
In dit nummer: 

Blz. 1:  

Van het bestuur. 
Agenda 
Mededelingen 
 
Blz. 2: 
Verjaardagen 
Weer samen zijn 
 
 

Secretariaat KBO en redactie   

Klazien Elfrink  

            Biezenbrugstraat 14  

       7741 EC Coevorden               
Tel: 0524-513397 

Email:kbocoevorden@gmail.com  
 

Redactie Nieuwsbrief: 
Johan Elfrink  

Email:johanelfrink@gmail.com                    
 

De website van KBO Coevorden 
is te bereiken via 

www.kbocoevorden.nl   
 

 Het volgende magazine met 

nieuwsbrief  komt uit op  

Dinsdag 30 november 2021 

Rabobankrekening van de                

KBO Coevorden is:  

NL94RABO 0312616171 

Pagina 1 

Van het bestuur 
Het is voor ons na een storm- en regenachtige tijd toch een beetje een 
warme herfst geworden. Want eindelijk was het dan zover! We hebben 
onze eerste KBO middag en spelochtend na een lange tijd weer kunnen 
houden. Er was gelukkig een goede opkomst en het was weer als van-
ouds erg gezellig. Vooral waren we blij om elkaar weer te kunnen zien en 
bij te praten.   
Laten we nu maar hopen dat er geen nieuwe strenge maatregelen meer 
worden ingevoerd.  
We wensen u een gezellige KBO tijd met elkaar.  

AGENDA:         

Do. 18 november   9.30 uur Spelochtend 

Wo. 24 november 14.30 uur Jaar- en Begrotingsvergadering 

Wo.  15 december 15.30 uur Kerstmiddag 
Do. 16 december   9.30 uur Spelochtend  
 

2022 

Wo. 12 januari 14.00 uur Eucharistieviering in de kerk met aan
    sluitend een Nieuwjaarsbijeenkomst 

Do. 13 januari    9.30 uur Spelochtend  

ENKELE MEDEDELINGEN: 
In de agenda staat dat de begrotingsvergadering op woensdag 24 no-

vember valt. Dat is een andere datum dan in de vorige nieuwsbrief. 

Noteert u dus de juiste datum even in uw agenda.  
 
Omdat ons 25 jarig KBO jubileum vorig jaar niet door kon gaan heeft het 
bestuur gemeend om u een beetje tegemoet te komen door u voorlopig 
geen eigen bijdrage van € 2,= te vragen voor een bijeenkomst.  
 
In het jaar 2022 worden de spelochtenden verschoven naar de tweede 
donderdag van de maand. (Tot nu toe was dat altijd de derde donderdag.)  
Dit in verband met het soms dicht bij elkaar liggen van de dagen van een 
bijeenkomst op een woensdag en de spelochtend op de donderdag daar-
na.  
 
Voor de kerstmiddag vragen wij u € 15,= eigen bijdrage voor de maaltijd 
te voldoen bij binnenkomst.  
 
We vragen u zich op te geven voor deze middag VÓÓR 5 DECEMBER 

bij: 

Klazien Elfrink  tel: 0524 513397 
Of per mail:   kbocoevorden@gmail.com  
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                      Alle leden die in de  maand  
                november  jarig zijn:  
 
 
 
 

We zijn allemaal erg dankbaar dat we eindelijk het gewone leven weer een beetje op kunnen  
pakken na zo’n lange tijd.  Het was dan ook erg fijn om eindelijk weer een gezellige KBO middag 
te kunnen houden met elkaar. We hebben het enorm gemist want er gaat toch niets boven fijne  
contacten en gezelligheid. Laten we hopen dat dit zo mag blijven.  We hopen u dan ook bij de  
volgende gelegenheid weer te kunnen zien.  


