
 
 
Haal voor uw vereniging zoveel mogelijk B-tjes op, en zorg dat jullie bedrag zo hoog 
mogelijk wordt.  
 
Beste leden van de verenigingen/clubs, 
 
Het is bijna zover. We hebben ongeveer nog een week te gaan voordat de actie van start 
gaat. Zondag 29 november staan de displays klaar bij de PLUS en Albert Heijn en alle winkels 
worden aan het eind van de week voorzien van de B-tjes(de roze muntjes). 
 
Alle winkels die meedoen informeren deze week hun medewerkers om ervoor te zorgen dat 
iedereen goed op de hoogte is van de actie. In totaal doen er 30 winkeliers mee en 42 
verenigingen.  
  
We willen jullie vragen om de actie binnen jullie/uw vereniging zo groot mogelijk te maken. 
In de bijlage treft u een poster in PDF aan, welke u op uw sociale media kanalen kunt delen, 
of uit kunt printen en op kunt hangen. We willen u vragen om deze poster pas te 
verspreiden VANAF 29 november en niet eerder. Zo voorkomen we verwarring dat de actie 
al eerder start in de winkels.  
Wel komt er op 25 november een speciale Winkelhart Halsteren krant (oplage 22.000 stuks), 
welke op 25-11 huis aan huis verspreid wordt in Halsteren, Lepelstraat, heel eiland Tholen 
en postcodes 4613 & 4614 van Bergen op Zoom. 
 
Verder is het uiteraard aan jullie zelf om te bekijken hoe jullie zoveel mogelijk B-tjes 
inzamelen. Het nieuwe dorpsplein Vogelenzang kan hier voor gebruikt worden. Indien u hier 
gebruik van wilt maken kunt u een e-mail sturen naar winkelharthalsteren@gmail.com.  
Graag wel aanmelden, om te voorkomen dat er meerdere activiteiten tegelijkertijd  
plaatsvinden. We hebben al leuke ideeën voorbij horen komen☺! 
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Tot zover deze update. Heet u nog vragen, wij zijn altijd bereikbaar via dit mail adres, voor 
dringende of spoedhebbende zaken, ook via  
Whats-app op nummer: 06-29435354 
 
Hartelijke Groeten, 
Activiteitencommissie WHH 
Rik Linssen, Rian Rijnberg, Raymond Kessels & Marc Hellemons 
  
 
  
PS. Wij hebben de winkeliers opgeroepen om de actie “Groot” te maken, dat vragen we ook 
aan u!!  
Deel deze belangrijke info zoveel mogelijk met uw leden, alleen samen kunnen we van deze 
actie een groots succes maken……… 
 
  


