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Kinderen op Stap bestaat 10 jaar!!
Kom je ook naar de KOS spelen op woensdag 25 mei?
Kinderen op Stap (KOS) viert dan het 10 jarig jubileum met een
groots feest. En wie jarig is trakteert. Dus je krijgt van ons een
dag vol sport, spel, creatie en plezier helemaal voor niets!
Het enige wat je moet doen is laten weten of je komt. Zo kunnen
wij materiaal inkopen, spellen reserveren en de poffertjeskraam
vastleggen. Dus vier je onze verjaardag met ons mee? Meld je
aan via kinderenopstap@gmail.com

Terugblik
11 maart hadden we onze eerste drive in
bioscoop op het parkeerterrein van SPV.

Op de goed
bezochte Algemene
Ledenvergadering
van 25 maart kwam
Rina Kwakernaak
“nieuw” in het
bestuur.

Kinderen op Stap heeft ook weer een
leuk programma gedraaid met 9 toffe
workshops. Zo konden de kids op 16 april
Paaseieren zoeken bij deze 2 bijzondere
hazen.
De oldtimer trekker-toertocht is goed
bezocht met circa 170 deelnemers op
135 trekkers. De route voerde door
Polsbroek en de Krimpenerwaard naar
Ouderkerk aan de Ijssel.

Avondvierdaagse 2022

Ook de Avondvierdaagse gaat weer door!
Gezellig met z’n allen wandelen, zingen en
lol maken in en om ons mooie dorp! Wel
hebben we dit jaar een paar nieuwe routes
en extra inspanningen. Meer gaan we nog
niet verklappen, maar we maken het dit
jaar leuker dan ooit. Voor zowel de 5km als
de 10km hebben we door sloten, onder en
ook in bomen gezocht naar nieuwe paden!
Is dat gelukt? We rekenen erop dat jullie
dat komen proberen!
Voor 5 dagen hebben we routes uitgestippeld, waarvan je er 4 mee moet doen
voor die mooie medaille!
De start is op het terrein van de
spelverhuurcentrale, waar we uitgezwaaid
worden door de Alpaca’s.
Uiteraard zorgen we voor een drankje en
een klein snoepje, zodat iedereen het
volhoudt.
Tip van ons: loop met je sportteam,
klasgenoten of vriendengroep, dat is altijd
gezellig! En zo hard mogelijk zingen, dat
helpt ook altijd!
Wij hebben er heel veel zin in, jullie ook?

Let op! data zijn gewijzigd!!
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25 mei
13-17 juni
15-19 augustus
September
24 september
12 november
6 december

Feest! 10 jaar KOS
Avondvierdaagse NIEUWE DATUM!
SKIHUTtendorp
Activiteit 60plus
Burendag
Intocht Sinterklaas
Kerstboom

Oproep!
De Welkom in Polsbroek tas had in 2021 een
voorzichtige start. 10 ‘nieuwe’ bewoners kregen een
boodschappentas met informatie over Polsbroek en dan
met name de Polsbroekse organisaties. De tas werd
goed ontvangen!
Het is goed om je welkom te voelen in je nieuwe
woonplaats en fijn om te integreren!
Welke vrijwilliger zou er
bereid zijn om in de
gaten te houden waar
oud-Polsbroekers
vertrekken en dus
nieuwe import
verschijnt?
Daar kan hij of zij dan
zo’n leuk tasje naar toe
brengen.

Onze website is online!
Kijk snel op www.dorpsverenigingpolsbroek.nl
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