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Hierbij ontvangt u het magazine van de KBO voor juni 2022. 
 
 
In memoriam 
Op 3 april is overleden mevrouw Hake-van Bruggen van de Kazerneweg en op 21 april jl. ons lid 
mevr. Arling-Tappel. 
Medio mei is overleden dhr. Bos van de Horizon 
Wij wensen de families veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 
 
Ledenbijeenkomst 29 april 
Onze laatste ledenbijeenkomst was op 29 april en stond in het teken van brandveiligheid in en rond 
het huis. Annet Hulshof van de Veiligheidsregio Drenthe hield een boeiend verhaal over 
brandveiligheid. 
Teleurstellend was de opkomst op deze middag, er waren ca 20 leden aanwezig, niet veel voor een 
vereniging met 145 leden. Wij hopen dat op de volgende bijeenkomsten meer leden aanwezig zijn, 
want anders moeten wij ons eens bezinnen over het nut van deze ledenmiddagen. 
Voor een gastspreker is het ook jammer dat er maar zo weinig toehoorders zijn. 
We hopen op betere tijden. 
 
 
Website  
Onze nieuwe website is al een tijdje operationeel en ik moet zeggen dat het er mooi en zinvol 
uitziet. De site bevat veel informatie over onze vereniging en verhaalt ook over hetgeen al geweest 
is en over datgene dat nog komt. 
Ik nodig u van harte uit eens een bezoek te brengen aan de site. Mocht u problemen ondervinden, 
aarzel dan niet om even hulp in te roepen. 
De laatste bijdrage is een verslag van de bijeenkomst van 29 april. Ik heb daarover een mail 
rondgestuurd met een link en u hoeft alleen maar de link aan te klikken en u komt direct op de site. 
 
 
Busdagtocht 
De busdagtocht die wij ieder jaar organiseren samen met Nieuw-Schoonebeek kon ook dit jaar niet 
doorgaan vanwege de te geringe deelname. Er hadden zich slechts 22 leden opgegeven en met dit 
aantal is het niet rendabel te organiseren. Erg jammer, want in het verleden kregen we altijd zonder 
problemen een bus vol en wel meer zelfs. 
Misschien heeft het allemaal nog te maken met corona, de mobiliteit van onze leden of de prijs. Ik 
weet het niet. 
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Fietstocht 
Volgens programma staat er op 10 juni en op 26 augustus een fietsdagtocht gepland. Als u mee 
wilt, laat het even weten. 
Verdere informatie volgt tegen die tijd wel via de mail of nog via de nieuwsbrief in het magazine. 
 
 
Magazine 
Voor u ligt het magazine van juni. Het volgende verschijnt op 28 juni en dat is dan het magazine 
voor juli en augustus. 
 
 
Tot slot 
Diegene van ons die de komende tijd met vakantie gaan een hele fijne en veilige vakantie gewenst . 
 
Ik wens u veel (lees)plezier met deze uitgave van het magazine. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bertus Hoge 
 


