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Beste collega’s van de SPD,
Eigenlijk had nu het logo van de Stichting Participatie Noaberkracht (SPN) boven deze
Nieuwsbrief moeten staan. Het was namelijk de bedoeling dat Tubbergen op 1 mei toe
zou treden tot onze stichting. Dat gaat echter nog wat langer duren. In de vorige
Nieuwbrief vertelden we al dat er nog van alles rondom Soweco gebeurt. Ook in de krant
lees je daar regelmatig berichten over. Op die ontwikkelingen hebben wij geen invloed.
We wachten dus maar af wanneer we de collega’s van Tubbergen kunnen verwelkomen.
Het inenten tegen Corona komt inmiddels goed op stoom.
Op leeftijd zijn we al bij het geboortejaar 1964.
Dat betekent dat ongeveer de helft van de collega’s al een
afspraak voor de eerste inenting heeft kunnen maken.
We rekenen er eigenlijk wel op dat iedereen dat ook doet.
Zo zorgen we er met z’n allen voor dat we het gewone leven weer snel op kunnen pakken!
Namens de SPD, Wim Potijk

Gedicht Hennie Haarhuis
In de Nieuwsbrief van april heb je al over het
afscheid van Hennie kunnen lezen. Daarna
ontvingen wij nog dit mooie gedicht van hem!
Hier dan, het beloofde bericht
Dit is van mie, veur jullie ‘t laatste gedicht
Ik bin no met pensioen
Ik vroag mie of, wat nu te doen?
Ik heb bie jullie een mooie tied had
Ik was het ok nog lang nig zat
Ik heb nog vrögt um langer te kun’n weerk’n
Mer, dat was alleen veur de steerke’n
Smorns aait mooi op tied
No hoom’n ik ok nich zo wied
Dat mok noch wa leer’n
Ik hoof s’morns gen stoet mer te smeer’n
Ik wet no, wat echt alleen is
De umgang met collega’s, is een heel gemis
Allemoal bedankt,
het geet oe good en
‘t allerbeste.
Dit was van mie ‘t leste.
Vriendelijke groet,
Hennie Haarhuis

Nieuws van de OR
Beste collega’s,
Zoals jullie al weten,
start binnenkort de Stichting Participatie
Noaberkracht. De huidige OR is destijds
opgericht vanuit de SPD.
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Om ook de nieuwe collega’s uit
Tubbergen een stem in de OR te geven,
gaan we verkiezingen organiseren.
Dat doen we, als de SPN van start gaat.
Op dit moment zijn wij benieuwd of er
al mensen vanuit de huidige SPD zijn,
die het wel wat lijkt om zich kandidaat
te stellen bij de komende verkiezingen.
Uiteraard wordt deze vraag straks ook
aan de collega’s uit Tubbergen gesteld.
Het liefst willen we uit elk onderdeel
(detacheringen, beschut, groen en staf)
iemand in de nieuwe OR krijgen.
Daarnaast zoeken we mensen voor de
verkiezingscommissie. Deze commissie
helpt bij het opzetten en in goede
banen leiden van de verkiezingen.
Om alles zo eerlijk mogelijk te laten
verlopen, mag een lid van de commissie
niet zelf meedoen aan de verkiezing.
Als de nieuwe OR gekozen
is, stopt het werk van de
verkiezingscommissie.
Wil je lid worden van de
nieuwe OR voor de SPN,
of zitting nemen in de
verkiezingscommissie?
Meld je dan aan.
Dat kan op 3 manieren:
- bij jouw teamleider (Erik of Daphne)
- mailen naar or.spd@noaberkracht.nl
- bellen met nummer 06-51393334
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