
                                                                                                           Heinkenszand, 24 januari 2023

Vaarwel 2022 en welkom aan 2023!!
Wat zal het ons brengen, nu nog maar net begonnen? De eerste weken verliepen een beetje stormachtig met veel 
regen. Zacht was het ook voor de tijd van het jaar en af en toe zagen we toch nog blauwe luchten en een waterig 
zonnetje. Zeeuwen kunnen echter wel tegen een stootje en veel van hen trotseerden het weer te voet of tegen de 
wind in fietsend.
Terugkijkend op 2022 ervaren velen van u coronaleed en daarmee gepaard gaand verlies van dierbaren. Ik hoop 
toch zo, dat dat tot het verleden gaat behoren en dat we allemaal een voorspoedig en vreugdevol jaar gaan beleven. 
Dat wens ik u van harte toe en wellicht zien we elkaar nog vaak om gezellig samen te zijn en te genieten van alle 
fijne bijeenkomsten en andere activiteiten.
Tineke Kalwij, uw voorzitter

Deze Nieuwsbrief staat in het teken van de algemene jaarvergadering 2023, welke wordt gehouden
op woensdag 22 februari 2023 om 14.00 uur in De Stenge en waarvoor wij u allen uitnodigen.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, Tineke Kalwij.
2. Rekening en verantwoording door de penningmeester Rinus Menheere (stukken liggen ter 
inzage op de tafels.
3. Verslag kascommissie over het jaar 2022. (de heren F. Moison en F. Kalwij)
4. Verkiezing kascommissie.
5. Jaarverslag 2022 door de secretaris Riek van Zeventer (stukken liggen ter inzage op de tafels).
6. Vaststellen contributie 2024. Voorstel verhogen contributie per 1 januari 2024 naar €24,-.
7. Aftreden voorzitter Tineke Kalwij.
8. Verkiezing nieuw bestuurslid/leden.
Belangstellenden worden verzocht dit uiterlijk woensdag 15 februari bekend te maken bij de 
secretaris (tel.0616891756 of via de mail r.vanzeventer@zeelandnet.nl).
9. Mededelingen over geplande activiteiten in 2023:
Planning: bezoek klompenmakerij Traas / rit met stoomtrein Goes – Hoedekenskerke / fietstocht / 
een ochtend boot-busreis  Terneuzen-Gent / busreis / bingomiddag / diner / kerstviering.
10.Rondvraag.
11. Sluiting.
We sluiten deze middag af met een gezellig samenzijn, waarbij de liefhebbers kunnen deelnemen 
aan 2 rondjes bingo (kosten €1 per kaart).

In verband met het reserveren van ruimte in de Stenge, graag aanmelden voor het bijwonen van 
deze vergadering vóór 15 februari , bij Rinus Menheere 0113-561826,   mmenheere@zeelandnet.nl     
of bij Riek van Zeventer 0616891756,   r.vanzeventer@zeelandnet.nl  .  
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