
Beste leden, 

Tijdens deze lange coronaperiode konden we weinig doen en toch is onze afdeling 
springlevend.

 -Een gloednieuwe website is in de maak. U hoort daar later nader van.

 -Diverse mensen hebben zich bereid verklaard deel te nemen aan de nieuwe 
vrijwilligerscommissie. Wilt u eigenlijk ook wel uw steentje bijdragen, als vrijwilliger of zelfs 
als bestuurslid? Meldt u zich dan bij mij aan: tel. 06-45630213

 -Op 24 juni vond een fietstocht onze eerste activiteit na de Lock-down plaats. De tocht 
stond eigenlijk gepland voor 17 juni, maar gezien de weersomstandigheden werd deze dus 
een week doorgeschoven. We reden door de mooie Zak van Zuid-Beveland; volop groen, 
bloeiende planten en bomen, akkers vol fraaie rijpende gewassen en we zagen dat de eerste 
uien dit jaar werden geoogst. Nadat we een stuk langs de zeedijk hadden gefietst, deden we 
ons in Baarland tegoed aan een stuk appeltaart, zodat we weer vol goede moed met maar 
liefst 23 man (en vrouw) terug naar Heinkenszand fietsten.   

 -Verder ontmoette ik Davy Koppejan, onze nieuwe welzijnsmedewerker voor Heinkenszand.
Vanuit het vrijwilligershuis, waar hij bereikbaar is per telefoon 0611429421 en per e-mail 
dkoppejan@borsele.nl, staat hij voor alle senioren klaar. U kunt hem vragen u te helpen als 
u hulp of ondersteuning nodig heeft bij u thuis. -Wilt u andere mensen ontmoeten in een 
groep van gelijk bestemden of misschien juist één op één. Ook dan kan Davy u adviseren. 
-Als u zich zorgen maakt over iemand in uw nabijheid en u weet niet hoe u hem of haar kunt 
helpen, kunt u hem inlichten. Wellicht kan hij helpen. -Informatie en advies geeft hij ook. 
Denkt u dan aan wonen, zorg en welzijn. Dat zijn zo enkele zaken, waar hij zich mee bezig 
houdt. Doet u gerust een beroep op hem. 

Als het weer toegestaan is andere activiteiten te organiseren, zullen we dat zeker doen. We 
zien ernaar uit u weer te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Tineke Kalwij, uw voorzitter
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