
JAARVERSLAG 2022 KBO HEINKENSZAND

In 2022 vond de eerste bestuursvergadering plaats op 3 februari en de eerste actviteit was de algemene 
vergadering op 22 februari 2022, waarbij we elkaar, na de lange coronaperiode, weer konden 
ontmoeten. Vanwege plaatsgebrek in de Pastorie werd uitgeweken naar de recreateruimte in de 
Fonteyne. De vergadering verliep vlot en we sloten af met enkele rondjes bingo.

30 maart 2022 werden onze vrijwilligers door het bestuur in het zonnetje gezet en uitgenodigd voor een 
high tea in De Vier Linden. Wat zou KBO Heinkenszand zijn zonder deze acteve vrijwilligers!

21 april 2022 vond dan eindelijk de uitgestelde “Inspiratetourr van de Unie KBO plaats in De Stenge. 
Vanuit heel Zeeland en zelfs een deel van Zuid Holland kwamen KBO-ers hier naar toe. Een hele drukke, 
maar leerzame dag.

26 april 2022 werd het door 34 deelnemers het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk bezocht. Ook na zo 
veel jaren waren we nog steeds onder de indruk van dat gebeuren.

1 juni 2022 vertrok een volle Museum Plus Bus vanaf het Kamilleplein naar het Kröller-Müller Museum. 
Bij aankomst ging een kopje kofe er wel in en we genoten vervolgens van de rondleiding, de lunch en 
de wandeling door de tuin van het Museum.

18 juni 2022 werd er gevaren door de haven van Vlissingen. Het was een stralende dag. Deze actviteit 
werd door de deelnemers volop gewaardeerd.

8 juli 2022 kon de fetstocht, die vanwege het slechte weer op 19 mei moest worden uitgesteld, gelukkig 
doorgaan. De kofestop was in de pastorie te Ovezande, waar men lekker in het zonnetje van kofe met 
koek kon genieten en een beetje uitrusten van het fetsen.

Na de zomerstop werden de actviteiten weer opgestart met een bingo op 23 augustus 2022. 

20 september 2022 togen we met eigen vervoer naar her Fruiteeltmuseum te Kapelle, waar uitleg werd 
gegeven over de appel-/perenteelt in Zeeland en het gebruik van de machines hiervoor in verleden en 
heden. En zoals het hoort bij een fruiteeltmuseum, werden we hier verwelkomt met een kopje kofe en 
appelgebak.

25 oktober 2022 was het de beurt aan Wilfried Staelens, de voorziter van KBO-afdeling  Aardenburg, 
Eede, Sluis, die ons kwam vertellen over de Smokkelroute in Zeeuws Vlaanderen. 

22 november 2022 mochten we voor een andere actviteit naar de Fonteyne. De kok van SVRZ had een 
heerlijke mosselmaaltjd voor ons bereid. En diegenen, die niet zo van mosselen hielden konden zich 
tegoed doen aan een saté-maaltjd. Het was genieten geblazen, zeker met een glaasje wijn erbij.

13 december 2022, onze laatste actviteit van 2022. De kerstviering, eveneens in de Fonteyne. Bij de 
ingang van de zaal werden we onverwachts verwelkomd door een vrolijke Kerstman. Onze voorziter 
Tineke Kalwij bracht een prachtg, door haar zelf geschreven kerstverhaal ten gehore, de dames van het 



H. Blasiuskoor zongen mooie kerstliederen en Jan en Jopie Minnaard vertelden kerstverhalen uit de oude
doos.

U begrijpt dat de organisate van al deze actviteiten niet zo maar tot stand kan komen. Daar gaan 
telkens enkele bestuursvergaderingen aan vooraf. En deze actviteiten moeten ook bij u bekend worden 
gemaakt. Dat gebeurt telkens via de Nieuwsbrief die u 10 x per jaar ontvangt bij het KBO/PCOB 
magazine, dat door onze vrijwilligers bij u wordt bezorgd. Onze dank daarvoor.

Ook dank aan de sponsors, genoemd op de achterzijde van elke Nieuwsbrief, voor hun jaarlijkse bijdrage.

Het aantal leden per 31 december 2022 bedraagt 157; op 1 januari 2022 waren dat er 150.                        
Dit jaar dus een toename van het ledental met 7.
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