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

Contributie
De contributie voor het jaar 2021 bedraagt eenmalig €15,--, dit betreft alleen de
landelijke en regionale afdracht omdat er in 2020 nauwelijks activiteiten waren ivm
Covid-19.
Bij leden die een machtiging hebben afgegeven wordt het bedrag eind februari 2021 van
hun rekening afgeschreven.
Leden die KBO Ovezande niet hebben gemachtigd vragen wij dit bedrag zo spoedig
mogelijk te betalen.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL20 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!!

Bestuur
Als bestuur doen wij nogmaals een dringend beroep op u als leden van KBO, om de lege
plaats van Dhr. Jan Steenbakker binnen het bestuur op te vullen. Het is belangrijk om na
alle corona perikelen de schouders er weer stevig onder te zetten en daarom zou het
heel fijn zijn als we een nieuw bestuurslid aan het team kunnen toevoegen om de taken
beter te kunnen verdelen.
KBO Ovezande zou graag gebruik maken van UW kwaliteiten

Heeft u interesse zich bij ons team aan te sluiten laat het weten via een mail naar het
secretariaat of een telefoontje naar voorzitter Dhr. Adrie Vroonland 0113-311321.

Vele handen maken licht werk………

Jeu de Boulesbaan
Na veel overleg met de Gemeente Borsele over de juiste plaats, de financiering, de
benodigde handtekeningen enz. enz. en zeker ook met de geweldige financiële bijdrage
van de Zeeuwse Gronden, is de jeu de boulesbaan er dan toch gekomen.

Na de winter, als de Coronaregels het toelaten, zal de jeu de boulesbaan op feestelijke
wijze geopend worden.

Het bestuur rekent op veel liefhebbers en hoopt op een mooie zomer zodat de baan
volop gebruikt kan worden.

Activiteiten
Helaas kunnen er nog steeds geen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden, maar blijf
actief zowel fysiek als geestelijk.
Geen zin om alleen te wandelen of te fietsen pak de telefoon en vraag iemand mee!!
Puzzel klaar of boek uit gelezen……. laat het rouleren……..
Op deze manier krijgt u contact én andere puzzels en boeken !!

Het volgende KBO-POCB magazine kunt u verwachten rond 23 maart 2021.

