Online Avondvier(?)daagse
De Avondvierdaagse van 2021 is een beetje anders dan
anders. Maar we bieden een leuk alternatief om jou in
beweging te houden (of krijgen)!
In de meivakantie kan iedereen zelf (kinderen onder
begeleiding van je (groot)ouders, broers/zussen of met je
vrienden) toch de avondvierdaagse lopen. Doe het niet in
groepen en dus wanneer het jou uitkomt.
Hoe gaat het in zijn werk:
In deze nieuwsbrief tref je de 4 routes van ieder 5
kilometer. Onderweg tref je geen stempelposten aan, maar
maak je een selfie op de locatie. Of maak er een andere,
leuke foto van (met de hond, je broer of doe je mooiste,
rare gezicht😉). Wanneer je alle vier de routes hebt
gelopen, stuur je alle vier de foto’s, met je naam en adres
naar het volgende emailadres:
avondvierdaagsepolsbroek@gmail.com
Uiteraard ontvang je alleen dan een medaille. Hoe en waar
we deze uitreiken laten we jullie nog per mail weten,
na het insturen van de foto’s.
Postadres:
Noordzijdseweg 99
3415RA Polsbroek
Email: dorpsvereniging
polsbroek@gmail.com
www.dorpsvereniging
polsbroek.nl
Facebook!
Volg en like ons voor
de laatste berichten!!
www.facebook.com/
dorpsvereniging
Polsbroek

Je kan je foto’s insturen tot maandag 24 mei!

LET WEL!
Er zijn geen verkeersregelaars of EHBO aanwezig. Dus voor
je eigen veiligheid, loop je aan de linkerkant van de weg.
De organisatie stelt zich NIET aansprakelijk voor diefstal,
het niet opvolgen van opdrachten, verkeersovertredingen
en dergelijke. Zorg dat je afstand houdt en de Coronaregels
naleeft! Deelname GEHEEL voor eigen risico.

Route 1
Start bij Medisch Centrum
Polsbroek of “Uitgeblust”
rechtsaf Jonglevenweg –
rechtsaf smalle kant Dorp
- fietspad Slangeweg - linksaf
twee Vlisterbruggen over
- fietspad Franse kade tot bij de
tuintjes aan je linker hand
– Foto momentje
– zelfde route terug.

Route 2
Start bij Medisch
Centrum Polsbroek of
“Uitgeblust”
- rechtsaf
Jonglevenweg
– rechtsaf smalle kant
naar Dorp
- fietspad Slangeweg
- smalle kant Vlist tot
nr. 27
– Foto momentje
– zelfde route terug.

Route 3
Start bij Medisch Centrum
Polsbroek of “Uitgeblust”
– rechtsaf Jonglevenweg
- linksaf smalle kant naar
Dorp
- Noordzijdseweg tot
voormalig restaurant de
Kwakel (nz 169).
- Foto momentje
– zelfde route terug.

Let op: vergeet niet
foto’s te maken!

Route 4
Start bij Medisch
Centrum Polsbroek of
“Uitgeblust”
– rechtsaf
Jonglevenweg
- rechtsaf smalle kant
naar Dorp
- fietspad Slangeweg
- Bonrepas tot nr 19
– Foto momentje
– zelfde route terug.

Mail je 4 foto’s (graag in klein formaat) uiterlijk 24 mei naar:
avondvierdaagsepolsbroek@gmail.com en je hoort snel meer!!

Joke’s KOS Knutseltasjes

Op naar
200plus!
Dorpsvereniging
Polsbroek
organiseert
jaarlijks diverse
'leuke' activiteiten
met als doel om de
sociale banden in
Polsbroek te
versterken. Bijna
200 huishoudens
(190 namelijk) zijn
nu lid van de
Dorpsvereniging en
ondersteunen ons
met een
gezinslidmaatschap
van € 10,= per jaar.
Ben jij ook (oud of
nieuw) Polsbroeker
en wil je onze
vereniging
steunen?
Word ook lid door
uw naam en adres
te mailen aan
dorpsverenigingpol
sbroek@gmail.com

Eind maart konden
alle Polsbroekertjes tot 12 jaar een
knutseltas ophalen. Daar werd
gretig gebruik van
gemaakt. We
hopen dat er leuk
is geknutseld met
de Pasen!

Kalender voor 2021
Mei/juni
De eerste online Polsbroekse Bingo (?)
Zaterdag 17 juli
Oldtimer trekker toertocht
24 t/m 27 augustus
Huttendorp: “Op de Hollandse Camping”
25 september
Burendag
Okt – nov :
Kinderen op Stap, najaarseditie 2021
Algemene Ledenvergadering
13 november
Intocht Sinterklaas

Het kopieerwerk van de nieuwsbrief wordt verzorgd door

17 december
Kerstmarkt

