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Oldtimer Trekkertoertocht
Met veel plezier organiseert de Dorpsvereniging dit jaar weer
een Oldtimer Trekkertoertocht.
Ieder jaar is de opkomst groot, we verwachten meer dan 125
tractoren. Voor de deelnemers is weer een mooie route uitgezet
in ons dorp en daarbuiten. Deelnemers ontvangen koffie
(vooraf) en een lekkere lunch tussen de middag.
De tocht is op zaterdag 17 juli 2021.
Inschrijven kan via de mail:
dorpsverenigingpolsbroek@gmail.com
Deelnamekosten zijn € 12,50 per volwassene en € 5,00 voor
kinderen onder de 12 jaar. Betaling graag op de dag van
deelname bij uw aankomst.
De ontvangst is om 9.15u aan de Zuidzijdseweg 100 B (bij
Loonwerkbedrijf Slingerland & Van den Berg). Iedereen is
welkom om vanaf 9.30u te komen kijken en een kop koffie te
komen drinken. Hou wel de Corona-regels in acht.
Het vertrek van de tocht is om 10.00u en gaat via Polsbroek
Dorp richting Vlist. We verwachten rond 15.30u weer terug te
zijn in Polsbroek. Leuk om te kijken!
De toertocht is dit jaar 1 van de 51 activiteiten rondom de
Herman de Man maand. Zie www.hermandeman.nl

De Welkom in Polsbroek tas

Postadres:
Dorp 39
3415 PH Polsbroek
Email: dorpsvereniging
polsbroek@gmail.com
www.dorpsvereniging
polsbroek.nl

Hij stond al even op de planning, de Welkom in Polsbroek tas. Met
de gezamenljike Polsbroekse clubs en verenigingen vullen we een
“goodiebag” met spullen voor nieuwe bewoners. Om ze welkom te
heten én de weg te leren naar de Polsbroekse instellingen. Met de
Corona werd het allemaal een beetje later, maar de dames Bea
Kok en Gerrie Cluistra hebben onlangs een ronde gemaakt.
Sommige zijn niet bezocht, sommige woonden al 3 jaar in
Polsbroek. Nieuwe tassen worden samengesteld en zijn voor
nieuwe bewoners op te halen. Leuk als cadeautje voor de nieuwe
bewoners van je woning of je nieuwe buren!!

Facebook!
Volg en like ons voor de
laatste berichten!!
www.facebook.com/
dorpsvereniging
Polsbroek
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