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Heinkenszand, 23 februari 2021

AAN DE LEDEN VAN DE KBO/PCOB HEINKENSZAND
Per 1 januari 2021 is Tiny Traas gestopt met het coördineren van de bezorging van ons
KBO/PCOB Magazine. Wij zijn haar erkentelijk voor alle jaren dat zij deze taak altijd zeer
nauwkeurig en met inzet heeft uitgevoerd. Tevens zijn wij verheugd dat Kozien Maes vanaf
2021 deze taak van haar heeft overgenomen. Wij hebben volledig vertrouwen in haar en
wensen Kozien veel succes in haar nieuwe functie.
Tevens willen wij ook graag onze dank uitbrengen aan de bezorgers voor het maandelijks
rond brengen van de bladen bij onze leden en wij hopen onze samenwerking nog lang te
mogen voortzetten. De meesten van hen doen dit al vele jaren. Wij rekenen op jullie!
Chapeau!

We vinden het bijzonder jammer dat Mientje Aley om gezondheidsredenen te kennen heeft
gegeven haar bestuursfunctie te moeten beëindigen. Voor Mientje was nooit iets teveel; zij
was altijd aanwezig op de vergaderingen en bij de door ons georganiseerde activiteiten.
Graag maakten we gebruik van haar talenten en ervaringen op het gebied van facilitaire
dienstverlening. Als er een etentje was of een Nieuwjaarsreceptie konden wij de organisatie
daarvan als bestuur met een gerust hart aan haar overlaten. Mientje, bedankt voor alles wat
je voor ons in de afgelopen jaren hebt gedaan en betekend. Je deed het met liefde en was
daarmee een inspiratiebron voor anderen.
Voor de opvolging van Mientje zijn we op zoek naar een opvolger/ster. Voelt u zich geroepen
dan stellen wij het op prijs dat u contact opneemt met één van onze bestuursleden.
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