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Van het bestuur 
Als bestuur hadden we goede hoop om voorzichtig in 
december weer te beginnen met onze KBO bijeen-
komsten. Maar zoals u kunt begrijpen, is dat helaas 
nog niet mogelijk. Toch hebben we al een werkplan 
gemaakt voor 2021, zodat we onmiddellijk alles weer 
kunnen oppakken, zodra het mogelijk is. We verliezen de moed niet en 
blijven heel optimistisch geloven in betere tijden. We hopen dat het goed 
met u gaat en probeer het  gezellig te maken in huis. Steek een kaarsje 
aan en maak een puzzel of leg een kaartje. Ieder heeft zo zijn eigen hob-
by’s. Probeer ook daar van te genieten. We zitten nu eenmaal allemaal in 
hetzelfde schuitje.  

Zoals bekend verlaat Manon Vanderkaa 
per 1 oktober a.s. KBO-PCOB om directeur 
te worden van V&VN, de beroepsorganisa-
tie van verpleegkundigen en verzorgenden. 
We zijn blij te kunnen vertellen dat op die 
datum Marcel Sturkenboom haar functie 
zal overnemen. Het bestuur heeft besloten 
voorlopig een interim-directeur aan te stel-
len. Naar verwachting zal eind dit jaar ge-
start worden met de werving van een nieu-
we (blijvende) directeur. 
Marcel Sturkenboom heeft veel ervaring in 
het werken bij verenigingen en is onder 
meer directeur sport geweest bij NOC*NSF 
en directeur-secretaris bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. 
Het bestuur heeft alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met 
Marcel Sturkenboom en verwacht dat hij in zijn functie als interim-
directeur van grote waarde zal zijn voor KBO-PCOB.  

Ik heb een piepklein tuintje, in gedachten aangelegd.  
Altijd kan ik er in wandelen, al is het weer nog zo slecht.  
Jij mag er ook komen, want er bloeien speciaal voor jou,  
honderden bloempjes, allemaal blauw.  
Je zult ze vast herkennen als je ze ziet,  
want die lieflijke bloempjes heten,  
 

VERGEET MIJ NIET 

Aanstelling Marcel Sturkenboom als interim-directeur 

EEN PIEPKLEIN  TUINTJE 

Jaargang  24 nummer  11 

 

November 2020 



Pagina 2 

Alle bijeenkomsten, activiteiten etc. gaan tot nader bericht niet door. 
_______________________________________________________________________________ 
We hebben een mooie paaskaars met stander weg te geven. 
Het is een paaskaars uit 1978. Wel gebruikt. 
Als u hiervoor belangstelling heeft dan kunt u bellen met Roelof Woering 0524 514158. 
_______________________________________________________________________________ 

VERGEET NIET OP ONZE WEBSITE TE KIJKEN VOOR HET LAATSTE NIEUWS  
 

VAN KBO-PCOB 

Een felicitatie voor alle jarigen in de maand november! 

MEDEDELINGEN 


