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Een nieuw gezicht

Omdat Dineke en Herman Bruining met vakantie zijn is  het 
format van de nieuwsbrief veranderd. Een goed format was er 
niet daarom een nieuw gezicht. We  hopen dat het duidelijk en 
overzichtelijk is. Veel leesplezier.

Hiep hiep hoera
Jos Banus, Agnas v. Bennekom,
 Hans Brenninkmeijer, 
Riky Depenbrock, Gerard Hoffard, 
Albert Hofstra, Simon Leegte, 
Marianne Niekus-Borgesius, 
Lenie Scholte-Aalbes, 
Tiny Scholtens-Roelfs en 
Hans v.d. Wiel.

Rijbewijs keuring

Automobilisten 70+ kunnen zich via RegelZorg 
Rijbewijskeuringen in Fysiotherapie Centrum Noord 
vrijdag 29 april en vrijdag 27 mei medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs.
Adres: Navolaan 32A, 9501 VJ Stadskanaal

Eten met KBO

Dinsdag             26 april          2022  
Donderdag          7 juli             2022
Woensdag         17 augustus   2022
Ontbijt/lunch bij Lekker Anderz

Coördinatie eten met KBO                    Lekker Anderz
Jans de Vries                                        Menistenplein 10A
0599 785410                                         9501 XN Stadskanaal
06 24700653
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Bestuur                 

Voorzitter Dineke Bruining 
0599 619 795

Secretaris   Herman Bruining 
0599 650 795

Penningmeester Martien de Haan 
0599 610 865

bestuurslid Herman Kappen 
0599 619 774

bestuurslid Ada Kuper 
0599 611 149

bestuurslid Anneke Leegte   
0599 620 259

Leden administratie 
Bezorging magazine

Herman Kappen      0599 619 774

Attentie zieken

Ada Kuper               0599 611 149



Excursie

Woensdag 4 mei om 14:30 uur start de excursie bij het bedrijf Deiman-Ottens.

Omdat het steeds lastiger wordt om goed personeel te vinden
is de familie Deiman volledig overgegaan op automatisering.
Naast een melkveebedrijf heeft de familie ook een
akkerbouwtak met ongeveer 100 hectare. Ze doen vrijwel al
het werk zelf dus ze willen graag met beperkte arbeid het
werk rond krijgen.
Een mooi bedrijf waar veel te zien is. Tijdens voor of na de
excursie een kop koffie voor rekening van KBO Stadskanaal.
Neem ook een tasje mee want er is ook een zuivelwinkeltje
waar van alles te koop is.
We gaan op de fiets en verzamelen om 14:00 uur op het kerkplein. Je kan ook zelf met de auto 
gaan. Geef je voor 26 april op bij Martien de Haan 0599 610865 en laat weten of je met de fiets gaat 
of zelf met de auto komt. Als je geen auto hebt en niet kan fietsen zoeken we een oplossing.

Een nieuwe directeur

Ingrid Rep (59 jaar) is per 1 maart de nieuwe directeur van 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Ingrid komt uit Onstwedde 
(Stadskanaal). Met haar komst is er een ervaren en bevlogen 
bestuurder aangetrokken, die weet wat het inhoudt om voor 
belangen van leden op te komen: tot voor kort was zij 
werkzaam bij vakbond FNV. In haar laatste functie als 
Algemeen Secretaris maakte Rep deel uit van het dagelijks 
bestuur.

Ingrid Rep: Ik ben ontzettend blij dat ik mij mag inzetten voor 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. Vijftig plussers zijn van 
betekenis in onze maatschappij. Het is belangrijk dat zij een 
krachtige stem houden en hierbij goed gefaciliteerd en 
verenigd worden. Tot op hoge leeftijd kunnen senioren vitaal 

en betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd. KBO-PCOB maakt zich samen met haar leden sterk 
voor belangrijke thema's zoals wonen, zorg, zingeving en pensioenen. Daar draag ik graag mijn 
steentje aan bij, voor de senioren van vandaag en morgen.

Maandelijkse bijeenkomsten

De maandelijkse bijeenkomsten op de woensdagmiddag zijn in de “De Eendracht” Poststraat 30, 
Stadskanaal, van 14.30 uur tot 16.30 uur. Wilt u graag komen en heeft u geen vervoer? 
Bel dan met een van onze bestuursleden.
De bijeenkomsten zijn gratis, wij vragen enkel een bijdrage van € 3,50 voor koffie/thee en een 
drankje. Een gezamenlijke maaltijd bedraagt € 6,-

Mailadres

Heeft u een (nieuw) email adres gekregen, wilt u de verandering doorgeven aan Herman Kappen 
hermankappen@gmail.com
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