Heinkenszand, 24 september 2021

BESTE LEDEN
Op 14 oktober is het bingo in de pastorie van onze kerk. De middag begint om 13.30 uur en er zullen
vier rondes worden gespeeld. De bingokaarten kosten € 0,50 per stuk. We beginnen met kofe en
maken er een gezellige middag van.

Zeehondensafari op 14 september met KBO
Met 47 personen, waaronder 10 gasten werd deelgenomen aan deze actviteit op de Oosterschelde.
Jan Geijs schreef daarover het volgende verslag:
Bij Dijkstede verzamelden we op deze zonnige dag met veel geklets en gelach, het mag en kan weer.
Op naar Yerseke waar de koter al klaar lag. Enkelen kozen voor een toeristsche route.
Even na 14.00 uur kozen we het ruime sop.
We hadden een prima schipper de veel informate gaf over mossel- en oestercultuur.
Eerst een demonstrate oestersteken en daarna op weg naar de zandplaten.
En……daar lagen de zeehonden lui en comfortabel. En groter dan de meesten dachten.
Ik schat het aantal zeehonden op het zelfde aantal als de passagiers aan boord zo’n 50!
Het was er stll aan boord was het levendiger dan op de zandplaat
Met muziek, lekker eten en drinken aan boord weer terug naar de thuishaven.
KBO was weer dik voor mekaar!

Voor 18 november staat de algemene vergadering gepland; noteer deze datum alvast.
Voor het bestuur zoeken wij nog aanvullingl mocht u belangstelling hebben dan kunt u telefonisch
informate inwinnenl zie daarvoor onderaan deze brief.
Van KBO Zeeland ontvingen we een verzoek om steun voor de door overstroming getrofen KBOleden uit Valkenburg. Zie de bijgaande brief waarop ook een uitnodiging van onze zustervereniging
uit Lewedorp staat vermeld.
Namens het bestuur,
Ad Courtn, secretaris.
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BESTE leden KBO/POCB Lewedorp /Heinkenszand

Bij deze willen wij jullie uitnodigen op :
7 OKTOBER de dag van de ouderen.
Plaats DE ZANDLOOPER IN LEWEDORP
Aanvang 14.00 uur.
Wij hopen er deze middag een gezellige middag van te
maken. Het BRUINISSERVISSERSKOOR komt voor u optreden’’
en ook spelen we nog enkele rondjes Bingo.
De kosten voor deze middag zijn 10 euro p.p.
Daarvoor krijgt u 2 consumptes iets lekkers bij de kofe en
een hapje.
Opgeven kan t/m 3 okt. maar VOL is VOL
Met vriendelijke groet, bestuur Lewedorp
---------------------------------------------------------------------------------

JANNIE V/t Westeinde hoefladstraat45 Heinkenszand of
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telefonisch 0113613096. T/M 3 Oktober
Ik kom met---------------------------personen

KBO Zeeland ontvangt getroffen KBO leden uit Limburg.
Aan alle afdelingen en leden van KBO Zeeland.
Beste mensen.
Op voorstel van een onzer afdelingen hebben we contact gezocht met
KBO Limburg om leden uit Limburg een dagje Zeeland aan te bieden om
hen die getroffen zijn door de wateroverlast een hart onder de riem te
steken.
Dit heeft geleid tot een bezoek van een 50-tal leden die daadwerkelijk
wateroverlast hebben gehad uit de omgeving van Valkenburg aan
Zeeland op maandag 27 september a.s.
KBO Limburg verzorgt de busreis naar Zeeland, KBO Zeeland verzorgt
het bezoek aan Zeeland, te weten een dagje Neeltje Jans.
KBO Zeeland zijn we allemaal en het zou leuk zijn dat we dit uit een
oogpunt van solidariteit ook een bezoek laten zijn van ons allemaal. We
denken dat dit, in een tijd waarin we in zwaar weer zitten, een goede
promotie van onze Zeeuwse KBO is als we dat ook waar kunnen maken.
Daarom de gedachte dat, op vrijwillige basis, elke afdeling of individueel
lid, een financiële bijdrage levert, bijvoorbeeld door de kosten van het
verblijf op Neeltje Jans van een KBO lid uit Limburg, te adopteren. De
kosten bedragen ca € 45,-- per gast.
Het gaat hierbij vooral om het idee en iedere afdeling of lid kan hier naar
eigen inzicht mee omgaan. (Rek KBO Zld NL22 INGB 0003 0877 16,
o.v.v. Zeeland ontvangt Limburg)
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van KBO Zeeland,
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George de Vijlder
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