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Maart 2022

Uitnodiging voor de jaarvergadering
Met na de pauze BINGO
op dinsdag 8 maart, aanvang 14.00 uur

Voorjaar 2022.
Het voorjaar zit er aan te komen. We
merken het aan de dagen, het is
langer licht. De vogels fluiten, de
narcissen bloeien volop. En we
mogen weer bij elkaar komen voor
onze ledenbijeenkomsten. Het
bestuur is bij elkaar geweest en een
programma gemaakt voor de eerste
helft van dit jaar. Een zeer gevarieerd
programma. Van Bingo, met Pasen
de Kruisweg Statie tot barbecue. We
hopen dat u weer in grote getale
aanwezig zal zijn.
We beginnen met de
ledenvergadering op 8 maart. Een verplichting om deze te houden als vereniging.
Naast traditionele zaken als Jaarverslag 2021 en verslag kascontrolecommissie ook
de bestuursverkiezing. Deze is dit jaar extra kort. Alleen het aftreden van onze
secretaresse Jopie Poppe en dit keer niet een herverkiezing. Dat is heel jammer.
Maar Jopie heeft die keuze gemaakt en wil nog wel blijven functioneren tot en met
juni om ons nog de gelegenheid te geven om een opvolger te vinden. Er zijn een
paar hoopvolle signalen, maar toch met beperkingen. Daarom nogmaals de oproep
wilt u zichzelf aanmelden of weet u iemand die geschikt is, schroom niet om dat te
melden bij het bestuur. Er is een taakomschrijving beschikbaar. Die stuur ik u graag
toe. En ook de functie van voorzitter is niet oneindig. Dus ook daar is een schone
taak voor u weggelegd.
Het zou jammer zijn dat we als afdeling geen activiteiten meer zouden kunnen
organiseren. Gelukkig kunnen we wel zaken “uitbesteden”. De catering tijdens de

bijeenkomsten wordt gedaan door “vrijwilligers”, voor de nieuwsbrieven en magazine
hebben we ook een enthousiaste groep en op korte termijn wordt ook de opening
van de bijeenkomsten door een lid gedaan. Een goede ontwikkeling.
Deze maand zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14, 15 en 16 maart mag u
weer uw stem uitbrengen. Souburg en Ritthem hebben altijd een grote opkomst. Laat
dat zo blijven. Daar kan Vlissingen een voorbeeld aan nemen.
Hartelijke groet van uw voorzitter

Lou Waterman

Lief en leed

Eind januari is in Ter Reede overleden mevrouw Jo van Boven-Arendse op de leeftijd
van 94 jaar. Het bestuur heeft de familie gecondoleerd met het verlies van hun
geliefde moeder, oma en overgrootmoeder.
De bezorgers bezorgen niet alleen de Nieuwsbrief en het Magazine, maar bij
verjaardagen ook de nieuwe felicitatiekaart én bij kroonverjaardagen zelfs een kleine
attentie.
U ziet – u wordt niet vergeten.

Jaarvergadering - met na de pauze bingo
We starten de bijeenkomst met de jaarvergadering. In 2021 zijn veel leden
overleden, we herdenken hen in de bijeenkomst.
De verslagen van secretaresse Jopie en penningmeester Loe ontvangt u samen met
de nieuwsbrief en het Magazine. De lay-out werd weer verzorgd door Johan Put.
De kascommissie heeft de boeken van Loe gecontroleerd en in orde bevonden. Ook
moet een nieuw lid voor de kascommissie worden benoemd. Daarna huldigen we
drie leden die dit jaar 25 jaar lid zijn. Tot slot is er de bestuursverkiezing.
Jopie treedt af als secretaresse. Lou is volgend jaar aftredend. Wie weet namen te
noemen die hen kunnen opvolgen? Het is van groot belang voor het voortbestaan
van onze afdeling!!
Na de pauze spelen we twee rondjes bingo.
Deelname is gratis en de prijsjes zijn ook al
aanwezig. U hoeft dus deze keer zelf geen prijsjes
mee te brengen.
Omdat we na lange tijd weer bij elkaar kunnen
komen is er tijdens de bingo ruimte voor een hapje
en een drankje. We maken er een feestje van!!

Catering 8 maart – aanwezig zijn
om 13.00 uur

Huib en Maatje Kievit, Riet Wielemaker, Jopie Poppe, Loe van Lomwel

Bij verhindering tijdig afbellen naar Loe van Lomwel 06 1611 7789

Contributie
Penningmeester Loe heeft nog niet alle contributies binnen. Kijkt u even na of u al
betaald hebt. Zo niet, doe het dan zo spoedig mogelijk. Een alleenstaande betaalt 34
euro en samenwonenden 49 euro. Het rekeningnummer van onze afdeling is:
NL70RABO 0138 4713 39 PCOB Oost-Souburg.

KBO-PCOB inspiratie bijeenkomsten
De KBO-PCOB organiseert door het hele land inspiratie bijeenkomsten. Het doel is
nieuwe leden te werven en dan vooral jongere leden.
Voor Zeeland wordt de bijeenkomst gehouden donderdag 21 april in De Stenge in
Heinkenszand van 09.30 tot 16.00 uur. In de morgen zijn er drie sprekers. Na de
gratis lunch zijn er ’s middags drie workshops: De Academie – het nieuwe besturen –
ledenwerving.
Heeft u interesse: laat het Jopie weten, dan krijgt u per email het programma
toegezonden.
Informatie kunt u ook vinden op de website: www.kbo-pcob.nl/tour.
U kunt zich op deze website ook aanmelden.

Volgende bijeenkomsten

Dinsdag 12 april - presentatie ds. Eeuwout Klootwijk: Kruisweg Statie Sieger Köder
Dinsdag 10 mei - programma nog niet definitief bekend
Dinsdag 14 juni - Barbecue
Wij hopen u te ontmoeten dinsdag 8 maart
Namens het bestuur,
Lou Waterman, voorzitter, tel. 06 49740646

