
Beste leden, 
Een gelukkig en voorspoedig 2022 wens ik u en daarbij hoop ik met u van harte, dat we weer samen 
kunnen genieten. Corona heeft veel roet in het eten gegooid het afgelopen jaar. We konden nog wel 
een fietstocht organiseren en gelukkig viel de zeehondensafari niet in het water. Maar helaas, na de 
bingo stonden alle activiteiten weer stil. 
Wij, als bestuur staan echter niet stil en bereiden ons voor op nieuwe mogelijkheden en we hebben 
er veel zin in. Zodra dat kan, hoort u van ons. 
U las al eerder, dat onze zeer gewaardeerde secretaris Ad Courtin, zijn werkzaamheden met ingang 
van dit nieuwe jaar beëindigt. Ik wil hem van harte bedanken voor al het werk, dat hij voor ons heeft 
verricht. Hij was een accurate secretaris en heeft zich voortreffelijk ingezet voor de afdeling KBO 
Heinkenszand en het bestuur. U weet het waarschijnlijk wel, de secretaris heeft uiteindelijk de 
zwaarste taak in een bestuur.
Dank je wel Ad! 
Riek van Zeventer volgt hem op en ook dat verheugt ons zeer. Zij heeft haar strepen bij diverse 
besturen en ook op andere wijze verdiend en ze zal zich hierna ook zelf aan u voorstellen. 
Tot ziens in het nieuwe jaar, 
Tineke Kalwij, uw voorzitter 

Beste mede KBO Leden, 

Als nieuwe secretaris van KBO Heinkenszand wil ik mij graag even aan u voorstellen.

Mijn naam is Riek van Zeventer-Beerendonk. Sinds december 2020 woon ik Kamilleplein 28, 4451 
LB Heinkenszand. Ik mag Ad Courtin opvolgen en hoop het secretariaat van KBO Heinkenszand op 
dezelfde accurate wijze als Ad te kunnen vervullen.

Vanaf januari 2008 ben ik lid van KBO. Gestart als secretaris bij KBO Schouwen-Duiveland, daarna  
lid KBO Middelburg-Veere en nu dus bij KBO Heinkenszand. Verder verricht ik administratieve 
ondersteuning voor KBO-Zeeland.

Hoewel ik met diverse KBO-leden van onze afdeling al kennis heb gemaakt, hoop ik dat de 
beperkende maatregelen door corona snel worden opgeheven, zodat we elkaar spoedig weer 
normaal kunnen ontmoeten bij activiteiten die de afdeling KBO Heinkenszand u aanbiedt.

Verzoek van onze penningmeester, ledenadministrateur, Om een goede ledenadministratie te 
kunnen voeren is mijn verzoek aan U om, indien u dit nog niet heeft gedaan, mij uw e-mail adres en 
telefoonnummer door te willen geven.   

Rinus Menheere, mmenheere@zeelandnet.nl of 0113-561826

Sponsors, Een woord van dank aan alle sponsors die vermeld staan op de achterzijde van onze  
nieuwsbrieven. Zij hebben weer spontaan toegezegd KBO Heinkenszand ook in 2022 te  sponsoren. 
GEWELDIG!!

Ook dank aan Drukkerij Driedijk uit Heinkenszand voor het gratis beschikbaar stellen van 500 
vensterenveloppen.
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Paauwe’s Bloemencentrum, Clara’spad, Heinkenszand

R+Makelaardij  Heinkenszand

      Kapelle

HEINKENSZAND

       Fysiotherapie en Medische fitness, Heinkenszand 

HUISDECORATIE, Dorpsstraat, Heinkenszand   

 HEINKENSZAND                 HEINKENSZAND

https://www.fysiodeblaeij.nl/

