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Van het bestuur 
Deze nieuwsbrief is de laatste voor onze vakantie, want in juli en augus-
tus zijn er geen activiteiten. 
Schrijf in uw agenda alvast de datums van de activiteiten die in september 
weer beginnen. Eind augustus komt de volgende nieuwsbrief  en daarin 
herhalen we de datums nog eens in de agenda.  
We zijn als bestuur heel blij dat de opkomst van onze leden heel goed op 
gang is gekomen na zo’n lange periode waarin niets 
kon. Ook de spelochtenden worden goed bezet en is 
altijd heel gezellig. 
We verwachten u in september allemaal weer terug te 
zien.  
 

Het bestuur wens u allen een hele fijne zo-

mer toe  

met goed weer en tot ziens! 
  
 
AGENDA: 
Don.8 sept.    Spelochtend    9.30 uur St. Antoniusgebouw 
Woen.14 sept. Fietstocht      13.30 uur Start vanaf de Spoorsingel 
Woen.21 sept. Ledenbijeenkomst 14.30 uur St. Antoniusgebouw 
Don. 13 okt.   Spelochtend 9.30 uur St. Antoniusgebouw  
 
Ons KBO reisje van woensdag 8 juni was een groot succes! Het was voor het 
eerst een halve dag en dat was bij de meeste leden goed bevallen. 
We vertrokken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Spoorhaven met 
een gids aan boord. 
Zo reden we door prachtige plekjes in  Drenthe en een stukje Friesland. We heb-
ben alle verschillende  natuurgebieden gezien. Van vergezichten tot heide vel-
den met zandverstuivingen. Veel bossen met prachtige bomenlanen en vooral 
hele leuke plaatsjes met prachtige boerderijen. De gids kon ons alles vertellen 
over bezienswaardigheden en de geschiedenis daarvan. 
Kortom het was weer genieten.  Tegen 17.30 kwamen we weer in Coevorden en 
werden we netjes voor de kerk afgezet. In het St. Antonius gebouw konden we 
wat drinken met aansluitend een diner. 
De na reacties waren erg positief en het is voor herhaling vatbaar!  
 

Z.O.Z. 
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Alle leden die in  juli en  

augustus jarig zijn:  

  

           Van Harte Gefeliciteerd!  
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