KBO-OVEZANDE

NIEUWSBRIEF 6, JUNI 2022
Nieuwe leden

Wij verwelkomen mevr. Truida Pieterse uit Driewegen als nieuw lid.

Wie wil …?

We zijn 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.

Puzzelfietstocht

Dit jaar worden er ook weer zomeractiviteiten georganiseerd door de
Seniorenraad Borsele in samenwerking met het VrijwilligersHuis. Ook
de KBO Ovezande doet hier aan mee. Op 19 augustus wordt er een
puzzelfietstocht georganiseerd. Deelname gratis. Vertrek bij Theehuis
de Pastorie om 13.30 uur. Bij vertrek wordt u gratis koffie/thee met
iets lekkers aangeboden. Voor meer informatie zie bijgaande folder
van de Zomeractiviteiten.

Crea-club

De crea-club zal in de zomermaanden juli en augustus geen
activiteiten organiseren. De eerstvolgende datum na de
zomervakantie zal zijn 6 september.

Koffie-uurtje

Zoekt u een uurtje gezelligheid met een praatje en koffie? Kom dan
op onderstaande data naar het koffie-uurtje.
Het koffie-uurtje staat gepland op 17 juli a.s., om 10.30 uur.
Ook op 21 augustus staat de koffie klaar vanaf 10.30 uur.
Noteer het alvast in uw agenda.
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Leeskring

Geïnteresseerd in boeken? Erover praten met anderen? Bezoek de
leeskring. De leeskring komt op 3 augustus 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:
01 juli
12 augustus
15 juli
26 augustus
29 juli

Om naar uit te kijken …

De zomerbingo staat gepland op maandag 18 juli om 14.00 uur.
De Dag van de Ouderen staat gepland op vrijdag 30 september.
Programma volgt later.

Vaste activiteiten in het Trefpunt

Creaclub: Dinsdagmiddag 14.00 uur (niet in juli en augustus)
Bridgen: Dinsdagavond 19.30 uur
Soos: Donderdagmiddag 13.30 uur kaarten, biljarten etc.
Koersbal: Donderdagmiddag 13.30 uur

Agenda

29
17
18
03
08
19
21

juni
juli
juli
aug.
aug.
aug.
aug.

09.30
10.30
14.00
09.30
10.00
13.30
10.30

Leeskring in het Trefpunt
Koffie-uurtje in het Trefpunt na de kerkdienst
Zomerbingo
Leeskring in het Trefpunt
Vergadering bestuur
Puzzelfietstocht
Koffie-uurtje in het Trefpunt na de kerkdienst

Het volgende KBO-PCOB magazine wordt bezorgd rond
23 augustus.
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