
                    Nieuwsbrief 22 maart 2022

Aan de leden van KBO/PCOB Heinkenszand

Wat hebben we de laatste dagen een voorjaarssfeer kunnen proeven. Overal ontluiken de crocussen,
en narcissen. En het zonnetje heef al uitbundig geschenen. 

En……. we mogen weer op stap. Het bestuur heef een heel programma op de rails gezet om u in 
2022, zoals van ouds, weer te laten genieten van veel gezellige actviteiten. In onze nieuwsbrief van 
maart leest u meer over 2 actviteiten in de maand april.

De volgende actviteit wil ik speciaal onder uw aandacht brengen.

De inspirateetur van de Unie KBO komt op 21 april naar de Seenge in Heinkenszand. Om 10 
uur begint het programma en geniet u onder het genot van een kopje kofe of thee van 
bijzondere sprekers. Jaap Jongbloed, Marinus van den Berg en Bert van Leerdam. Eventueel 
kunt u ook het middagprogramma met de verschillende werkgroepen volgen. Als u ook de 
workshops ‘s middags volgt, krijgt u een lunch aangeboden. U kunt zich hiervoor opgeven via de
site van de KBO/PCOB/inspiratetour, waar u ook nog meer informate vindt. Telefonisch kunt u 
zich ook opgeven: 030-3400655.

Het bijzondere doel van deze tour is behalve een fjne dag voor al onze leden, ook 
ledenwerving. Komt u in groten getale en neem introducés mee , die zich dan natuurlijk ook 
even opgeven voor de ochtend en/of de middag. De dag is verder geheel grats

Met vriendelijke groet en tot spoedig ziens, Tineke Kalwij (voorziter KBO-Heinkenszand).

Bijgevoegd is de uitnodiging voor deelname aan een bezoek aan het Waeersnttdmuseum te 
Ouwerkerk op dinsdagmiddag 26 april. Een unieke kans om dit museum te bezoeken.

Breng dit uitstapje ook onder de aandacht van niet-leden binnen uw familie- of kennissenkring, 
want ook zij zijn welkom en maken meteen kennis met  KBO Heinkenszand en wat onze afdeling
zoal te bieden heef.

Wij, als bestuur, verheugen ons op uw deelname en wensen u nu alvast een fjne middag toe.

Hartelijk dank aan 2 sponsors uit Heinkenszand voor het beschikbaar stellen van bingoprijzen bij
de jaarvergadering van 22 maart jl: bakker bter en de eets .
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