
Nieuwsbrief  28 juni 2022

Aan de leden van KBO/PCOB Heinkenszand

Achter ons ligt het bezoek aan het Kröller-Müller museum in Otterloo en de boottocht 
door de haven van Vlissingen

Fietstocht
We gaan het nog een keer proberen en gaan ervan uit dat het weer ons nu beter gezind is.
Op vrijdag 8 juli kunnen onze fietsers weer op pad. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het Kamilleplein voor
een leuke fietstocht met koffie en lekkers onderweg. Aanmelden voor deelname  kan tot 6 juli bij het 
secretariaat, tel. 0616891756 of via de mail: r.vanzeventer@zeelandnet.nl. 

Bingo
Op dinsdag 23 augustus 2022 bent u van harte welkom op onze bingomiddag in de Fonteyne. Er worden 3 
rondjes bingo gespeeld. En het spel wordt muzikaal begeleid door René Koalsie op zijn keyboard. 
De zaal in de Fonteyne is open vanaf 13.15 uur.
De eigen bijdrage bedraagt € 5 per persoon. Hiervoor krijgt u een kopje koffie/thee, 3 rondjes bingo en later 
nog een consumptie/drankje. Aanmelden voor deze activiteit kan bij Rinus Menheere, tel.0113-561826 of via
de mail mmenheere@zeelandnet. Wij verzoeken u wel bij aanmelding de eigen bijdrage meteen over te 
maken op bankrekening NL18 RABO 0346 053730 t.n.v. KBO Heinkenszand of ter plaatse, bij binnenkomst
te voldoen.

In onze nieuwsbrief van 24 mei 2022 hebben we onze najaar/winteractiviteiten al aangekondigd.
Nu willen wij u er graag op attenderen, dat wij dringend op zoek zijn naar enkele nieuwe bestuursleden.
Bent u geïnteresseerd in een leuke vrijwilligersbezigheid, meld u dan aan als belangstellende voor een 
bestuursfunctie bij KBO Heinkenszand. Dat kan via onderstaande telefoonnummers of via de mail bij de 
secretaris Riek van Zeventer (secretaris@kboheinkenszand.nl).
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