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Bestuur en leden van KBO Ovezande wensen familie en vrienden veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.

Nieuwe Leden
Wij verwelkomen Mevr. Charlotte den Toonder-Buise en Dhr. Wim Remijnse als
nieuwe leden van onze vereniging.

Bingo
Maandag 21 februari wordt de eerste bingo van 2022 gehouden met in achtneming
van de dan geldende coronamaatregelen.
We zullen de bingo houden in de grote ruimte zodat afstand geen probleem hoeft te
zijn.
Zoals in de nieuwsbrief van afgelopen november vermeld wordt de prijs van een
bingokaart € 5.—met nog altijd het gratis kopje koffie of thee.

Koffie-uurtje
We kunnen ook weer starten met het koffie-uurtje op zondag 20 februari 2022 ná de
kerkdienst.

Jaarvergadering
Nadat de jaarvergaderingen van 2019 en 2020 niet door konden gaan vanwege het
coronabeleid, is er op maandag 28 maart 2022 om 14.00 uur een jaarvergadering
gepland waarbij de jaren 2019, 2020 en 2021 aan de orde komen. Wij hopen op een
grote opkomst en vragen u dan ook de datum alvast te noteren in uw agenda, meer
informatie hierover komt in de nieuwsbrief van februari 2022.

Modeshow
De eerstvolgende modeshow is gepland op maandag 16 mei 2022.
De fa. Vander Klooster zal met hun collectie naar Ovezande komen.

Leeskring
Op woensdagochtend 9 februari 2022 is er weer een leeskringbijeenkomst.

Contributie
Voor leden die een automatische incasso hebben getekend wordt de contributie,
voor het jaar 2022, rond 25 februari 2022 geïncasseerd.
Leden die géén machtiging hebben getekend vragen wij dan ook om de contributie
vóór 25 februari 2022 te betalen.
Voor een volwaardig lidmaatschap is dit € 21,00 en voor een gastlidmaatschap is dit
€ 11,=.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL 20 RABO 0346017319 tnv KBO-Ovezande.
Graag onder vermelding van uw naam en adres, dit voorkomt verwarring omdat er
veel leden met een zelfde naam voorkomen!!

Email-adres
Wilt u op de hoogte blijven van de diverse activiteiten dan raden wij u aan, om bij een
nieuw of veranderd email-adres dit door te geven aan het secretariaat.
Ook vragen wij u om zeer regelmatig uw email-berichten te controleren in deze
coronatijd waarin regels regelmatig aangepast worden, zodat u direct op de hoogte
bent wanneer welke activiteit weer mag en gaat plaatsvinden !!!
Het email-adres van de KBO staat bovenaan de Nieuwsbrief vermeld.

Uniek saxofoonconcert in RK-kerk Ovezande
Het wordt een klassiek concert van hoog niveau. Centraal in het optreden staat
saxofonist Wim de Veth. Hij wordt bijgestaan door een aantal top muzikanten met
saxofoon, cello, blokfluit en accordeon. Opeenvolgende klassieke stukken worden
vertolkt door saxofoon met cello, saxofoon duet, saxofoon met blokfluit en cello,
saxofoon met accordeon en saxofoon onbegeleid. Daarnaast ziet het er naar uit dat
ook een jonge muzikant meespeelt met de marimba. Altsax en marimba geven samen
een schitterende klankcombinatie.
Tevens wordt tijdens het concert een educatief filmpje vertoont over Sax4Pax, een
project in België dat inspeelt op de Wereldoorlogen en een ode is aan de grondlegger
van de saxofoon Adolphe Sax. In dit project zijn artilleriegranaten uit de
wereldoorlogen gerecycled en omgebouwd tot saxofoons. Laat u verrassen door het
concert en het project Sax4Pax.

Het concert is op 6 februari en begint om 15.00 uur, inloop is vanaf
14.30 uur met koffie/thee. Om 15.35 uur is er een korte pauze van 20 minuten. Dan
gaat het concert verder van 15.55 uur tot 16.30 uur.
Het optreden wordt een ware belevenis, dat u niet wilt missen. De entree voor dit
unieke, klassieke concert is gratis. Na het concert zal een vrijblijvende bijdrage
worden gevraagd voor de onkosten. Reserveren is noodzakelijk. Dat kan via
klassiekwdv@kpnmail.nl onder opgave van uw naam en het aantal plaatsen dat u wilt
reserveren. Mocht dit voor u lastig zijn, dan graag even contact opnemen met Ad
Schenk 06 24 72 28 06.
In geval de coronamaatregelen het concert op 6 februari 2022 onmogelijk maken,
dan is 27 maart 2022 de alternatieve datum. Uiteraard worden de geldende
coronaregels in acht genomen.
Wees welkom op 6 februari 2022 en meld u aan.
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Leeskring
Bestuursvergadering 10.00 uur
Koffie-uurtje ná de kerkdienst
Bingo 14.00 uur in de grote zaal van het Trefpunt
Jaarvergadering 14.00 uur
Modeshow 10.00 – 12.15 uur

Het volgende KBO-POCB magazine kunt u verwachten rond 22 februari 2022

