
                 

                                                                                                                       Nieuwsbrief 24 mei 2022

Aan de leden van KBO/PCOB Heinkenszand

Als u deze nieuwsbrief ontvangt is de maand mei al bijna voorbij en staat juni voor de deur. Maar eerst
krijgen we nog een lang Hemelvaartweekend. 

Museumplusbus

Woensdag 1 juni 2022 gaan we op bezoek bij het Kroller-Muller museum. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
dit uitstapje. Aanmelden kan nog tot en met vrijdag 27 mei a.s. bij het secretariaat (06 16891756). De kosten 
bedragen € 15 per persoon (lunch). Woensdag 1 juni komt de museumplusbus om kwart voor acht aan op het 
Kamilleplein. Wij verzoeken degenen die zich hiervoor hebben aangemeld, tjdig aanwezig te zijn, zodat de bus
op het geplande tjdstp kan vertrekken naar het Kroller-Muller museum. Heef u eraan gedacht om door te 
geven als u een rollator meeneemt. Heef u nog vragen dan kunt u die altjd stellen via de telefoonnummers 
onder aan deze nieuwsbrief. 

Vaartocht door de haven van Vlissingen                                                       

Zaterdag 18 juni 2022 maken we een vaartocht door de haven van Vlissingen. Voor deelname kunt u zich nog 
tot 5 juni 2022 aanmelden middels het bij de vorige nieuwsbrief ontvangen informateeaanmeldformulier, of 
via mailadres mmenheere@zeelandnet.nl  of telefonisch 0113-561826. Bij dit uitje zijn ook introducees van 
harte welkom.

Na deze actviteiten hebben wij een korte zomerstop

Bingo

Op dinsdag 23 augustus 2022 bent u weer van harte welkom op onze bingomiddag. Dit keer in de Fonteyne. 
Meer hierover leest u in onze nieuwsbrief van 28 juni 2022.

Actviteiten in het najaar

Natuurlijk hebben wij al weer vooruit gekeken en actviteiten gepland voor het najaar. Zo is het de bedoeling 
om in september een bezoek te brengen aan het Fruiteeltmuseum te Kapelle. In oktober komt Wilfried 
Staelens ons op een leuke en boeiende manier een verhaal vertellen over de smokkelroute in Zeeuws 
Vlaanderen. In november proberen wij u een smakelijke maaltjd voor te schotelen en in december gezamenlijk
een mooie kerstviering te houden. Al deze actviteiten worden in de komende nieuwsbrieven verder bekend 
gemaakt. Wij hopen bij al deze actviteiten weer veel van onze KBO-leden te kunnen begroeten.
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