
 

KBO-PCOB Zeeland, Aardenburg-Eede-Oostburg-Sluis, Nieuwsbrief, jaargang 1, nr 7 september 2022.             

email: secretaris@kbo-aeos.nl  Voor de website www.kbo-aeos.nl  en voor klantenvoordeel  

www.klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl  

 

Lieve mensen, hier is de nieuwsbrief voor september 

EVALUATIE MIDGETGOLF TE AARDENBURG: 
Op 5 juli namen 18 personen deel aan deze activiteit op het van Dongensportpark in Aardenburg. 
Met balletje en club kon men in 4 groepjes van 4 en 1 van 2 de 18 holes tegemoet treden. Het 
waren leuke pistes met veel kikkerhindernissen in een rustige omgeving. Het weer was prima. 
Slechts 1 lid had een “”hole in one. Na ruim  een uur was men bij de laatste hindernis aangekomen, 
Een grote kikkerbek. Als de bal erin kwam was het spel afgelopen en de bal verdwenen. Twee 
leden wisten de bal in 1 keer  in de bek te plaatsen. Enkele leden kregen dat helaas niet voor elkaar. 
De speler met de minste pogingen was de winnaar. Jan 60, Sjef en Daan waren tweede met 67 
pogingen. Chapeau!!!!! Hierna werd nog een consumptie genuttigd in de sportkantine en konden 
de leden terugzien op een geslaagde middag, die zeker nog eens voor herhaling vatbaar. 
 
EVALUATIE ZOMERSE BARBECUE IN DE WIJNGAARD: 
Op vrijdag 29 juli hebben wij een Zomerse Barbecue georganiseerd in de Wijngaard. Met stralend 
weer kwamen er 67 leden naar toe. Ook hebben wij deze middag kennis gemaakt met een aantal 
spelletje die door onze secretaris waren bedacht. Deze vielen erg in de smaak bij de  
deelnemers. Er vielen prijzen te winnen. De derde prijs ging naar Fred Staelens, de tweede naar 
Miriam de Baets-Verstaete en de eerste prijs was voor Jules Dierikx. Zij gingen naar huis met een 
fles bubbels. 
De barbecue was perfect.  En ook de combinatie spelletjes en barbecue is een goede. Velen 
hebben deze middag erg genoten.     
Ook dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
KAARTEN IN DE ELIGIUSZAAL:                                                                                                                   
In september starten we op de donderdag middagen het kaarten weer op. Aanvang 14.00 uur. 
Voor het eerst op 8 september. We spelen Amerikaans jokeren en Frikken. 
 

DE FOTO- FIETSZOEKTOCHT VAN JULI TOT NOVEMBER 

Deze activiteit loop gewoon nog steeds door. Deelnameformulieren zijn op te halen bij ; Theo 
Uitdewilligen  Oude Kerkstraat 1 Oostburg  telefoon : 0622617266, bij Ton Jongmans 
Schoolstraat 10 EEDE, telefoon 0641794473, en bij Ivette de Schoolmeester De Smeedtoren 20 
Sluis telefoon: 0117-461559 en bij Jan Janssen Peurssensstraat 62 Aardenburg Tel: 0117491791
   

  z.o.z.  
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VERKEERSVOORLICHTING VOOR SENIOREN 
In september houden wij  een verkeersvoorlichting voor senioren door het Regionaal Orgaan  
Verkeersveiligheid Zeeland ( ROVZ) in de Keure te Sluis. Helaas kunnen we, door vakantie, pas na 
28 augustus a.s. een afspraak maken. Vandaar dat we de leden per email berichten. Probeer ook 
leden die geen email hebben hiervan op de hoogte te brengen. Ouderen zijn relatief vaak bij een 
ongeval betrokken. Niet alleen in hun rol als fietser, maar ook in die van voetganger en 
automobilist. Lang niet altijd echter is hij/zij ook veroorzaker van een ongeval. Niet zelden laten 
ouderen hun fiets of auto staan, omdat ze zich niet meer vertrouwd voelen in het verkeer. Dit 
kan leiden tot het gevoel niet meer bij de samenleving betrokken te zijn.  
Door het geven van voorlichting over verkeersregels en het uitwisselen van tips en ervaringen, 
neemt het vertrouwen van de ouderen in het verkeer toe en kunnen ouderen langer en veiliger 
deelnemen aan het verkeer. 

*Opfrissen van verkeersregelgeving aan de hand van een interactieve presentatie 
*Bewustwording en het verkleinen van ongeval kansen voor ouderen en de problemen die    
zij ervaren in het verkeer. 
*Het geven van suggesties, hulpmiddelen en tips aan ouderen om het veiliger aan het 
verkeer deel te nemen. 
*Ouderen langer en veiliger aan het verkeer deel te laten nemen en daarmee sociaal 
isolement te voorkomen. 

U kunt zich opgeven bij secr. Ton Jongmans tel. 0641794473 of email: secretaris@kbo-aeos.nl. 
 

BELEEFPLUSBEURS 2022 TE GOES 

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september in de Zeelandhallen in Goes. Het is de meest veelzijdige 
50+ beurs bij ons in de regio. De entree is gratis. BeleefPlus is een uniek dagje uit voor de actieve 
50 plusser. Tientallen exposanten  presenteren graag hun producten en/of diensten. Behalve de 
uitgebreide informatie worden er ook diverse activiteiten georganiseerd op het podium in de 
diverse seminarruimtes. Zo vindt er op het podium o.a. meerdere keren per dag een modeshow 
plaats en kunt u genieten van livemuziek! Verdere informatie over deze beurs, o.a. over vervoer  
kunt U vinden op www.Beleefplus.NL.  

BOWLING IN TOVERSLUIS 

In oktober gaan we weer bowlen in Toversluis. U kunt de datum alvast in de agenda zetten: 
19 oktober 2022. 
 
50PLUSBEURS IN UTRECHT  
Van 13 tot 17 september a.s. wordt in de Jaarbeurs te Utrecht weer een 50plusbeurs gehouden. 
Via www.50plusbeurs.nl/BM22 kan men tot 10 september a.s. een ticket bemachtigen voor        
€ 5,00.  Normaal en na 10 september kost die € 20,00. 
 

 
Het logo van de gemeente wordt weergegeven omdat we jaarlijks subsidie ontvangen voor de 

activiteiten 

http://www.beleefplus.nl/
http://www.50plusbeurs.nl/BM22

