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Intocht Sinterklaas
Landelijk is de intocht van Sinterklaas dit jaar op
een geheime locatie. Niet geheim is dat
Sinterklaas nog dezelfde dag (13 november)
doorkomt naar Polsbroek!
Een grote ontvangst in ons Dorpshuis is helaas
niet mogelijk door de geldende
Coronavoorschriften. We hebben daarom een
heuse Corona-Drive-Through!
Het Sinterklaasfeest is voor
kinderen tot ong. 8 jaar. Een
(klein) cadeautje rond de € 5,=
kan met naam, emailadres en
leeftijd erop tot 10 november
worden afgegeven bij
Spelverhuur (Dorp 57). Per
email ontvangt u een
tijdsindicatie en de locatie
waar u met uw kinderen
verwacht wordt. Dat is op
zaterdagmiddag ergens tussen
14.00 en 16.00 uur.
Sinterklaas heeft per gezin
even tijd voor een leuk
gesprekje, het cadeau en er is
een fotograaf voor een leuk
plaatje!

Samen maken we er weer een
bijzondere intocht van!

Burendag
2021
Ondanks verplicht
aanmelden was
Burendag weer goed
bezocht. En super
gezellig. Bedankt voor
je komst en ook onze
vrijwilligers bedankt
voor alle hulp!!

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
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Kerstmarkt 17 dec. 2021
Op vrijdagavond 17 december tussen 19.00 en 21.00
uur hopen we weer een kerstmarkt te kunnen
organiseren. Wilt u een kraam huren, bijvoorbeeld om
leuke spullen te verkopen, aandacht te vragen voor je
organisatie of anderszins bij willen dragen?
Stuur dan een email aan
dorpsverenigingpolsbroek
@gmail.com.
In overleg is veel mogelijk.
De locatie is niet het schoolplein,
maar het (grotere) plein bij de
Spelverhuur (Dorp 57).

Kalender 2021
Najaar
6 november
13 november
17 december
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