maandelijkse bijeenkomsten
van de afdeling in de Emmauskerk. Coördinator is mevrouw W. Dol
GROS ( Groningse organisatie van senioren )
Het bestuur bestaat uit drie personen. Dit is te weinig en er is dringend versterking nodig.
Alle senioren in Groningen die zich actief willen inzetten voor de ouderen in de stad kunnen
lid worden. De KBO denkt actief mee in de realisatie van de nieuwe organisatie. De heer
Bartelds zit in het voorlopige bestuur ( niet namens de KBO ) en de heer Halsema woont de
bestuursvergaderingen bij ter ondersteuning.
In volgende werkgroepen zitten de KBO leden: Mevrouw Lauxen, mevrouw Haverkort en
mevrouw Setz ( Zorg ), de heer Bartelds ( Communicatie ) en mevrouw van der Stap ( wonen,
en mogelijk politiek ).
De ruimte aan de Siersteenlaan kan worden gehuurd. Daar worden de rijbewijskeuringen
gehouden en de hulp bij belastinginvullen gecoördineerd. GROS heeft een gesubsidieerde
kracht in dienst voor halve dagen.
Provinciale bond Groningen
De heren R. Halsema en J. Hegeman bezoeken de vergaderingen van de bond.
Maandelijkse bijeenkomsten
11 januari
15 februari
22 maart
19 april
20 september

25 oktober
22 november
20 december

Nieuwjaarsreceptie met de nieuwjaarstoespraak van Renier Halsema en met
muzikale omlijsting door Johan Kuiper
Duo Miedema zang en muziek
De jaarlijkse algemene ledenvergadering, gevolgd door bingo.
Het koor Ratjetoe uit Oosterhoogebrug
Viering 30 jarig bestaan. ’s Morgens een dienst van Woord en Tafel
en een inleiding door Marika Meijer. Thema Zin in het leven.
’s Middags een optreden van de zanggroep Buono Sera
Lezing Anneke Brouwers van de hersenstichting
Het Hazewindus-kwintet en een lezing door Martin Nieboer
De kerstmiddag werd verzorgd door Clary Kortmann, kerstverhaal, het
Dameskoor Oosterhoogebrug zong en Kuiper en van Wissen speelden.
Een stemmige afsluiting van het jaar.

Reizen
Op 30 mei juni ging de reis naar Sellingen. Vijftig mensen hebben de reis meegemaakt.
Groep geloof in je leven, leven in je geloof
De tien leden kwamen vier keer bij elkaar om te praten over geloof en leven onder leiding van
Ben van der Maas.
De boekenclub
De boekenclub onder leiding van mevrouw C. Kortmann is enkele keren bij elkaar geweest.
Groningen, 1 januari 2018
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Samenstelling Bestuur 2017 Afdeling Stad Groningen
Voorzitter

Vacature

Secretaris

hr. R.S.F. Halsema
Renier

Noorderkroonstraat 153
9742 XP Groningen

050-5777552
halsema.r@home.nl

Penningmeester

hr. J. Hegeman
Joop

Top Naefflaan 2
9721 VA Groningen

050-5268901
jfheg59@hetnet.nl

Lid

mevr. A.M.L.A. Lauxen
Anne Marie

Industriestraat 67
9744 BP Hoogkerk

050-4095786
amlauxen@home.nl

Lid

mevr. C.H. Poker
Tiny

Parelstraat 326
9743 JZ Groningen

050-5730088
tinypoker@gmail.com

Lid

hr. J. Dol
Jan

Korianderweg 47
9731 HW Groningen

050-5413364
janenwil.dol@gmail.com

Lid

mevr. C.A.M. Kortmann
Clary

Speenkruidstraat 91
9731 GR Groningen

50-5411619
kor46@home.nl

Lid

hr. J. Kuiper
Johan

Jacob Israel de Haanstr. 34 050-5712784
9745 DL Groningen
johan.kuiper01@home.nl

Lid

mevr. H.E.M Haverkort-Mast Kajuit 121
Diet
9733 CH Groningen

050-4042711
hemhaverkort@home.nl
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Afdeling Hoogezand-Sappemeer
Bestuur KBO afd. Hoogezand-Sappemeer
per 1 jan. 2018
www.kbohoogezandsappemeer.nl
Voorz.

Dhr. F. Scholtens

Essenweg 7
9603 DT Hoogezand.
e-mail: f_scholtens@ziggo.nl

0598-321936
06-53110500

lid v.d. ouderraad - lid POSO bestuur - afgevaardigde naar prov. bestuur KBO

Vicevoorz.
/secr./penn.
ledenadm.

Mevr. G.J.M. Ottens-Kramer Kalkwijk 183
9603 TC Hoogezand
e-mail: sienaottens@hotmail.com

0598-323935

lid v.d. ouderraad - lid POSO bestuur - afgevaardigde naar prov. bestuur KBO
Lid

Mevr. A.R.E.M. Boelens-Bruns
Elzenweg 20
9603 DJ Hoogezand
e-mail: aremboelens@home.nl

Lid

Dhr. Joen Ho Sui Sang
Ledenblad. coördinator

Lid

Telstar 3
9602 ZS Hoogezand.
e-mail: joenhss@gmail.com

0598-351155
06-51673846

0598-325437
06-44014604

Mevr. G.J. Bontjer-Lukje

Ruitendwarsstr.4
0598-390333
9619 PN Froombosch
e-mail: geertjebontjer@hotmail.com

Hr. J.B.M. Meiberg.

Bark 8
9606 RA Kropswolde
e.mail: jm.meiberg@home.nl

Adviseurs:
fin. adm.

website

Hr. J. Fellinger

Pijpstraat 16 a
9636 AM Zuidbroek
e-mail: jwfellinger@gmail.com

adviseur

Mevr.A de Winter-Wijffels Hoofdstraat 115
9635 AV Noordbroek.
e-mail: a.dewinter@planet.nl

0598-325363

0598-392262
06-23304577

0598-450579
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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 ouderenactiviteiten 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 lifestyle 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.
4 Febr. Harma Boer "de weervrouw" vertelde dat ze al in haar jeugd gefascineerd 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
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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. 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 ermee in 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.
Siena Ottens-Kramer, secr.

Hoogezand, febr. 2018.
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Afdeling De Marne-Winsum
Bestuur;
Voorzitter:
Mevr. C. Claassen-van Beek
Secretaris:
Mevr. J. Reuvekamp-Beltman
Penningmeester:
Mevr. G. Haring-Hogenhout
Lid:
Mevr. A. Laan-de Boer
Lid:
Dhr. M. Vos
Als bestuur vergaderen wij voor elke ledenvergadering, ieder houdt zelf zijn/haar afspraken
bij zodat notuleren niet meer nodig is, deze bijeenkomsten houden wij op toerbeurt bij iemand
thuis.
De ledenbijeenkomsten vinden plaats op de 2de dinsdag v/d maand in Restaurant Schierstee
te Wehe den Hoorn.
10 januari
Wij beginnen met “beter bewegen” voor ouderen, vol goede moed het nieuwe jaar in onder
leiding van 2 oefentherapeuten (Cesar-Mensendieck).
14 februari
Onze jaarvergadering, na het zakelijk gedeelte houdt Pastor Nellie Hamersma-Sluis een
interessante lezing over de verschillen binnen de kloosterorden.
14 maart
Theoloog ds. Ignace Frénay vertelt over het leven van de heilige Benedictus van Nursia.
11 april
Deze middag verteld Mevr. Obermeyer over het Joodse Paasfeest of het feest v/d ongezuurde
broden.
09 mei
Met 23 leden zijn wij naar familie distilleerderij Hooghoudt geweest, dit was een interessante
gezellige en “smakelijke” excursie.
13 oktober
Opening nieuw seizoen met een Eucharistie viering waarin Mgr. dr. C.F.M. van den Hout,
bisschop van Groningen voorging, daarna onder het genot van koffie met eigengebakken
lekkers een gezellige onderonsje met onze nieuwe bisschop.
14 november
Lezing over “voltooid leven” door pastor Van Doremalen, een moeilijk en gevoelig
onderwerp, De geestelijke verzorger komt bij iemand om aan te sluiten bij wat voor die
patiënt belangrijk is, hij/zij is een expert in het luisteren naar een patiënt. Wie is die persoon
en waar verlangt hij naar en geniet hij van.
Dit was een bijzondere interessante en fijne lezing, het was een hele goede middag.
12 december:
Onze kerstmiddag verzorgd door dhr. Co Haring en mevr. José Brandt-van Loon,
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met ondersteuning van enkele zangers uit Warffum. Dhr. C Haring las een modern
kerstverhaal afgewisseld door meerstemmige kerstliederen.

Het bestuur bezoekt met regelmaat de provinciale bijeenkomsten in Hoogezand, ook aan
georganiseerde studie bijeenkomsten wordt zo veel als mogelijk deel genomen.
Het plan is komend jaar de opening samen te doen met de PCOB, waarna wij proberen die
samenwerking geleidelijk aan te intensiveren.
Het notuleren is overgenomen door mevr. Anneke Kerkhof, met dank aan dhr. Martinus Vos
die deze jarenlang heeft verzorgd.
Onze bijeenkomsten worden goed bezocht met gemiddeld 22 personen, als bestuur hopen wij
weer een gezellig leerzaam en een geanimeerd programma samen te stellen voor het komend
jaar.
Annie Reuvekamp.

Bestuur:

Mevr. C Claassen-Van Beek, voorzitter
vanbeek.c@kpnmail.nl
Marneweg 100
9964 AV Wehe den Hoorn. tel:0595-571600
Mevr. A Reuvekamp-Beltman secr.
eg.reuvekamp@simpc.nl
Tammingasingel 10
9951 BM Winsum
tel:0595-444576
Mevr. G Haring -Hogenhout penningmeester
jpjjharing@ziggo.nl
Magrietlaan 20
9953 PB Baflo
tel: 0595-852460
Dhr. Martinus Vos lid
margh@ziggo.nl
J.Beukemastraat 4
9965 RJ Leens
tel:0595-572248
Mevr. A Laan-Boer lid
hclaan@hetnet.nl
't Hoogje 2
9964 BD Wehe den Hoorn

tel: 0595-571195
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Afdeling Musselkanaal
In januari hielden we onze nieuwjaarsvisite, en speelden we enkele rondjes bingo.
In februari was er een toneelavond, verzorgd door toneelvereniging “T CENTRUM” uit
Musselkanaal met een blijspel in drie bedrijven ”AANTREKKELIJKE HEER ZOEKT
DAME” met na afloop een verloting om mooie prijzen. Ook deze avond trok weer een volle
bak.
Tevens hadden we in maart een DIA-AVOND avond, verzorgd door het klompenmuseum uit
Eelde.
In april hadden we een avond, verzorgd door het DUO K2 MET ZANG EN MUZIEK, ook
deze avond trok een volle zaal.
De Algemene Jaarvergadering werd gehouden op 18 mei 2017. Er vond geen
bestuursverandering plaats. . Na het officiële gedeelte gaf Mevr. Kruizinga ons uitleg over de
opstapbus
Onze jaarlijkse busreis in juni ging dit jaar naar GENEMUIDEN-GIETHOORN. In
Genemuiden bezochten we een tapijtmuseum, daarna stapten we in Ossenzijl op de boot voor
een rondvaart door de Weerribben.
Op de terugweg kregen we nog een diner aangeboden..
Daarna reden we voldaan terug naar Musselkanaal, waar we zo rond 20.30 uur aankwamen.
Voor de bingoavonden in mei en september was weer veel belangstelling.
Ook de fietstochten in de zomermaanden werden goed bezocht met zelfs een hele dag
In oktober hadden we een dia-avond verzorgd door Henk Pras, die ons op een spannende
manier vertelde over de veenkoloniën en de veenbrand.
In november hadden we Feest(muziek)avond die werd verzorgd door DE ZINGENDE
BROEDER UIT BORGER met prachtige liederen uit de oude doos.
In december hadden we een Toneelavond, die werd verzorgd door toneelvereniging A.B.T.B.
uit Ter Apel met een blijspel in drie bedrijven 'ZILVERUITJES EN AUGURKEN' Ook dit
was een goed bezochte en prachtige avond
De kaartmiddagen op de 1e en de 3e vrijdag van de maand (behalve de zomermaanden)
hebben altijd veel belangstelling.
De bezorgers van de Nestor kregen een luxe kerststol/krans aangeboden. De oud-papier
ophalers kregen een vleespakket.
Dit jaar is het aantal tonnen oud papier iets gedaald, naar 45 ton.
De leden van 80 jr. en ouder kregen een kaartje gestuurd op hun verjaardag. De 90 jarigen
kregen een bloemetje. Ook de jubilerende echtparen kregen een kaartje, waarbij de echtparen,
die 50 of 60 jr. getrouwd waren, werden vereerd met een bezoek en een bloemetje.
Wij willen alle vrijwilligers bedanken die ook dit jaar weer onze grote steun waren en kunnen
terugzien op een goed verlopen 2017 en hopen op een mooi en vooral gezond 2018.
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Voorzitter
0599-416054

Mevr . L Weinans-Maatje

Markeweg 2
7876 TJ Valthermond
e-mail: leidy@weinans.net

Penningmeester
0599-416054

Mevr L.Weinans-Maatje.

Markeweg 2
7876 TJ Valthermond
e-mail: leidy@weinans.net

Secretaris
0599-416356

Hr. J. Orsel

1e Exloërmond 143
9573 PH 1e Exloërmond
e-mail: jans.orsel@planet.nl

Leden

Mevr.L.Tappel

0599-413272
l.tappel@hotmail.com

Mevr.M.Krops

0599-416612
theokrops@kpnmail.nl

Dhr. L. Schepers

0599-653242
schepers22@gmail.com

Dhr. H. Weinans

0599-324355

Vertegenwoordigingen en commissies
O.S.O.S.
Vacant.
Seniorenraad
Vacant
Klankbordgroep
Vacant
Het aantal leden per 31 dec 2017 is 146
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Afdeling Oldambt
Opgericht 19 september 2012

januari

20 leden. Jaarvergadering. Als spreker iemand over windenergie. De grootste
turbines in de Eemshaven.

februari

65 leden. Toneelvoorstelling Dindua met Gronings toneelspel.

maart

12 leden. Een kijkje in de keuken bij maaltijd voorziening Oosterlengte.

april

25 leden. Voltooid leven. Lezing verzorgd door Judith Groot Zevert, geestelijk
verzorger bij Oosterlengte.

mei

28 leden. Lekker eten bij de Campus in Winschoten.

september

45 leden. Viering van ons 1e lustrum met een inleiding door George Kerdijk en
oude volkspelen en een warm en koud buffet.

oktober

31 leden. Tweejaarlijkse ontmoetingsdag door ons georganiseerd.

november

15 leden. Samen met de PCOB een dialoogbijeenkomst van het landelijk project.
Mij & Zorg.

december

45 leden. Kerstviering samen met de werkgroep ouderen van de parochie.
Eucharistieviering en daarna gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Aantal leden per 1 januari 2017 is 83.
Aantal leden per 31 december 2017 is 87.
Het bestuur vergaderde 8 x en er is 1x overleg geweest met de PCOB.

19

BESTUUR afd. OLDAMBT 2017
Voorzitter:

Nelly van Erp-van Bergen
Lange Zuidwending 25
9681 BP Midwolda
0597-591040
jjavanerp@kpnplanet.nl

Secretaris:

Clary Wetsema-van der Haagen
Stationsstraat 4 A
9671 AJ Winschoten
0597-420162
vituswinschoten@gmail.com

Penningmeester:

Theo van den Aker
C.G. Wiegersweg 19
9684 EK Finsterwolde
0597- 331375
tcvdaker@gmail.com

Lid:

Anna Cools-Lukassen
Zeeheldenstraat 20 A 13
9675 AJ Winschoten
0597-414769
Wian.Cools@versatel.nl

Lid:

Rein Loeters
Vogelzangsterweg 25
9679 HT Scheemda
0597-592456
loetersvogelzang@kpnmail.nl

Lid:

Marga Luppes
Ludensweg 116
9675 AS Winschoten
0597-415902
m.luppes@outlook.com

Lid:

Benny Caspers
Feiko Clockstraat 170
9665 BK Oude Pekela
0597-613426
j.b.caspers@planet.nl
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Afdeling Stadskanaal
Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Mevr. A.G. Bruining-Twickler
Mevr. M.C. Scholtens-Roelfs
Dhr. M.S.O. de Haan, vanaf maart
Dhr. H. J. Kappen, tot en met februari
Mevr. H.A.M Banus-van Vliet
Dhr. H.J. Kappen, vanaf maart
Dhr. J. G. Zomer, tot en met februari
Mevr. A. H. Leegte-Baars
Mevr. A. Kuper

Bestuursleden of leden, die de KBO hebben vertegenwoordigd in diverse commissies en
overlegorganen:
Mevr. A.H. Leegte-Baars
Mevr. L. v.d. Wiel – Broens

OSOS (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden
Stadskanaal)
OSOS

Het bestuur vergaderde met uitzondering van de zomermaanden eens per maand op
dinsdagmorgen. Een afvaardiging van het bestuur nam deel aan de vergaderingen van het
Algemene Bondsbestuur met daarin alle afdelingen van de KBO in de provincie Groningen.
Ook waren wij vertegenwoordigd op de Kaderdag van de Noordelijke provincies van de KBO
in Joure.
Momenteel nemen wij met 2 vertegenwoordigers deel aan de OSOS. De activiteiten van de
Klankbordgroep zijn in 2017 beëindigd. De KBO Stadskanaal was in het verleden ook
vertegenwoordigd in de commissie wonen. Deze commissie is momenteel niet actief omdat er
geen lopende of geplande bouwprojecten zijn. Wij zijn daarom niet actief op zoek naar een
vertegenwoordiger.
In de loop van het jaar wisselde het aantal leden door enerzijds overlijden en afmeldingen en
anderzijds door nieuwe aanmeldingen. Ons aantal leden is licht gedaald van 103 in 2015 naar
99 op 31 december 2017.
In 2017 waren er 9 afwisselende bijeenkomsten in de Willibrordschool, 10 langere
wandelingen van ongeveer 10 km. buiten Stadskanaal, 10 wandelingen van 5 km. door het
Pagedal in Stadskanaal, 1 fietstocht en 1 dagtocht. Onze leesgroep is 3 keer bij elkaar
geweest. Ook zijn we op verzoek van de leden gestart met een groep, die regelmatig samen
gaat eten in Maarsheerd.
Onze leden worden op de hoogte gehouden van onze eigen activiteiten in de Nieuwsbrief, die
samen met het KBO-PCOB magazine wordt verspreid. Daarnaast brengen wij hierin
regelmatig een aspect van de belangenbehartiging van de KBO-PCOB onder de aandacht van
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de leden. Daarnaast attenderen wij onze leden op lokale initiatieven, zoals eetgroepen in de
buurt, beweeg activiteiten voor ouderen en omgaan met tablet en computer.
Kort verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar 2017:
Datum
3 januari
11 januari
21 januari
4 februari
8 februari
18 februari
4 maart
8 maart

18 maart
1 april
12 april

15 april
19/20 april
6 mei
10 mei
20 mei
3 juni
14 juni
17 juni
2 september
13 september

16 september
7 oktober
11 oktober

17 oktober
21 oktober
4 november
8 november

Omschrijving activiteit
Wandeling van 10 km. bij Vlagtwedde vervallen vanwege
gladheid.
Bert Roossien van het Streek Historisch Centrum vertelt over de
vele kerken in de Kanaalstreek.
Wandelen rond het Pagedal.
Wandeling van 10 km rond Bourtange.
Jaarvergadering met daarna een warm buffet van diverse
stamppotten.
Wandelen rond het Pagedal.
Wandeling van 10 km. rond Anloo.
Nu we ouder worden kan het zijn dat we wat meer hulp nodig
hebben. Ook zijn er onder onze leden veel alleenstaanden.
Medewerkers van Welstad vertellen over de vele activiteiten en
de ondersteuning die door Welstad kan worden geboden.
Wandelen rond het Pagedal.
Wandeling van 10 km. vanuit Onstwedde.
Linda Nijlunsing heeft verteld over haar leven in de wildernis
van Alaska. Door haar verhaal en de mooie foto’s krijgen we een
goed beeld van de omstandigheden in dit uitgestrekte gebied.
Wandelen rond het Pagedal.
Samen eten in Maarsheerd
Wandeling van 10 km. vanaf Wedde
Busreis naar Greetsiel en rondvaart in de haven van Emden. De
dag is afgesloten met een gezamenlijk diner.
Wandelen rond het Pagedal.
Wandeling van 10 km bij Sellingen.
Fietstocht door Westerwolde, langs Onstwedde, Holte en
Alteveer
Wandelen rond het Pagedal.
Wandeling van 10 bij Sellingen.
Sinds enkele maanden kunnen de inwoners van Stadskanaal ook
gebruik maken van de OpStapbus. Coördinator Theo Nienhuis
heeft ons laten kennismaken met de vele mogelijkheden.
Wandelen rond het Pagedal.
Wandeling van 8 km in boswachterij Gieten-Borger
Medewerkers van de Rabobank hebben verteld hoe wij veilig
kunnen bankieren. Waar moeten we zelf op letten? Waarop let de
bank om misbruik te voorkomen? En wist u dat de medewerkers
u ook kunnen helpen omgaan met internetbankieren?
Eten in Maarsheerd
Wandelen rond het Pagedal
Wandeling van 10 km. bij Ter Apel.
De heer Siertje Orsel heeft verteld over brandveiligheid in ons
huis. Het allerbelangrijkste in natuurlijk voorkomen van brand.
Mocht het toch misgaan dan zijn goede rookmelders op de juiste

Deeln.

41
9
12
50
9
12
42

9
12
49

7
30
11
49
8
9
20
7
8
35

9
11
29

7
6
12
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18 november
22 november
2 december
13 december

16 december
Leesclub
Fietsgroep

plek van groot belang.
Wandelen rond het Pagedal.
Eten in Maarsheerd
Wandeling van 10 km. rond Vlagtwedde.
Pastor Boersen heeft een sfeervolle viering voor ons verzorgd.
Daarna hebben de aanwezig in een gezellige sfeer genoten van
een goed verzorgde broodmaaltijd.
Wandelen rond het Pagedal.
De leesclub is dit jaar 3 keer bij elkaar geweest om de gelezen
boeken te bespreken.
Vanaf het voorjaar en zolang het weer het toeliet heeft een groep
dames wekelijks een fietstocht gemaakt.

8
13
9
52

7
6
7

Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Mevr. A.G. BruiningTwickler
Begoniastraat 38
9521 GX Nieuw Buinen
Secretaris
Mevr. M.C. Scholtens-Roelfs
Groningerlaan 8
9501 SH Stadskanaal
Penningmeester
Dhr. M.S.O. de Haan
Beststraat 3
9501 HV Stadskanaal
Lid
Mevr. H.A.M. Banus-van
Vliet
Poststraat 27
9501 ER Stadskanaal
Lid
Dhr. H.J. Kappen
Arendshorst 28
9502 HE Stadskanaal
Lid
Mevr. A.H. Leegte-Baars
Dwarsdiep 25
9521 CH Nieuw Buinen
Lid
Mevr. A. Kuper-Sanders
Zeelandstreekje 25
9523 AX Drouwenermond

Tel: 0599 619795

Email:
dineke.bruining@ziggo.nl

Tel: 0599 650095

Email:
kbostadskanaal@gmail.com

Tel: 0599 610865

Email:
msodehaan@live.nl

Tel: 0599 612031

Email:
jlbanus@versatel.nl

Tel: 0599 619774

Email:
hermankappen@gmail.com

Tel: 0599 620259

Email:
anneke@leegte.dds.nl

Tel: 0599 611149

Email:
a.kupersanders@planet.nl
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Afdeling Ter Apel
Als elk mens kent ook een vereniging of organisatie zijn ups en downs. Een normaal patroon
waarover we ons eigenlijk niet al te veel zorgen hoeven te maken. Het afgelopen jaar was
zo’n periode voor onze afdeling waarin het ons bestuurlijk niet steeds gemakkelijk afging. Er
waren relatief veel bestuurswisselingen. Gelukkig is een en ander niet ten koste gegaan van
het enthousiasme en de inzet van de leden. Over het aantal leden hebben we ook geen klagen:
het zijn er 134. Natuurlijk is er verloop, maar de gemiddelde leeftijd ligt voor het merendeel
van de leden tussen de 70 en 75 jaar, een stevige basis. De aanwas van jongere senioren
geschiedt helaas mondjesmaat, maar het aantal leden blijft vrijwel constant en bedraagt een
respectabel aantal.
Ook over de deelname van leden aan de verschillende activiteiten kunnen we tevreden zijn.
De bijeenkomsten worden doorgaans door zo’n zestig leden bezocht. We streven ernaar dit
aantal te verhogen door meer en andersoortige activiteiten te ontplooien. Nu hebben de
bijeenkomsten vooral het karakter van een ontmoeting van ouderen, gecentreerd rond een
aantal interessante lezingen. Heel belangrijk, maar we moeten mogelijk ook de focus, zoals
het bondsbestuur dit aangeeft, richten op de belangenbehartiging van en de dienstverlening
aan leden.
Er zijn interessante lezingen geweest, zoals op 21 februari tijdens de jaarvergadering met
buurtbrandweervrouw Elise Pastoor. Zij gaf voorlichting over brandpreventie in en om het
huis. En op 21 maart was er een inleiding en diapresentatie door dhr. Jan Mooibroek over de
geschiedenis van de film, bewegende beelden en het ontstaan van bioscopen in onze
omgeving. Op 18 april was de Paardenmelkerij de Lage Wierde het onderwerp, met een
presentatie met beelden. Later het jaar een lezing over de ambulante EHBO, en natuurlijk
waren er ook dit jaar enkele prachtige reisverslagen. Heel succesvol waren de jaarlijkse
ABTB-toneelvoorstelling “Bed en Broodje”, de high-tea-party, de spelletjesmiddag en de
kerstviering.
En niet onvermeld mag blijven de groei van de jeu-des-boules-club. Op 8 maart was de
opening van Jeu de Boules banen door wethouder Seine Lok van de gemeente Vlagtwedde,
met 70 aanwezigen. Er is een prachtige baan gerealiseerd, het aantal leden groeit, en over
allerlei randvoorwaarden die het spelen verder aantrekkelijk maken, zijn afspraken gemaakt
met de locatieraad. Door het succes zal de groep spelers zich verenigen en verzelfstandigen.
Op 1 maart 2017 werd in dit verband een informatieve middag georganiseerd over het
oprichten van een bestuur en vereniging jeu de boules banen, waarbij 20 leden aanwezig
waren. Aan dat streven was tot voor kort nog geen verdere aandacht gegeven.
Waar de belangenbehartiging van leden wel tot zijn recht komt, is de organisatie van de
jaarlijkse ouderendag. Samen met de andere plaatselijke organisaties voor ouderen, en met de
professionele welzijnsorganisatie RZijn wordt een middag georganiseerd rond een thema dat
ouderen aangaat. De bijeenkomst heeft door zijn massale opkomst bijna een manifesterend
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karakter, interessant voor de politiek. Het Kbo-bestuur levert een belangrijke bijdrage aan het
welslagen van de middag.
Wat betreft het bestuur zijn er in de loop van het jaar enkele wisselingen geweest, waardoor
het bestuur er nu als volgt uitziet: Ria Sanders heeft het bestuur verlaten en zij wordt tijdelijk
vervangen door Frans Wisman. Ook Lena Herbers heeft het bestuur verlaten. Antje Zijnge is
penningmeester. Gea Hofkamp is al bijna twaalfeneenhalf jaar een trouw bestuurslid, en ook
Harry Welling is al langer bestuurslid, en Gerard Platen is sinds enkele jaren bestuurslid.
Nieuwe leden in het bestuur zijn: Lena Rass, Tinus Hoekstra en Gerard Rolfers. Het bestuur
moet nog voorzien in de vacature van secretaris.
Het bestuur bedankt de vele vrijwilligers voor hun inzet, zoals voor de felicitatiedienst en bij
het rondbrengen van het KBO-maandblad. Ook zijn we dankbaar voor de hulp die het bestuur
bij de bijeenkomsten krijgt van leden die allerlei hand en spandiensten verlenen. Ook de heer
Theo Schomaker wil het bestuur bedanken voor zijn niet aflatende zorg voor de afdeling, en
voor zijn inzet op provinciaal en landelijk niveau.
Te benaderen personen:
 Frans Wisman, vicevoorzitter ((0630162556; frans.wisman@gmail.com);
 Antje Zijnge, penningmeester (0646606794; antjezijnge@gmail.com);
 Gea Hofkamp, activiteiten (0599582518; geahofkamp@gmail.com).

27 februari 2018
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Afdeling Uithuizen
Jaarverslag 2017 KBO Uithuizen
Donderdag 26 januari 2017 vertelde pelgrim Theo Remkes uit Thesinge over zijn
pelgrimstocht te voet van Maastricht naar Santiago de Compostella. Theo maakte gebruik
van een beamer waarmee hij verschillende prachtige foto’s van onderweg door Frankrijk
presenteerde. Die middag waren 21 leden naar het St. Vincentiusgebouw gekomen.
Op donderdag 23 februari 2017 hield de KBO afdeling Uithuizen om 14.30 uur haar
jaarlijkse ledenvergadering in het St. Vincentiusgebouw. Tot op heden geen aanvulling
nieuwe bestuursleden. Het bestuur bestond uit 5 personen: Francy Klijn, voorzitter, Rens
Persoon, vice-voorzitter, Koos Tebbens, secretaris, Kees Luykx, penningmeester en Herman
Poelma, bestuurslid. Herman heeft het bestuur meegedeeld in de zomermaanden van 2017
met zijn vrouw Ria te verhuizen naar elders. Het bestuur zal dan het komend seizoen 20172018 verder uit 4 personen bestaan.
Na de opening las de secretaris het jaarverslag 2016 voor welke met algemene stemmen werd
goedgekeurd. De kas was door de dames Trees Leegte en Els Ten Boer gecontroleerd en
verleenden de penningmeester decharge. Kascontroleuse Trees Leegte is aftredend. In plaats
van haar bood mevr. Margreet Paping zich hiervoor aan en werd met algemene stemmen
aangenomen. Voorzitter Francy bedankte Riet de Winter voor haar jarenlange inzet als
penningmeester. Van Margreet Paping ontving de secretaris een folder van Kloosterboerderij
Bleyendaal te Ter Apel als suggestie een reisje voor de KBO-leden te organiseren.
Daarna werden nog vijf rondjes Bingo gespeeld, gepauzeerd voor het drinken van een
consumptie. Alle prijzen werden onder de winnaars verdeeld en werd de gezellige
bijeenkomst beëindigd.
Donderdag 23 maar 2017 Fotograaf Hans Sas had foto’s uit de agrarische sector met als
toegift foto’s van alledaagse gebeurtenissen. Deze middag kon het bestuur 17 leden tellen
welke enthousiast reageerden op hetgeen fotograaf Hans Sas op het scherm liet zien.
Donderdag 20 april 2017 was boswachter Hans Gartner van de Plantsoenendienst
Lauwersmeer uitgenodigd. Hij zou een verhaal over de natuur in het Lauwersmeergebied
vertellen, echter door een griep moest hij te bed blijven. In plaats van Hans Gartner werden
nog 26 rondjes bingo gespeeld.
Donderdag 18 mei 2017 organiseerde de KBO afdeling Uithuizen voor haar leden een
uitstapje naar het Zilvermuseum te Appingedam, het Raadhuis en Museum Stad Appingedam.
Op de terugreis werd bij H.C.R. Ekamper te Oosteinde een heerlijk diner voor de deelnemers
geserveerd, waarna ieder tevreden huiswaarts keerde.
Donderdag 22 juni 2017. Het bestuur koos, ter afsluiting van het seizoen 2016-2017, het
Dorpshuis Zijlvesterhoek aan de Achterweg 1 te Onderdendam. Aan deze fietstocht deden 10
leden mee. Vanwege het goede weer kon niet binnen maar op het terras van het dorpshuis
koffie of thee worden genuttigd met een lekker hapje er bij.
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Donderdag 28 september 2018 opening van het seizoen 2017-2018 met viering door pastor
Nellie Hamersma-Sluis. Na de viering, die onder het thema “VREDE” werd gehouden werden
foto’s van de Israëlreis in november 2016, met een beamer op een scherm geprojecteerd. De
pastor becommentarieerde het fotoverslag, zodat de aanwezige 18 leden de reis konden
meebeleven. De zangnummers tijdens de viering werden muzikaal begeleid door organist
Gerard Leegte op een keyboard.
Donderdag 26 oktober 2017 nodigde het KBO bestuur de heer A. Gramsbergen, Usquert uit
om te vertellen over Godshuizen op het Hogeland. Deze middag waren 26 leden in het Sint
Vincentiusgebouw aanwezig om de geschiedenis van de Godshuizen te horen. Tijdens de
presentatie toonde Gramsbergen door middel van een beamer prachtige foto’s van de diverse
kerken uit de omgeving.
Donderdag 23 november 2017 hield mevrouw Suzanna Lemstra uit Zeerijp een lezing over
haar reis door Mongolië onder de titel “Een zee van land”. Negentien leden luisterden zeer
aandachtig, waarbij verschillende prachtige foto’s van haar reis met een beamer de
aanwezigen toonde. Na afloop kon men souvenirs uit Mongolië aanschaffen. Vicevoorzitter
Rens bedankte Suzanna voor haar interessante lezing en overhandigde als dank haar een
bloemetje en een envelop met inhoud.
Donderdag 21 december 2017 vierde KBO gezellig kerstfeest. Zangeres Bonny Hoekstra
verzorgde met organist Eddy Mul een live optreden in het Sint Vincentiusgebouw. Om 14.30
uur hadden zich 33 leden verzameld die werden verwelkomd met een kop koffie of thee.
Voorzitter Francy Klijn opende. De heer Joop van Bergen las het kerstevangelie voor. Vicevoorzitter Rens Persoon las een kerstgedicht voor. Voorzitter Francy Klijn las een modern
kerstverhaal voor. Daarna volgde een broodmaaltijd welke besloten werd met het zingen van
het kerstlied “Ere zij God”. De kerststukjes werden aan het eind van de kerstmiddag verloot,
ter bestrijding van de onkosten. Met een slotwoord wenste de voorzitter ieder wel thuis en
wenste ieder een zalig kerstfeest en een gezegend en gezond 2018.
Voorzitter: Francy Klijn-van Herpt
Smitsweg 10
9982 HT Uithuizermeeden
Telefoon 0595-412868
E-mail: francy.klijn@live.nl

Vice-voorzitter: Rens Persoon,
De Vredelaan 7,
9981 LB Uithuizen
Telefoon 0595-438210
E-mail: rikypersoon@gmail.com

Secretaris: Koos Tebbens
Klipper 7
9981 EM Uithuizen
Tel. 0595-432577
E-mail: k.tebbens@ziggo.nl

Penningmeester: Kees Luykx
Rottumeroog 1
9989 CP Warffum
Tel. 0595-422355
E-mail: c.luykx@comveeweb.nl

Bestuurslid: Herman Poelma,
De Zon 9,
9981 KM Uithuizen
Tel. 0595-432496
E-mail: hermanpoelma@mail.com
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Afdeling Veendam
We begonnen 2017 met 92 leden.
12 januari was onze traditionele nieuwjaarsreceptie met 39 deelnemers
Chris Ketelaar gaf een lezing over zijn reis naar Rome met dia’s van oude kerken en
gebouwen en schilderingen .
Op 16 februari vertelde Carolien Wayper van het IND Ter Apel over de asielaanvragen, het
Nederlander worden, de inburgeringscursus en wat verder ter tafel kwam voor leden van
KBO+PCOB Er waren 103 deelnemers, waarvan 20 KBO-leden.
7 maart “jaarbijeenkomst” . Er waren 41 deelnemers. Pastoor Buit ging voor in de kapel.
Na twee maal koffie met koek, een loterijtje en een drankje met een hapje en de muziek van
Dolf Rolf werd de middag om ongeveer vijf uur afgesloten door onze voorzitter.
Op 26 april gingen we naar het Veenkoloniaal landbouwmuseum in Ommelanderwijk. Er
waren 13 deelnemers. Daar werden we ontvangen met koffie/thee en koek en hoorden hoe
vroeger het boerenbedrijf werkte. Na een drankje en een hapje keerden we huiswaarts.
25 mei hadden we een fietstocht. 13 leden deden mee. Het weer was redelijk.
16 augustus naar de Chinese Tuin in de Hortus te Haren. 35 deelnemers ontvangen met koffie
en koek. Een medewerker vandaar vertelde over de aanleg/bouw van deze tuin, waarna
iedereen alles kon bekijken. Na een hapje en drankje gingen we om ±half zes naar huis.
7/14 september werd de fietstocht wegens gebrek aan belangstelling afgelast.
21 september vertelde Mevr. H.J. van Dortmont-Stubbe, notaris in Veendam, uitgebreid over
erfrecht e.d.. Er waren 20 deelnemers
18 oktober Provinciale ontmoetingsdag in Oude Pekela georganiseerd door afdeling
“Oldambt”. 13 KBO-leden Veendam
19 oktober samen met de PCOB een lezing over het herinneringscentrum Westerbork . Er
waren 89 deelnemers, waarvan 16 KBO-leden.
15 november Lezing heer Thole over acupunctuur. Er waren 28 deelnemers
Op 14 december Kerstmiddag met 48 deelnemers in de Parkflat. De muziek werd verzorgd
door Dolf Rolf. Pastoor Buit las nog een Kerstverhaal voor. Een hapje en een borreltje werden
ook dit keer niet vergeten
Na een koud/warm buffet en een afsluitend woordje van de voorzitter ging iedereen weer
voldaan huiswaarts.
In 2017 overleden er 7 leden, 1 lid heeft opgezegd en 3 leden zijn verhuisd. In de loop van
het jaar hebben 6 nieuwe leden zich aangemeld. Het ledenbestand per 31-12-2017 was 87
leden
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Het bestuur had in 2017 8x een eigen bestuursvergadering.
Daarbij kwamen 3 vergaderingen, samen met PCOB-bestuurders. Ook kwamen we 4x samen
in de OSO, de Overkoepeling Samenwerkende Ouderenbonden, waarin KBO, PCOB, ANBO
Veendam en ANBO Wildervank samenwerkten.
De OSO is opgeheven omdat de ANBO al har afdelingen in het land per 1 januari 2017 heeft
afgestoten. De OSO had daardoor statutair geen bestaansrecht meer. Hiervoor in de plaats is
het Seniorenplatvorm Veendam de SPV. Opgericht.

Onderstaand de gegevens van het bestuur KBO Veendam 2018
Voorzitter: Johan Drenth, jmf@netvisit.nl , M. Hardenbergstraat 12, 9648 LD, Wildervank.
Tel.:0598-616664.
Vicevoorzitter: Gretha Kappen, rfkappen@gmail.com, Zerkhouwerstraat 79, 9648AG,
Veendam. Tel. 0598-621330.
Secretaris: Frans Kriek, frans.kriek@netvisit.nl , 48e laan 3, 9648GJ Wildervank. Tel. 0598633758
Penningmeester: Gerard Tieben, gtieben@netvisit.nl , Ds, Petersenstraat 25, 9641EM,
Veendam. Tel. 0598-615383.
Ledenadministrator: Gerrit Kemkers, kemkersgg@gmail.com p/a De Reede 76, 9642ME
Veendam. Tel. 0651342862.
Lid: Ton Benes , mieke.benes@gmail.com ,Smaragdlaan 2 9646BL Veendam. Tel. 0598622779
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