
Katholieke Bond van Ouderen /Afdeling Ovezande e.o. 

Secr:          KBO-Ovezande@zeelandnet.nl     tel: 0113-655699     
Bankno:    NL20RABO0346017319  tnv  KBO-Ovezande
Website:  www.kbozeeland.nl                NIEUWSBRIEF:  nr. 3  mei 2021

Wij gedenken

Mevr. Marie Nijsse                ✝   07-04-2021 
Dhr. Adriaan Zuidhof            ✝   30-04-2021
           
Bestuur en leden van KBO Ovezande wensen familie en vrienden                   
veel sterkte met het verwerken van dit verlies.  

Berichtje van de voorzitter

Beste leden,

Héél héél  jammer maar al veel te lang missen wij allemaal onze gezellige 
SooS-uitjes.
De Kerstbijeenkomst, Ouderen dag, modeshows, bingo’s, bridgen enz.
en gewoon onze wekelijkse SooS-middag.
Wij als bestuur, staan ook met onze rug tegen een gesloten SooS-deur, 
maar……. er gloort licht aan het einde van de tunnel.
De meesten onder u hebben reeds de vaccinaties gekregen en dat geeft,
ook al is een datum nog niet aan de orde, goede moed dat er spoedig meer 
ruimte komt om weer langzaamaan van start te kunnen gaan.
Ik hoop u dan ook spoedig meer positieve berichten te kunnen geven met een 
eventuele uitnodiging voor een  feestelijke herstart en we weer GEWOON, als 
leden van KBO Ovezande, gezellig samen kunnen komen voor de activiteiten 
waar iedereen naar uitkijkt.

Hopelijk tot snel.

Dhr. Adrie Vroonland, voorzitter KBO-Ovezande e.o.

http://www.kbozeeland.nl/


 

                          Wanneer…. mag het weer

Soms verlang je naar een knuffel,   
een arm om je heen,
door die verplichte afstand,
voel jij je soms alleen.                                                                      

We weten het is een regel,
waar de bedoeling goed van is,
maar na zoveel maanden corona,
is dit iets wat je mist.

Een knuffel, elkaar aanraken,
het hoeft maar even te zijn,
als je alleen door het leven gaat,
doet dit soms wel pijn.

maar we hopen op betere tijden,
dat het weer ‘normaal’ zal gaan, 
dat die regel van anderhalve meter,                                       
niet meer zal bestaan.

 

Het volgende KBO-POCB magazine kunt u verwachten rond 29 juni 2021.
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