KBO-OVEZANDE

NIEUWSBRIEF 9, OKTOBER 2022
Dag van de Ouderen
Wat was het gezellig op 30 september. Met een volle zaal in het
Trefpunt hebben we een klein feestje gevierd voor en met alle
ouderen. Heerlijk waren de versnaperingen en er was een lekkere
lunch. Hoogtepunt van de bijeenkomst was toch wel het optreden van
cabaretière Zeeuwse Sien. Wat kan zij op onnavolgbare wijze haar
publiek meenemen met inkijkjes in haar leven. Zo gingen we op
vakantie samen met Sien en haar zus naar Spanje. Natuurlijk met
veel komische verwikkelingen. Kortom een heel geslaagde dag!

Allerzielenviering
Een mooie waardevolle traditie is het om onze doden te gedenken.
De namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden
genoemd en er wordt voor hen een kaars aangestoken. U kunt zelf
ook een geliefde, familielid of vriend(in) gedenken in de viering. Ook
hun namen worden dan genoemd en een lichtje ontstoken. U hoeft
hiervoor niet katholiek te zijn. Aansluitend aan de viering wordt het
kerkhof bezocht waar alle graven gezegend worden. Deze viering is
op zondag 30 oktober om 14.00 uur. Voorganger is pastor Rens
Stobbelaar. Als u een overledene wilt laten noemen kunt u dat
doorgeven naar rkovezande@zeelandnet.nl of door een briefje in de
brievenbus van de kerk of de pastorie te doen. U bent welkom!

Creamiddag

We gaan de creamiddag uitbreiden met haak- en brei-activiteiten.
Breit of haakt u graag, voor uzelf of voor een goed doel? Kom dan op
dinsdagmiddag samen met anderen onder het genot van een kopje
koffie breien of haken. U bent vanaf 14.00 uur welkom. Natuurlijk
kunt u ook andere ideeën voor creatieve activiteiten aandragen.

Modeshow
Op 31 oktober komt modehuis Van der Klooster ons de nieuwe herfst
en wintercollectie presenteren. U komt toch ook?
Aanvang: 10.00 uur in het Trefpunt.

Bingo

We laten de kleine balletjes weer rollen in het Trefpunt bij de bingo.
Kom ook uw geluk beproeven op 14 november om 14.00 uur.
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Leeskring
Geïnteresseerd in boeken? Erover praten met anderen? Bezoek de
leeskring. De leeskring komt op 16 november om 09.30 weer bij
elkaar in het Trefpunt.

Jeu de boules
Altijd al eens een balletje willen rollen. Kom eens kijken en doe mee!
Om 13.45 uur verzamelen bij Theehuis de Pastorie
Data: 4 en 18 november en op 2 december.

Koffie-uurtje
Ook in november organiseren we weer een koffie-uurtje na de kerk.
Kom ook gezellig een praatje maken onder het genot van een bakje
koffie. Het koffie-uurtje is op zondag 20 november.

Om naar uit te kijken
De kerstviering staat gepland op 16 december. Het volledige
programma volgt later. Noteer het alvast in uw agenda.

Vaste activiteiten in het Trefpunt

Creaclub: Dinsdagmiddag 14.00 uur (niet in juli en augustus)
Bridgen: Dinsdagavond 19.30 uur
Soos: Donderdagmiddag 14.00 uur kaarten, biljarten etc.
Koersbal: Donderdagmiddag 14.00 uur

Agenda
30
31
14
16
20
22

okt.
okt.
nov
nov.
nov.
nov.

14.00
10.00
14.00
09.30
10.30
10.00

Allerzielenviering in de RK kerk
Modeshow in het Trefpunt
Bingo in het Trefpunt
Leeskring in het Trefpunt
Koffie-uurtje in het Trefpunt na de kerkdienst
Bestuursvergadering

Het volgende KBO-PCOB magazine wordt bezorgd rond
29 november.
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