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Nieuwe Lid

Wij verwelkomen Dhr. J. Jaspars als nieuw lid van onze vereniging.

Jeu de Boules

Vrijdag 9 juli willen we langzaamaan een begin maken met het opstarten van deze
activiteit.  Dit gaan we doen met een “wedstrijd” op de nieuwe baan met in
achtneming van de dan geldende Coronamaatregelen.
We verwachten, iedereen die mee wil doen, om 14.00 uur in de Soos om, onder
het genot van koffie en thee, de teams samen te stellen.
Wij vragen u om gepast kleingeld mee te nemen om het afrekenen van de
consumpties te vergemakkelijken.
De officiële opening van de baan zal plaatsvinden in samenwerking met de
Zeeuwse Gronden, Parochiebestuur en het nieuwe Theehuis omdat zij , samen met
de Gemeente Borsele én onze vereniging, het aanleggen van de Jeu de Boulesbaan
mogelijk hebben gemaakt, dit belooft een bijzondere middag te gaan worden waar
u, middels de nieuwsbrief, van op de hoogte wordt gebracht.

Starten activiteiten

We snappen dat iedereen snakt naar het openen van alle activiteiten die in de
Soos, vóór Corona, plaatsvonden.
Toch willen we dit in stappen gaan doen omdat, op dit moment nog steeds de 1,5
meter regel telt en dit voor veel activiteiten niet haalbaar is in onze Soosruimte.
Ook zal er geïnventariseerd moeten worden of er nog genoeg vrijwilligers zijn die
hun steentje willen bijdragen om bij verschillende activiteiten te helpen.
Wij doen dan ook een dringend beroep op ALLE leden om u op te geven als
vrijwilliger.
Alle hulp, hoe klein ook, kunnen we
gebruiken en wordt enorm gewaardeerd!

http://www.kbozeeland.nl


Koffie uurtje

We gaan een begin maken met de binnen activiteiten door op vrijdagochtend
16 juli om 10.30 uur een koffie uurtje te houden in de grote zaal, daar kan dan in
ieder geval de 1,5 meter regel gehandhaafd worden.
Er kan dan gezellig bij gekletst worden en wie weet kunnen we ook bekend maken
met welke activiteiten er een start gemaakt kan worden.

Bridge

Met het schrijven van deze Nieuwsbrief weten we nog niet welke versoepelingen
het kabinet bekend gaat maken en op welke datum deze van kracht worden,
daarom kunnen we, als bestuur nog geen toezeggingen doen op de vele vragen van
leden wanneer verschillende activiteiten weer opgestart gaan worden.
Wel kunnen we melden dat het bridgen op de dinsdagavond pas na de zomer van
start gaat, dit omdat bij het bridgen de 1,5 meter regel niet toe te passen is en ook
omdat het bestuur heeft vernomen dat meerdere leden niet meer willen/kunnen
komen zodat geïnventariseerd moet worden welke leden nog wél komen bridgen.

Leeskring

De leeskring had de eerste bijeenkomst in de Soos op 16 juni en de volgende zal op
21 juli plaatsvinden ook hierbij tellen de corona regels zoals die onder “Biljart”
omschreven zijn.

Biljart

De biljart is reeds van start gegaan met in achtneming van de regels die aan alle
biljarters bekend zijn gemaakt, zoals inschrijven bij binnenkomst, handen
desinfecteren, ventileren, de 1,5 meter regel en bij het schrijven van deze
nieuwsbrief, is een mondkapje nog steeds verplicht als men gaat lopen.



Website

De oude website is opgeheven omdat KBO Zeeland gekozen heeft voor een andere
opzet.
KBO Ovezande maakt nu gebruik van de gratis optie van KBO Zeeland, één pagina
waar de meest nuttige informatie op staat en waar ook de mogelijkheid bestaat om
onze Nieuwsbrieven te bekijken.
De website kunt u vinden op www.kbozld.nl/ovezande

Bestuursleden

Er zijn al meerdere oproepen geplaatst maar nog altijd hebben wij behoefte aan
bestuursleden. Het kan toch niet zo zijn dat onze mooie vereniging niet aan
enthousiaste bestuursleden kan komen en dat de vereniging op de lange duur zal
verdwijnen omdat er geen leden zijn die de vrijgekomen plaatsen willen opvullen.

Dus nogmaals………………………..

Help ons KBO Ovezande gezond te houden en stel u
beschikbaar !!!

Voor informatie kunt u bellen of mailen naar het secretariaat, de gegevens hiervan
vind u bovenaan de nieuwsbrief.

Activiteiten

9 juli Jeu de Boules 14.00 uur aanwezig in het Trefpunt
16 juli Koffie-uurtje 10.30 in het Trefpunt
21 juli Leeskring
10 augustus D.B. vergadering 11.00 uur Trefpunt
17 augustus Bestuursvergadering 13.00 uur Trefpunt

Het volgende KBO-POCB magazine kunt u verwachten rond 24 augustus 2021

http://www.kbozld.nl/ovezande

