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Van het bestuur 
Wat zou het fijn zijn als de bezoeken van onze KBO activiteiten goed wor-
den bezocht, door onze leden. Het onderlinge contact en de gezelligheid 
is een belangrijk doel van dit  samenkomen. Na de periode van corona is 
de opkomst wat karig geworden. Dat vindt het bestuur erg jammer.  
Daarom doen we een oproep: “Kom naar onze gezellige middagen en  
activiteiten!” Als bestuur hebben we een positieve en optimistische inzet 
om in de komende tijd onze leden te ontmoeten.  
 
AGENDA: 
Do.   13 oktober  9.30 uur  Spelochtend  Antoniusgebouw 
Wo.  09 november 14.30 uur Begrotingsvergadering met financieel 
     overzicht en daarna een bingo  
     Antoniusgebouw 
Do.   10 november  9.30 uur Spelochtend  Antoniusgebouw 
Do.    08 december  9.30 uur Spelochtend  Antoniusgebouw 
 
Mededelingen: 
Voor de ontmoetingsdag op 29 september van de KBO-PCOB regio Dren-
the te Westerbork, hebben zich 6 leden opgegeven van onze afdeling.   
 
Verslag ledenbijeenkomst  
Zoals vermeld hebben we op 21 september een ledenbijeenkomst gahad. 
De opkomst was een beetje aan de lage kant, want er waren 26 leden. 
Ondanks dit aantal was het heel gezellig.  
Tineke opende de middag en ze heeft ons kennis laten maken met  twee 
nieuwe bestuursleden; Theo Blaauwgeers en Gijs van Eijden.  
Tevens heeft ze namens het bestuur met een woordje en een presentie 
afscheid genomen van Leida Colmer, die gestopt is wegens  
gezondheidsredenen.   
Verder heeft Mieke Hartong het voorzitterschap overgenomen van  
Klazien Elfrink.  
De middag werd muzikaal opgeluisterd door mevrouw Alie Boonstra met 
liedjes uit de oude doos! Kent u ze nog?  
Het kleine café, Spiegelbeeld enz. enz.  Er werd volop meegezongen en 
zelfs gedanst. De middag werd afgesloten door onze nieuwe voorzitter 
Mieke Hartong. 
 
• We doen een dringende oproep aan u om ons te helpen zoeken 

naar een nieuwe penningmeester ! 

 

Alle leden die in de maand oktober jarig zijn: 

VAN HARTE GEFELICITEERD 
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Op woensdagmiddag 14 september hebben we onze 2
e
 fietstocht gehouden.  

We vertrokken om 13.30 uur met 22 personen vanaf de Spoorsingel richting 
Laar. Het was prima fietsweer, weinig wind en veel zon. In Laar was er een rust-
punt waar we een versnapering kregen aangeboden. Na die kleine pauze fiets-
ten we na een mooie route naar de molen in Laar. Daar stond koffie en gebak 

voor ons klaar. 
Na ruim een half uur vertrokken we uitgerust weer richting Coevorden. We gingen langs de Klin-
kenvlier plas, via Ossenhaar, Stieltjeskanaal en het van Heutszpark naar het Antonius gebouw. 
Daar werden we ontvangen door de gastdames met een aperitiefje, een heerlijke kop soep met 
broodjes. 
Het was een geslaagde middag en alles is goed verlopen, met dank aan Roelof en Jan. 


