KBO-OVEZANDE

NIEUWSBRIEF 5, MEI 2022
De nieuwsbrief in een nieuw jasje
Omdat onze nieuwsbrief ook gepuliceerd wordt op de website van
KBO Zeeland en in de Dorpskrant van Ovezande werd het tijd om een
modernere opzet te kiezen.
Jan van den Boom (KBO Zeeland) heeft hier een mooie opzet voor
gemaakt en zie hier het resultaat. Wij wensen u veel leesplezier.

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.

Nieuwe start voor de creaclub
We gaan op dinsdag 7 juni om 14.00 uur weer van start met de
creaclub. Het idee is om te beginnen met fietsbanden.
Daar kan met een beetje handigheid een heel boeket van geknutseld
worden.
Voordeel is dat je ze geen water hoeft te geven.
Of je neemt je eigen handwerk of knutselwerk mee en komt er
gezellig bij zitten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Andere goede ideeën voor de creaclub kan je doorgeven aan Marian
Noyons.
Je kan bellen naar Tel: 0113-655702 of 06-27291162

Koffie-uurtje
Het koffie-uurtje staat gepland op 19 juni a.s., na de kerkdienst.

Leeskring
De leeskring komt op 29 juni om 09.30 weer bij elkaar in het
Trefpunt.
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Jeu de boules
Om 13.45 uur verzamelen bij theehuis de Pastorie
Data:
20 mei
03 juni
17 juni

Om naar uit te kijken …
De zomerbingo staat gepland op maandag 18 juli om 14.00 uur.

Wist je dat ….
Bij velen van ons komen de folders niet meer wekelijks in de bus.
De folders kan je echter ook elke week met de post ontvangen.
Opgeven kan op de website van kiesjefolders.nl

Vaste activiteiten in het Trefpunt
Creaclub: Dinsdagmiddag 14.00 uur
Bridgen: Dinsdagavond 19.30 uur
Soos: Donderdagmiddag 13.30 uur kaarten, biljarten etc.
Koersbal: Donderdagmiddag 13.30 uur

Agenda
7
16
19
29
18

juni
juni
juni
juni
juli

14.00 start creaclub
10.00 bestuursvergadering
koffie-uurtje in het Trefpunt na de kerkdienst
09.30 leeskring in het Trefpunt
14.00 zomerbingo

Het volgende KBO-PCOB magazine wordt bezorgd rond 28 juni.
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