KBO-OVEZANDE

NIEUWSBRIEF 10, NOVEMBER 2022
Nieuwe leden
Wij verwelkomen William en Annemieke Harthoorn en Charles de
Pesseroij als nieuwe leden.

Bedankt!

Rina Westdorp heeft per 1 november jl. haar werkzaamheden als
vrijwilligster voor de seniorensoos beëindigd. Ze heeft zich hier
jarenlang met veel enthousiasme en deskundigheid voor ingezet.
Het bestuur heeft Rina bedankt met bloemen en een gepaste
attentie. Rina, namens ons allen, bedankt voor al die jaren!!

Rabo-clubsupport

Wij willen u allemaal bedanken voor het uitbrengen van uw stem op
de KBO Ovezande in het kader van de Rabo-clubsupport. Wij
mochten een mooi bedrag van € 274,23 ontvangen. De
koersbalgroep zal hiervoor een nieuw scorebord aanschaffen.
Dank voor uw stem!!

Kerstviering

De kerstviering vindt plaats op vrijdag 16 december in het Trefpunt.
U dient zich hiervoor op te geven vóór 7 december a.s. bij het
secretariaat. De kosten zijn € 10,00 per persoon.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Zaal open
13.30 uur Welkomstwoord met koffie/thee
14.30 uur Intermezzo
14.45 uur Drankje
15.15 uur Intermezzo
15.30 uur Drankje met consumptie
16.30 uur Buffet
Benieuwd wat het intermezzo zal zijn en wat voor heerlijk buffet er
opgediend wordt?

Geef u op en kom ook gezellig!
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Nieuwjaarsreceptie
Op 5 januari 2023 tijdens de reguliere soosbijeenkomst bent u van
harte welkom op de nieuwjaarsreceptie. U kunt onder het genot van
een drankje elkaar dan het beste wensen voor 2023. Natuurlijk is er
ook weer de jaarlijkse erwtensoep om van te smullen.

Pinautomaat

Weet u dat er sinds enige tijd de mogelijkheid is om uw consumpties
en entreegelden per pin af te rekenen in de soos? Dit gaat snel en
veilig. Het enige dat u mee hoeft te nemen is uw bankpas.

Koffie-uurtje
In 2023 zal het koffie-uurtje, in overleg met de RK kerk, op
zondagmorgen voorlopig gekoppeld worden aan de zondagen dat er
een kerkdienst is. Dit betekent dus een extra aantal gezellige
koffieochtenden. Kom ook een praatje maken onder het genot van
een bakje koffie. Data voor januari zijn 22 en 29 januari.

Leeskring
Geïnteresseerd in boeken? Erover praten met anderen? Bezoek de
leeskring. De leeskring komt op 21 december en 25 januari om 09.30
weer bij elkaar in het Trefpunt.

Jeu de boules

De jeu de boules zal in de winter niet doorgaan. Houdt u deze
nieuwsbrief in de gaten. Wij zullen u hierin melden wanneer we in het
voorjaar weer met jeu de boules beginnen.
Wel zal op 22 december tijdens de reguliere soosmiddag de
wisselbeker worden uitgereikt. Nieuwsgierig wie de beker gewonnen
heeft? Kom dan op 22 december naar de soos.

Ovezande 700 jaar
In 2024 wordt het 700-jarig bestaan van Ovezande gevierd. Het plan
is er om dan ook een reünie te organiseren voor oud-Ovezandenaren,
maar er zijn dan wel adressen nodig voor de uitnodiging. Daarom
doen we een beroep op de KBO-leden om hierbij te helpen. Heeft u
adresgegevens van oud-Ovezandenaren stuur ze dan door naar
info@dorpskrantovezande.nl. Mocht u geen facebook hebben maar
wel internet, kijk dan eens op www.dorpskrantovezande.nl . Daar
verschijnen wekelijks interessante artikelen over Ovezande en haar
geschiedenis.
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Creamiddag
OPGELET!!
De creamiddagen op dinsdag gaan voorlopig niet door.
Zodra het weer opgestart wordt zullen wij u hierover in onze
nieuwsbrief berichten.

Vaste activiteiten in het Trefpunt

Creaclub: Dinsdagmiddag 14.00 uur (voorlopig niet)
Bridgen: Dinsdagavond 19.30 uur
Soos: Donderdagmiddag 14.00 uur kaarten, biljarten etc.
Koersbal: Donderdagmiddag 14.00 uur

Agenda
16
21
22
05
17
22
25
29

dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

13.30
09.30
14.00
14.00
10.00
10.30
09.30
10.30

Kerstmiddag in Trefpunt (opgeven verplicht)
Leeskring in het Trefpunt
Uitreiking wisselbeker Jeu de boules in Trefpunt
Nieuwjaarsreceptie in het Trefpunt
Bestuursvergadering
Koffie-uurtje in het Trefpunt na de kerkdienst
Leeskring in het Trefpunt
Koffie-uurtje in het Trefpunt na de kerkdienst

Het volgende KBO-PCOB magazine wordt bezorgd rond
24 januari.

Secretariaat:
e-mail:
tel:
Rabo rek.
Website:
KvK nr:

Bloemenstraat 28, 4441AK Ovezande
KBO-Ovezande@zeelandnet.nl
0113 – 655699 / 06-47 77 52 19
NL20RABO0346017319 t.n.v. KBO-Ovezande
www.kbozeeland.nl/ovezande
86333585
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