KBO-OVEZANDE

NIEUWSBRIEF 8, SEPTEMBER 2022
Nieuwe leden

Wij verwelkomen de heer Ronnie Rijk uit Ovezande als nieuw lid.

Aanvangstijden

Opgelet: De aanvangstijd van de soos en het koersbal is op
donderdag 14.00 uur i.p.v. 13.30 uur.
Op donderdag 6 oktober starten de soos en koersbal om 14.30 uur.

Dag van de Ouderen
Op 30 september vieren wij de Dag van de Ouderen. Het programma
is als volgt:
10.30 uur Ontvangst met inleidend woord door de voorzitter
10.35 uur Koffie met gebak en daarna nog een consumptie
12.00 uur Lunch
14.30 uur Optreden Zeeuwse Sien (deel 1)
15.15 uur Pauze met consumptie en wat te knabbelen
15.30 uur Optreden Zeeuwse Sien (deel 2)
16.15 uur Drankje
17.00 uur Einde
Bij binnenkomst wordt € 3,00 entree gevraagd.

Lunch ter ontmoeting
Heeft u wel eens behoefte aan een praatje of wat gezelschap? Of wilt
u wel eens samen met anderen eten?
Het VrijwilligersHuis organiseert samen met de RK kerk in Ovezande
een gezamenlijke lunch, een activiteit in het kader van Week tegen
Eenzaamheid, met daarna een dorpsfilm uit 1968.
Datum: 6 oktober, aanvang 12.00 uur. Toegang is gratis.
Locatie: Dorpshuis Trefpunt. Aanmelden verplicht en kan tot en met
3 oktober bij het VrijwilligersHuis, tel. 0113-311999

Jubileum Seniorenraad Borsele

De Seniorenraad Borsele viert zijn 20 jarig jubileum op vrijdag
7 oktober met een cabaretmiddag in de Jeugdhoeve. Er zal een
optreden zijn van het cabaretduo De Freesia’s.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: gratis.
Aanmelden verplicht vóór 4 oktober. Telefoon: 0113-311999.
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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.

Leeskring
Geïnteresseerd in boeken? Erover praten met anderen? Bezoek de
leeskring. De leeskring komt op 12 oktober 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: 7 en 21 oktober.

Koffie-uurtje
Ook in oktober 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 23 oktober.

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
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10.30
12.00
14.30
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10.30
10.00

Dag van de Ouderen in het Trefpunt
Lunch in kader van ontmoeting in het Trefpunt
Jubileumfeest Seniorenraad Borsele ‘s-Heerenhoek
Bestuursvergadering
Leeskring in het Trefpunt
Koffie-uurtje in het Trefpunt na de kerkdienst
Modeshow in het Trefpunt

Het volgende KBO-PCOB magazine wordt bezorgd rond
25 oktober.
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