
                                                                                                           
Heinkenszand, 28 maart 2023

Beste KBO-leden, dit is al weer onze 3e nieuwsbrief van dit jaar.
Pasen staat voor de deur, met overal om ons heen “Nieuw Leven”.
Lammetjes, kuikentjes, krokussen en narcissen. 
Nog even en de fruitbomen staan weer volop in bloei.

Laten we hopen dat dit ook nog het geval is op woensdag 3 mei 2023. Want op deze dag nodigen 
wij u uit voor deelname aan een ritje met de stoomtrein van Goes naar Hoedekenskerke en terug.

 We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Kamilleplein   
naar het treinstation van de stoomtrein in Goes. Daar 
aangekomen heeft u nog even tijd om het terrein en de 
loods te bezoeken. 
Om 14.15 uur vertrekt de stoomtrein naar 
Hoedekenskerke, waar we in “De Buffer” gaan genieten 
van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij.

U kunt hier ook even de benen strekken en op de dijk over de Westerschelde uitkijken.
De reis terug start om 16.10 uur en we zijn dan rond 16.45 uur weer terug in Goes.
Uw eigen bijdrage is € 10. en wij verzoeken u dit bedrag meteen bij aanmelding over te maken op 
bankrekening NL18RABO 0346 0537 30 t.n.v. KBO Heinkenszand.
Ook niet leden/introducees zijn welkom. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 21 april 2023 bij Rinus Menheere, telefonisch 0113-561826 of per mail
mmenheere@zeelandnet,nl. Heeft u geen vervoer, geef het door bij uw aanmelding.

Ook brengen we nog onder uw aandacht, de busreis, die KBO-Heinkenszand, samen met de 
Actieve Vrouwen Heinkenszand organiseert op woensdag 31 mei 2023. De reis start om 10.00 uur 
vanaf het Kamilleplein en gaat via een toeristische route naar Zuid Beijerland voor de lunch. 
Vervolgens maken we een boottocht door de haven van Rotterdam en rond 16.00 uur vertrekken 
we weer naar Zeeland, met een tussenstop voor ons diner in Hoogerheide.
U heeft dit allemaal kunnen lezen in de folder die bij u in de brievenbus is bezorgd.
Aanmelden bij Bregta Mulder, tel.0613848443, bregta1952@hotmail.com, kan tot 7 april. De 
kosten bedragen € 65 p.p. en binnenkomst van betaling is volgorde van inschrijving. Aanmelding 
sluit op 7 april. LET WEL, VOL IS VOL!!!

Komende activiteiten, waarvan informatie in onze volgende Nieuwsbrieven:
eind mei : Fietstocht, waarvan de route voorlopig een verrassing blijft.
1 juli : ochtend boot/busreis van Terneuzen naar Gent en terug. 
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