
                                                                                                           Heinkenszand, 28 februari 2023
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt hebben we net onze jaarvergadering achter de rug met een 
wisseling van bestuursleden. Onze voorzitter Tineke Kalwij was aftredend en is opgevolgd door 
Rinus Menheere. Annelies Martens neemt het penningmeesterschap/ledenadministratie van Rinus
over en Bart de Jong gaat met de andere bestuursleden activiteiten organiseren en verricht verder 
hand- en spandiensten binnen onze KBO. Gelukkig is uw bestuur hiermee weer compleet!!

De gaande vrouw 

en de

komende man !!!

We gaan op pad naar Klompenmakerij Traas. Gaat u ook mee???
Donderdag 23 maart 2023 staat een bezoek aan Klompenmakerij Traas, Westdijk 3 Heinkenszand
op ons programma. We worden bij de klompenmakerij verwacht om 13.30 uur. We verkennen de 
winkel, gaan naar de fabriek en krijgen uitleg over de geschiedenis en fabricage van klompen. De  
inwendige mens vergeten we niet! Koffie/thee met iets lekkers erbij wordt geserveerd.
Deze activiteit is alleen bestemd voor onze KBO-leden. 
Uw eigen bijdrage is € 4 per persoon en wij verzoeken u dit bedrag meteen bij aanmelding over te 
maken op bankrekening NL18RABO 0346 0537 30 t.n.v. KBO Heinkenszand.
Aanmelden bij Rinus Menheere, telefonisch 0113-561826 of per mail mmenheere@zeelandnet.nl. 
Graag aanmelden vóór 18 maart 2023. Heeft u geen vervoer, geef het door bij uw aanmelding.

Academietour:
Een geheel andere activiteit, georganiseerd door KBO Nederland, is de Academietour die op 
donderdagochtend 23 maart 2023 De Stenge te Heinkenszand als locatie heeft uitgekozen. U kunt 
daar vanaf 10 uur een lezing over “Samen Beslissen in de praktijk” bijwonen en aansluitend vanaf
11.15 uur een keuze maken uit het bijwonen van 2 workshops, Positieve Gezondheid of 
Schrijfatelier. Einde 12.15 met koffie en een broodje. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Aanmelden is wel noodzakelijk en kan via www.kbo-pcob.nl/agenda of telefonisch van maandag 
tot en met donderdag van 10.00 – 13.00 uur via de Servicetelefoon 030-3400655.

Komende activiteiten, waarvan informatie in onze volgende Nieuwsbrieven:
3 mei:rit met stoomtrein Goes-Hoedekenskerke, ook opengesteld voor niet-leden. Zegt het voort!!!
eind mei : Fietstocht door de Zak van Zuid Beveland
1 juli : ochtend boot/busreis van Terneuzen naar Gent en terug. 
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