KBO-OVEZANDE

NIEUWSBRIEF 7, AUGUSTUS 2022
Rabo ClubSupport

Dit jaar doet KBO-Ovezande mee met de Rabo ClubSupport. Wij
hopen vanuit deze ClubSupport een bijdrage te ontvangen voor een
nieuwe koersbalmat en scorebord.
Hoe kunt u helpen ons doel te bereiken? Als u lid bent van de
Rabobank kunt u tussen 5 en 27 september uw keuze/stem via
internet uitbrengen op de vereniging die u een warm hart toedraagt.
Alléén leden kunnen stemmen. Het is dus niet voldoende als u
rekeninghouder bent bij de Rabobank.
Wij hopen natuurlijk dat u kiest voor KBO-Ovezande!! Mogen wij op u
rekenen?

Dag van de Ouderen

Op 30 september vieren we weer de Dag van de Ouderen. We starten
om 10.30 uur met koffie en gebak en tot aan de lunch heeft u de
mogelijkheid om gezellig samen te praten. Na een heerlijke lunch
volgt er in de middag een optreden van niemand minder dan
Zeeuwse Sien. Een graag geziene gaste op veel feestjes.
Natuurlijk zal het u ook in de middag niet ontbreken aan diverse
versnaperingen. Rond 17.00 uur sluiten we af.
Als u wilt deelnemen kunt u zich tot 23 september aanmelden bij het
secretariaat. Gegevens vindt u onderaan de Nieuwsbrief.
Kosten per deelnemer bedragen € 3,00.

BeleefPlus Goes 2022

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september vindt in de Zeelandhallen in
Goes de BeleefPlus Goes 2022 plaats. Dit is een veelzijdige 50+
beurs. De beurs is open van 10.00-17.00 uur en de toegang is gratis.
U treft er gevarieerde informatie aan, workshops, demonstraties en
allerlei activiteiten waaraan u kunt meedoen. Ga er eens een kijkje
nemen.

Crea-middag

De crea-middag gaat na de vakantie weer van start op 6 september
a.s. Kom ook gezellig mee knutselen!
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Koffie-uurtje

Zoekt u een uurtje gezelligheid met een praatje en koffie? Kom dan
op onderstaande datum naar het koffie-uurtje.
Het koffie-uurtje staat gepland op 25 september. De koffie klaar
vanaf 10.30 uur. Noteer het alvast in uw agenda.

Leeskring

Geïnteresseerd in boeken? Erover praten met anderen? Bezoek de
leeskring. De leeskring komt op 27 september 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:
9 september, 23 september en 7 oktober.

Om naar uit te kijken …

Onze dames, en natuurlijk ook de heren, kunnen weer hun hart
ophalen bij het zien van alle nieuwe herfst en winterkleding tijdens de
modeshow. Deze staat gepland voor 31 oktober.
Noteer het alvast in uw agenda!

Vaste activiteiten in het Trefpunt

Creaclub: Dinsdagmiddag 14.00 uur (start weer 6 september)
Bridgen: Dinsdagavond 19.30 uur
Soos: Donderdagmiddag 13.30 uur kaarten, biljarten etc.
Koersbal: Donderdagmiddag 13.30 uur

Agenda

5-27 sep.
19
sep. 09.30
23/24 sep. 10.00
25
sep.
27
sep. 09.30
30
sep. 10.30

Rabo ClubSupport
Bestuursvergadering
BeleefPlus Goes 2022
Koffie-uurtje in het Trefpunt na de kerkdienst
Leeskring in het Trefpunt
Dag van de Ouderen

Het volgende KBO-PCOB magazine wordt bezorgd rond
27 september.
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