
Nieuwsbrief    29 november 2022

Aan de leden van KBO/PCOB Heinkenszand

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2022. De decembermaand staat weer
voor de deur. Sinterklaas, Kerstmis en de Jaarwisseling zijn voor velen van ons 
hoogtijdagen in deze maand. Ook uw KBO doet mee om het voor u gezellig te maken.

Op dinsdagmiddag 13 december nodigen wij u uit voor een sfeervolle kerstbijeenkomst, 
die ingevuld wordt door een bijdrage van onze voorzitter, het Heilige Blasius (dames)Koor 
van de RK kerk met kerstliederen en Jan en Jopie Minnaard met Kerstverhalen uit de 
oude doos.
En natuurlijk is er koffie met iets lekkers erbij en een drankje.
U bent welkom voor deze bijeenkomst in de zaal in de Fonteijne
 van 14.00 – 16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.Deze kerstbijeenkomst
is alleen bedoeld voor onze eigen KBO leden. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 december 2022, telefonisch of via de mail bij
Rinus Menheere, 0113-561826, mmenheere@zeelandnet.nl  of bij 
Riek van Zeventer, 06-16891756, r.vanzeventer@zeelandnet.nl
De eigen bijdrage bedraagt € 5 per persoon en wij verzoeken u deze meteen
bij aanmelding over te maken op rekening: 
NL18RABO 0346 0537 30 t.n.v. KBO Heinkenszand.

Onze volgende activiteit is op dinsdag 17 januari 2023. Het is een Nieuwjaarsbijeenkomst 
zonder verdere activiteit, maar bedoeld om elkaar te ontmoeten, gezellig een praatje te 
maken en een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.
Deze Nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden in de Stenge. U kunt daar inlopen op een 
voor u geschikte willekeurige tijd tussen 14.00 en 16.00 uur, waarbij ook geldt dat de zaal 
open is vanaf 13.30 uur. Aanmelden vooraf is wenselijk, zodat wij weten op hoeveel 
personen wij kunnen rekenen en kan bij 
Rinus Menheere, 0113-561826, mmenheere@zeelandnet.nl  of bij 
Riek van Zeventer, 06-16891756, r.vanzeventer@zeelandnet.nl

De volgende Nieuwsbrief, waarin de jaarvergadering 2023 wordt aangekondigd, verschijnt
rond 24 januari 2023 met het eerste KBO/PCOB Magazine van 2023.
Voor U allen fijne Kerstdagen en een voorspoedig, en vooral gezond 2023 gewenst en tot 
ziens op 17 januari 2023.

SECR. KAMILLEPLEIN 28, 4451 LB HEINKENSZAND, TEL. 06-16891756 of 06-45630213

mailto:r.vanzeventer@zeelandnet.nl
mailto:mmenheere@zeelandnet.nl
mailto:r.vanzeventer@zeelandnet.nl
mailto:mmenheere@zeelandnet.nl


SPONSORS KBO HEINKENSZAND
  

Paauwe’s Bloemencentrum, Clara’spad, Heinkenszand

R+Makelaardij  Heinkenszand

      Kapelle

HEINKENSZAND

       Fysiotherapie en Medische fitness, Heinkenszand 

HUISDECORATIE, Dorpsstraat, Heinkenszand   
          

https://www.fysiodeblaeij.nl/

