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Stimuleringsfonds

Regeling contributie ondersteuningsfonds en stimuleringsfonds 
ledenbehoud en werving nieuwe leden voor KBO 
leden/afdelingen in Noord Nederland Aanleiding: Meerdere 
keren zijn er vanuit de KBO afdelingsbesturen signalen 
ontvangen dat er (potentiële) leden zijn, die graag lid van de 
KBO willen zijn of worden, maar waarvoor de hoogte van de 
contributie een probleem vormt om te blijven of om aan te 
sluiten. 

Een paar ondersteunings- ideeën/regels.

– Voor bestaande leden, die niet bij machte zijn de 
volledige contributie te betalen, kan een beroep op het 
fonds gedaan worden voor ondersteuning van € 25,-.

– De hoogte van ledenkorting uit het fonds voor nieuwe 
leden bedraagt het gelijke bedrag van de landelijke 
afdracht, afgerond € 10,-

Voor uitgebreide informatie! Kijk op de website bij Nieuws en 
weetjes Stimuleringsfonds.

Als je hiervoor in aanmerking komt of je kent iemand die 
hiervoor in aanmerking komt, dan kan je contact opnemen met 
ons. kbostadskanaal@gmail.com of 06 21200262
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Voorzitter Dineke Bruining 
0599 619 795

Secretaris   Herman Bruining 
0599 650 795

Penningmeester Martien de Haan 
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Herman Kappen      0599 619 774

Attentie zieken
Ada Kuper               0599 611 149

Nieuwsbrief



Gefeliciteerd

Jan Deiman, Jos Goos, Edo de Groot, Ben Heller,
 Albert Johannes, Martietje Kappen-Hanzen, 

Annie Kleinman-Albers, Conny van Oene, Bert Oost, 
Catharina Poker-Tobben, Ietje ter Reegen, Gerhard Sandker 
en Jans de Vries

 Alle jarigen van harte gefeliciteerd.

De ambulancebroeder

Ambulancezorg, een onzichtbare wereld, tot je
er ineens mee te maken krijgt. Dat gebeurt
vaak onverwacht. Een ongeluk in jouw directe
omgeving  of je raakt zelf gewond. Ineens zijn
ze daar, die mannen en vrouwen in hun
felgekleurde pakken. Woensdag 13 april kwam
Martijn Rozeboom ons  een en ander vertellen.
We waren met 26 leden.
Een interessante middag.

Handige tip 

Het werk in de keuken is niet altijd even gemakkelijk. Deze tips voor in de keuken maken je leven 
écht een stuk makkelijker.

Voorkom overkoken
Het overkomt ons allemaal wel eens: een pan met water op het vuur en tegelijkertijd bezig zijn met 
allerlei andere dingen. Een tijdje later kom je erachter dat het water aan het overkoken is. Herken jij 
dit? Dan heeft KBO Stadskanaal een handige tip voor jou!
Het is heel simpel. Je legt een houten lepel op je pan en je zult zien dat het water niet meer 
overkookt. Bij het raken van het hout barsten de waterbelletjes. De inhoud van de waterbelletjes is 
stoom en dit condenseert gelijk bij het raken van de lepel en wordt water. Dit komt omdat de lepel 
kouder is dan 100 graden Celsius. Als de lepel heet wordt, zal dit proces minder snel gaan. Gebruik 
hiervoor daarom nooit een stalen lepel.

Red je cake met brood
Er iets niets lekkerder dan een zelfgebakken cake. Het komt vaak voor dat de cake op de dag van 
het bakken niet helemaal opgegeten wordt, dan blijft er een aangesneden stuk liggen. De randen en 
de binnenkant van de cake worden daar niet beter van en drogen uit. Om de cake toch lekker sappig 
en zacht te houden, kun je gebruik maken van een snee brood. Plaats de volgende keer een sneetje 
brood tegen de buitenste randen van de cake en proef het verschil!
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Excursie Deiman

Woensdag 4 mei was de excursie bij het bedrijf Deiman-Ottens.
Een mooi geautomatiseerd bedrijf. Er waren 24 leden van KBO
Stadskanaal die deels met de fiets waren gestart vanaf het
kerkplein. Sommige waren met de auto of werden opgehaald. In
de vergaderruimte werden we ontvangen met koffie en koek. Die
werden gesponsord door de familie Deiman. Ze wilden niet dat
KBO Stadskanaal dat betaalde. We kregen uitleg over het
ontstaan van het bedrijf. Daarna werden we rondgeleid en kregen
uitvoerig uitleg. We werden begeleid door Jan,Ina en kleinzoon
Ties. Ties wist onze aandacht goed vast te houden. Er was ook
een zuivelwinkeltje waar van alles te koop is. Na even na kletsen
en een bedankje weer terug op fiets of met de auto.

Een geweldig mooie en interessante excursie.  

Wachtwoord 

Een veilig wachtwoord bestrijd dat anderen zomaar in kunnen breken.
Het beste/veiligste wachtwoord is onmogelijk te onthouden. Zo lijkt het. Wilt u toch een wachtwoord 
dat goed te onthouden is? Maak dan een wachtwoordzin! 
Voorbeeld : hetisfijnlidtezijnvankbostadskanaal%1234KB.

Je moet je wachtwoord wel goed onthouden of ergens bewaren zodat je het nog weet of weet 
te vinden.

Eten met KBO

Na lange tijd was het weer mogelijk. Eten met KBO.
13 KBO Leden hadden zich voor 26 april aangemeld voor een lunch bij Lekker Anderz.
Het leek me een gezellige boel.

 Nog geplande data                                    
 7 juli en 17 augustus
                                                              
 Jans de Vries           Lekker Anderz           
 0599 785410         Menistenplein 10A     
 06 24700653           9501 XN Stadskanaal
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Het gaat vanzelf

Het lijkt alsof bij KBO Stadskanaal alles vanzelf gaat. Dat is niet zo. Verschillende leden dragen hu 
steentje bij. Zo willen we volgende nieuwsbrief laten zien wat coördineert en communiceert. We 
hebben verschillende werkgroepen die achter de schermen werk verrichten. 

Verzorging kaartjes en attenties zieken

Ada Kuper 0599 611149 

Bezorging magazine en nieuwsbrief KBO Stadskanaal

Coördinatie Herman Kappen 0599 619774

Bezorger Martien de Haan 0599 610865

Bezorger Herman Kappen 0599 619774

Bezorger Marietje Kappen 0599 612041

Bezorger Gerard Zomer 0599 614642

Overleg samenwerkende ouderenbonden Stadskanaal OSOS

Vertegenwoordiger Anneke Leegte 0599 620259 

Vertegenwoordiger Lydie van de Wiel 0599 618804 

Hulp bij belastingaangifte

Bert Bolmer 0599 621020

Eindredactie Nieuwsbrief KBO Stadskanaal

Dineke Bruining 06 21200262

Website beheer

Martien de Haan 0599 610865

Beeld en geluid op bijeenkomsten

Herman Bruining 06 40223369

Financiële commissie ( kascontrole )

Simon Leegte 

Jan Deiman
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