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Burenfuif, eten jullie mee?
Ja, we kunnen weer met grotere groepen buiten zijn. Dus
iedereen is welkom op 25 september 18.00 uur op het
Dorpsplein bij Het Dorpshuis voor een gezellige maaltijd met
buurtgenoten!
Neem een lekker gerecht mee voor het aantal personen waarmee
u komt. Lever het in bij het buffet, zodat er een mengeling
ontstaat van diverse gerechten. Dit buffet delen we met elkaar.
Wij zorgen voor servies, bestek, lekkere drankjes en het dessert.
We houden onderling afstand en vieren het buiten. Met elkaar
eten we aan gezellig gedekte tafels, onder de bomen van het
kerkplein. Er is vermaak voor de kinderen en dus tijd om lekker te
“buurten”.
In verband met de nog geldende coronaregels vragen wij u zich
van te voren aan te melden. Dit kan door simpelweg een email te
sturen aan: dorpsverenigingpolsbroek@gmail.com. Vermeldt
daarbij naam + aantal personen. De burendag gaat alleen door bij
mooie weersomstandigheden omdat we de activiteit niet binnen
kunnen laten plaatsvinden. Via de mail ontvangt u bericht als we
annuleren (geen bericht is goed bericht!).
Graag tot 25 september voor dit feestje met de buurt!!!
Burendag wordt
georganiseerd door
en voor
Dorpsvereniging
Polsbroek met een
groep van
enthousiaste
inwoners!

Deelname is gratis, er is wel een fooienpot!

Het was weer mooi…

Postadres:
Dorp 39
3415 PH Polsbroek
Email: dorpsvereniging
polsbroek@gmail.com
www.dorpsvereniging
polsbroek.nl
Facebook!
Volg en like ons voor de
laatste berichten!!
www.facebook.com/
dorpsvereniging
Polsbroek

Huttendorp De Camping met: heel veel timmeren,
buttons, BBQ, friet van brandweerman Piet, volleybal,
tent-overnachting, hout- verbranding, mooi weer,
snoepjes, Jeu de Boules, stormbaan, etc. etc. Het was
super leuk!
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Trekkertoertocht met 145 oldtimers (record!)
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