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Heinkenszand, 25 mei 2021

AAN DE LEDEN VAN DE KBO/PCOB HEINKENSZAND

IN HERINNERING

Op 5 mei hebben wij afscheid moeten nemen van Rinus Boudens; hij werd 85 jaar. Rinus 
heeft enige jaren deel uitgemaakt van ons bestuur en heeft daarnaast een aantal jaren zijn 
rondje gedaan als wijkbezorger van het KBO/PCOB-magazine. Wij zijn hem daarvoor veel 
dank verschuldigd en wij zullen ons hem herinneren als een betrokken en trouw lid, op 
wiens aanwezigheid we bij de meeste bijeenkomsten konden rekenen.  

FIETSSTOCHT 17 JUNI 

Omdat de beperkingen vanwege corona steeds meer worden versoepeld, heeft het bestuur 
besloten om op 17 juni een fietstocht te organiseren voor haar leden en eventuele 
introducés. Het is in de buitenlucht; de meesten van onze groep zijn inmiddels gevaccineerd 
en het lijkt ons mogelijk dit op een veilige manier te organiseren. We vertrekken om 13.30 
uur op het Kamilleplein (Dijkstede), waar we rond 16.00 uur ook weer terug zullen komen. 
De route blijft vooralsnog een verrassing, maar onderweg is er uiteraard een koffiestop! 
Opgave van tevoren is verplicht. Bij slecht weer zal de tocht worden doorgeschoven naar 
24 juni. Opgeven tot uiterlijk 13 juni bij M. Menheere, tel: 0113-561826 of per email: 
mmenheere@zeelandnet.nl 

BROCHURE MUSEUM

Speciaal voor degenen die staan ingeschreven voor de reis naar het Kröller-Müllermuseum 
zijn bij het KBO/PCOB magazine van juni  tijdschriftjes “Totzo”  bijgevoegd die alvast een 
kijkje geven in een aantal kunstwerken die in het Kröller-Müllermuseum of in andere musea 
te bewonderen zijn. Omdat we een aantal exemplaren van deze brochures teveel hebben 
ontvangen, hebben we ook bij de andere leden, die niet meegaan naar het Kröller-Müller, 
een brochure bijgevoegd. Ook wordt de site www.museumplusbus.nl door ons van harte bij 
u aanbevolen. Samen met u hopen wij in de loop van dit jaar alsnog een bezoek aan het 
museum te kunnen brengen.
Er zijn nog enkele brochures over; mocht u er belangstelling voor hebben dan kunt u zich 
wenden tot de secretaris.

http://www.museumplusbus.nl/
mailto:mmenheere@zeelandnet.nl
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https://www.fysiodeblaeij.nl/

