
                    Nieuwsbrief 26 april 2022

Aan de leden van KBO/PCOB Heinkenszand

Als u deze Nieuwsbrief ontvangt zijn we net met 34 personen op bezoek geweest in het 
Watersnoodmuseum te Ouwerkerk en is het fjn om u hierbij onze volgende actviteiten aan te kunnen
kondigen.

Fietstocht 19 mei 2022

Als het niet de hele dag regent of vreselijk stormt, gaan we opnieuw FIETSEN. Onderweg stoppen we voor 
koffie of thee en iets lekkers, dat u aangeboden wordt door de O.O. We rekenen gewoonweg op stralend 
lenteweer. De verzamelplaats is opnieuw het Oamilleplein en we vertrekken daar om 13.30 uur. Geef u zich 
wel even op via email: tnekekalwijggmail.com of telefonisch: 06-45630213.

Museumplusbus

1 juni komt de museumplusbus weer naar Heinkenszand. Owart voor acht komt de bus aan op het Oamilleplein 
en vertrekken we met 45 deelnemers naar het Oroller-Muller museum. Als u een rollator meeneemt, geef u 
dit dan even aan via het secretariaat. Alle mensen, die in maart 2020 mee wilden en de lunch toen al betaald 
hebben, verzoeken wij € 3,50 per persoon bij te betalen. De lunch is nu duurder geworden. U stort dit bedrag 
op rekening NL18RA.O 0346 0537 30 t.n.v. O.O Heinkenszand. Zodra onze penningmeester het bedrag heef 
ontvangen, staat u defnitef ingeschreven en rekenen we op uw deelname. Als u toch niet mee kunt deze keer,
meldt u dit dan aan de penningmeester: telefoon 0113-561826. Uw geld wordt dan teruggestort en anderen, 
die op de wachtlijst staan of zich nu nog opgeven, kunnen dan nog mee. We zien elkaar in de bus.

Tineke Oalwij, uw voorziter.

Vaartocht door de haven van Vlissingen                                                       

Zaterdag 18 juni maken we een vaartocht door de haven van Vlissingen. Aan boord zijn 50 plaatsen 
gereserveerd voor onze leden. Aan deze vaartocht zijn  geen kosten verbonden. U dient zich voor deelname 
wel aan te melden. .ij deze Nieuwsbrief is hiervoor een apart informateeaanmeldformulier gevoegd.

Hulp bij belastngaangiie of f keukentafel gesprekken” voor een verzoek op basis 
van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

Vindt u het moeilijk om uw belastngformulier in te vullen of een zogenaamd “keukentafelgesprek” te houden 
voor een verzoek dat u bij de gemeente heef ingediend op basis van de WMO, bijvoorbeeld voor het 
verkrijgen van huishoudelijke hulp of het aanbrengen van hulpmiddelen in uw woning, neemt u dan contact op
met dhr. Rinus Menheere telefoon 0113-561826. Hij kan u hierin adviseren of bijstaan.
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SPONSORS KBO HEINKENSZAND

  

Paauwe’s Bloemencentrum, Clara’spad, Heinkenszand

R+Makelaardij  Heinkenszand

      Oapelle

HEINOENSZAND

       Fysiotherapie en Medische fitness, Heinkenszand 

HUISDECORATIE, Dorpsstraat, Heinkenszand   
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