
Nieuwsbrief  23 augustus 2022

Aan de leden van KBO/PCOB Heinkenszand

 Om te beginnen kijken we even 
 terug op de fietstocht, die dit
 keer met mooi weer gelukkig door 
 kon gaan.
 Bij de pastorie in Ovezande werd
 genoten van koffie, gebak en het
 zonnetje.

BeleefPlusbeurs Goes.
Graag wijzen wij u op de BeleefPlusbeurs in de Zeelandhallen te Goes . U kunt deze beurs gratis bezoeken op  
vrijdag 23 en zaterdag 24 september van 10.00 tot 17.00 uur. Ook parkeren is gratis. 
Het is de meest veelzijdige 50-plus beurs in de regio. Er staan diverse exposanten voor u klaar om u te 
informeren over hun eigen specialisme, zoals bedden, mode, elektrische voertuigen, proeverij van appetito enz. 
Maar ook wordt u door Sport Zeeland geinformeerd over bewegen voor ouderen. 
Voor elk wat wils dus. Op de website www.beleefplus.nl vindt u het meest recente deelnemersveld.

Bezoek fruitteeltmuseum te Kapelle.
Dinsdagmiddag 20 september 2022 bezoeken wij het fruitteeltmuseum te Kapelle, waar we om 13.30 worden 
ontvangen en door een gids worden rondgeleid. Verder genieten we daar van een kopje koffie met gebak en kunt
u deelnemen aan de fruitveiling.
Zie voor verdere gegevens over dit bezoek, het vervoer en de aanmelding verwijzen wij naar de bij deze 
Nieuwsbrief gevoegde uitnodiging.

Smokkelroute Zeeuws Vlaanderen.
Noteert u vast de datum 25 oktober 2022. Die middag vertelt Wilfried Staelens ons in de Fonteijne op een 
amusante wijze over de Smokkelroute in het Zeeuws Vlaamse Land. 
Meer hierover in onze volgende Nieuwsbrief die rond 27 september 2022 verschijnt.

Voor nu wensen de bestuursleden van KBO-Heinkenszand: Tineke Kalwij, Rinus Menheere, Annie Geelhoed en
Riek van Zeventer u een zonnig einde van augustus en een aangenaam begin van september toe.
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