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n i e u w s b r i eF
(Behorend bij “Magazine KBO-PCOB” van juli/ augustus 2022)

Leersum, juli/ augustus 2022
Beste PCOB-leden,
N.B. Deze Nieuwsbrief geldt voor de vakantiemaanden juli en augustus.
Bewaart u deze zorgvuldig omdat er een datum in staat die voor u misschien
van belang is. Noteer die dus meteen in uw agenda!!!
Juni was een “rustige” maand wat de PCOB betreft. Maar des te meer kwamen de
herinneringen aan de valwind van 18 juni 2021 weer boven. Daar werd op vele
manieren, vooral door de media, aandacht aan besteed. Overal in het dorp staan
bankjes als herinneringen, gemaakt van omgewaaide bomen en niet in het minst de
grote uil, geplaatst bij de rotonde bij de Donderberg. Al is het al een jaar geleden,
overal in het dorp is nog steeds te merken, dat ons dorp vanaf die datum een ander
aanzicht heeft gekregen.
WAT KOMT:
Op donderdag 21 juli a.s. gaan we met elkaar kersen eten bij Vernooy in Cothen.
Om ongeveer 15.00 uur worden we daar verwacht voor een kopje koffie/thee met
een kersengebakje. Ook kan er nog van een drankje naar keuze genoten worden en
wordt ieder getracteerd op een bakje met een half pond kersen. De kosten van dit
alles bedragen € 10,- p.p. Ook kunt u een kijkje in de landwinkel nemen en eventueel
kersen of iets anders voor thuis meenemen. Om 14.30 uur verzamelen we bij de
Johanneskerk. Als u meegaat, geeft u zich dan op vóór 16 juli a.s. bij Map Versteegh,
tel. 452333. Zij regelt met u eventueel vervoer. Neem gerust iemand mee!
NIET-THUISBRIEFJE POSTNL BLIJFT
KBO-PCOB dringt er bij PostNL op aan dat zij de klant beter en zorgvuldiger moet
informeren. PostNL vermeldt in haar berichtgeving dat zij stoppen met het nietthuisbriefje, maar niets over dat de papieren versie gewoon blijft bestaan. Goede
communicatie zou een hoop commotie en ontevreden klanten schelen. Geef de
klant de keuze wat ze willen, digitaal of de papieren versie, zegt de KBO-PCOB.
Het bestuur wil alle vrijwilligers, die op wat voor manier dan ook, het afgelopen
seizoen haar hebben bijgestaan, heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Het was weer het eerste seizoen na de coronabeperkingen en nog zijn we daar niet
helemaal van bevrijd. Laten we dus altijd voorzichtig blijven. We hopen, dat we, na
de vakantietijd, in september, onze de activiteiten op de ontmoetingsmiddagen weer
kunnen voortzetten.
Namens het bestuur wens ik u allen een goede zomertijd toe. Of u nu op vakantie
gaat of thuis blijft, geniet van alle kleine dingen om u heen. En we hopen u dan, bij
leven en welzijn, in september weer te kunnen ontmoeten.
Een hartelijke, liefdevolle groet aan u allen, in het bijzonder aan de zieken en hun
mantelzorgers, en aan allen die om wat voor reden in grote zorgen of verdriet
verkeren.
Vergeet dit niet:” Als je in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat je niet!”

Iet Bleijenberg-Huetink, voorzitter
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Overleden: mevr. J. Legemaat-van Dijk, “Het Gouden Hart” op 31 mei 2022

