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NIEUWE LEDEN
Wij verwelkomen Mariëtte en Piet Platschorre als nieuwe leden.
NIEUW BESTUUR
Op de jaarvergadering van 28 maart j.l. zijn Marian Noyons en Mariëtte Platschorre
door de leden gekozen in het bestuur van KBO Ovezande. Wij zijn heel blij dat zij ons
bestuur komen versterken, want met maar drie mensen zou het een hele klus
geworden zijn.
Op onze eerste bestuursvergadering hebben we besproken wat er zoal gedaan moet
worden en welke taken de nieuwe bestuursleden zouden willen doen.
Marian Noyons wil zich wel bezig gaan houden met de activiteiten en Mariëtte
Platschorre wordt de notuliste en gaat de nieuwsbrief maken.
We zijn echter nog dringend op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Meld u aan want onze interim penningmeester
Piet Boonman heeft deze taak maar tijdelijk op zich genomen. En
een bond moet nu eenmaal een penningmeester hebben.

NIEUWE ACTIVITEIT VOOR DINSDAGMIDDAG ?
Het is heel jammer dat de creaclub op dinsdagmiddag ermee gestopt is en Marian wil
kijken of er iets anders gezelligs voor in de plaats kan komen.
Wat dat moet worden daar kunnen jullie over meedenken en de ideeën doorgeven
aan Marian Noyons.
Je kan bellen naar Tel: 0113-655702 of 06-27291162
Je kan ook een briefje in de bus doen op Bloemenstraat 11.
Of je kan het gewoon tegen haar zeggen natuurlijk.
Dus heb je een idee, kom ermee!
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MODESHOW
Is het tijd voor een nieuwe garderobe? Dan ben je van harte
welkom op maandagochtend 16 mei a.s.
Vander Klooster mode kan eindelijk weer een modeshow
organiseren in het Trefpunt. Na de modeshow is er
gelegenheid om kleding te passen. Dus kom kijken en neem je
vriendin, buurvrouw of zus gezellig mee.
De start is om 10.00 uur en de zaal is open vanaf 09.30 uur.
De toegang is gratis en je wordt ontvangen met koffie/thee.

KOFFIE-UURTJE
Het koffie-uurtje staat gepland op 1 mei a.s., na de kerkdienst.

WIST JE DAT……..
 Je elke maandagmiddag in de gymzaal je lichaam soepel kan houden met
gymnastiek. Ga eens kijken als het je wat lijkt.
 De Nordic Walking op maandagmiddag is gestopt bij gebrek aan belangstelling.
 De Inloop (de indicatieloze dagbesteding) in Heinkenszand is verhuisd naar Molen
de Vijf Gebroeders aan de Slakeweg 1. Iedereen is van harte welkom op maandag
en woensdag.
 De RK-kerk in Ovezande (Hoofdstraat 60) zal in de meimaand gevuld zijn met
iconen. De koffie en thee staan om 13.30 uur klaar. De tentoonstelling is geopend
op de zondagmiddagen 1, 8, 15, 22 en 29 mei van 13.00 tot 17.00 uur. De opening
en tentoonstelling zijn gratis, aanmelden is niet nodig.
 Op zaterdagavond 21 mei om 19.00 uur is er een Byzantijnse viering in de RK-kerk.
Voorgangers zijn pastoor Ton Sips uit Budel met medewerking van diaken Wim
Tobė. Op zondag 22 mei is er dan geen viering in de kerk.
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ACTIVITEITEN
1 mei
10 mei
14.00
16 mei
10.00
25 mei
09.30

koffie-uurtje in het Trefpunt
bestuursvergadering
modeshow in het Trefpunt, zaal open om 09.30 uur
leeskring in het Trefpunt

JEU DE BOULES DATUMS:
Om 13.45 uur verzamelen bij theehuis de Pastorie
6 mei
20 mei
3 juni

VASTE ACTIVITEITEN in het Trefpunt
Dinsdagavond 19.30 uur Bridgen
Donderdagmiddag Soos met kaarten, biljarten etc.
Donderdagmiddag Koersbal

Het volgende KBO-PCOB magazine wordt bezorgd rond 24 mei
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