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Nieuwsbrief mei 2022 

 

Op 26 april, de dag van de lintjesregen, hebben twee van onze leden hun onderscheiding 
opgespeld gekregen. Riet Telgenkamp en Gonnie Almekinders. Van harte Gefeliciteerd met jullie 

Koninklijke onderscheiding. 
 

 

Terugblik afdelingsavond 21 April 

Het was een leerzame avond waarop Bram Tissink ons enthousiast vertelde over de flora en de 
fauna van de Yerseke Moer. Een ware uitnodiging om dat gebied eens te bezoeken en te luisteren 

naar de grutto die zijn eigen naam kan roepen. Helaas was dit voor Bram de laatste keer dat hij 
zijn enthousiasme kan delen met een groep. 

 

Nieuws van de fietsclub 
 
Woensdag 18 mei middagtocht (Meidoorntocht); 13.30 Vertrek bij de Vroone 
Woensdag 15 juni middagtocht naar Waarde; 13.30 vertrek bij de Vroone 
Woensdag  6 juli dagtocht vertrek 10.00 uur bij de Vroone. Bestemming is nog niet bekend 
Woensdag 14 september: laatste middagtocht; 13.30 uur vertrek vanaf de Vroone 
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Op dinsdag 24 mei wordt u een high tea aangeboden. 

Hierbij bent u van harte uitgenodigd. We starten om 14.30 en eindigen om 17.30 uur 

Dit keer zijn we niet in de Vroone maar in Cederhof. 

 

 

 

 

 

 

 

Lijkt het u leuk om op een ontspannen manier elkaar te ontmoeten onder het genot van allerlei 

lekkers laat het ons weten vóór 15 mei. Graag mailen naar wilsvanhulst@zeelandnet.nl  Mocht u 

willen deelnemen en graag opgehaald worden, omdat u anders niet kunt komen, laat het ons 

weten. 

De high tea wordt u aangeboden maar wij willen u toch vragen om uw portemonnee mee te 

nemen. Wij willen deze middag graag gebruiken om een bijdrage te leveren aan het fonds Lief en 

Leed. Normaal doen we dat op het eind van het jaar bij de kerstviering, maar deze is vanwege 

corona niet door gegaan. Maar Lief en Leed binnen onze ledengroep gaat altijd gewoon door. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage. Overmaken mag ook indien u niet aanwezig kunt zijn op deze 

gezellige middag. 

                                                                      

Het bestuur wenst u een hele fijne zomervakantie. Waar u ook bent. Wij zien elkaar weer op 
donderdag 22 september. Onze afdelingsavonden beginnen dan om 19.30 uur (in plaats van 

19.45 uur) weer in de Vroone. 

 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u het gezellig vindt om op een afdelingsavond naast uw vriendin te 
zitten. Maar wij willen u vragen om dan op elkaar te wachten in de hal en samen de zaal in te 

gaan. Dit voorkomt teleurstelling van leden die ergens willen gaan zitten en dan een tasje 
aantreffen of een mededeling dat deze stoel al bezet is. 
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Natuurwandeling “De Manteling” bij Kasteel "Westhove"  11 mei 2022. 

Op woensdagmiddag 11 mei maken we een wandeling door het mooie natuurgebied “de 

Manteling” bij Kasteel "Westhove".  We lopen eerst richting Oostkapelle over het strand en gaan 

door de Manteling terug. In een strandtent drinken we onderweg iets. Route in totaal ongeveer 6  

km. 

We parkeren de auto’s op de grote parkeerplaats bij kasteel "Westhove" (betaald parkeren 2.40 

per uur) Opgave t/m 8 mei ! per strookje of per e-mail bij Ita Kwekkeboom, Grachtstraat 1, e-mail: 

abdoer@zeelandnet.nl 

Vertrek:       13.00 uur ! vanaf “de Vroone”           Kosten chauffeur    € 5  (+ betaald parkeren) 

Wie wilt er rijden ?  

 

 

Op woensdagmiddag 11 mei ga ik mee wandelen in Natuurgebied “de Manteling” 

Naam ………………………………………………………………         tel. 

……………………………………. 

0         ik wil meerijden                         0           ik rij zelf en heb een inzittenden verzekering 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


