KBO-PCOB Inspiratietour: Programma Heinkenszand - donderdag
18 november
Tijdstip
9.30 uur
10.00 – 10.30 uur
10.45 – 11.00 uur
11.00 - 11.30 uur
11.30 – 11.45 uur
11.45 – 12.15 uur
12.15 – 13.00 uur (=doorlopend)

Programma
Inloop
Eerste spreker – Peter Faber
Pauze
Tweede spreker – Marinus van den Berg
Pauze
Derde spreker – Bert van Leerdam
Beurs

Locatie: De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand
Toegang: gratis, aanmelden is verplicht in verband met de huidige coronamaatregelen!
Omdat het een evenement is zijn wij verplicht te vragen naar uw coronatoegangsbewijs,
neem ook uw legitimatiebewijs mee!
Spreker 1: Peter Faber
Peter Faber speelde zijn leven lang in diverse films en voorstellingen. Peter Faber heeft
ervaren dat theater een positieve bijdrage levert aan het zelfbewustzijn en
levensperspectief. Hier vertelt hij dan ook graag over.
Spreker 2: Marinus van den Berg
Met de jarenlange kennis die hij als priester en verpleeghuispastor heeft verzamelt heeft hij
meerdere boeken over uiteenlopende onderwerpen geschreven. Een veelvoorkomend
onderwerp hierin is toch wel dat saamhorigheid belangrijk is voor de meeste mensen. Hij
vertelt ons graag waarom.
Spreker 3: Bert van Leerdam
Bert van Leerdam is bij de meeste Zeeuwen bekend van zijn radioprogramma ’n Uurtje Bert!
dat hij tot half 2007 dagelijks op Omroep Zeeland maakte. Daarin verbond hij luisteraars uit
heel de provincie met elkaar door hen elkaar te laten helpen. TIjdens de KBO-PCOB Inspiratie
Tour zal Bert het gesprek met de bezoekers aangaan over wat hen bezighoudt, inspireert en
amuseert.
Beurs
De beurs bestaat uit 6 tafels waar de verenigingen KBO en PCOB zich presenteren en waar u
onder andere uitleg krijgt over de Academie (https://academie.kbo-pcob.nl/).
Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via onze website, www.kbo-pcob.nl/tour, of
telefonisch via 030 -340 0655 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00
uur).
Overige informatie
Meer informatie over het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs vindt u hier.

Koffie en thee is tegen betaling verkrijgbaar!

