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24 september Burendag!
Zaterdag 24 september zijn jullie
weer welkom voor een gezellige
maaltijd met buurtgenoten.
Dit jaar de “Pink Edition” dus de
kleur roze mag deze dag de
boventoon voeren. Roze, staat
voor optimisme, onschuld en
vrolijkheid. Laat dus iets van roze
terugkomen in je outfit, je gerecht
of op een andere creatieve manier!
We verwachten onze Polsbroekse
buurtgenoten (jou dus!) op 24
september om 18.00 uur op het
Dorpsplein. We vieren het buiten
(bij slecht weer gaan we het
dorpshuis in).
Met elkaar eten we aan gezellig
gedekte tafels, onder de bomen
van het kerkplein. Er is genoeg
vermaak voor de kinderen en tijd
om lekker te “buurten”.
Net zoals andere jaren verwachten
we dat iedereen wat te eten
meeneemt. Voldoende voor het
aantal personen waarmee u komt
zodat we op het buffet een
mengeling aan diverse soorten
krijgen wat weer met elkaar te
delen is! Wij zorgen voor servies,
bestek, lekkere drankjes en het
dessert.
Wij zien jullie graag 24 september
voor dit feestje met de buurt.

Skihuttendorp
Wat was het weer een fantastische week. Het huttendorp
Polsbroek in het winterse thema met: timmeren, de ijsbaan,
curling, fietstocht, overnachting en een mooi afsluitfeest.

Kees, bedankt!
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Na 14 jaar is Kees van Toor
gestopt in het bestuur.
Graag willen we jou
bedanken. Kees je hebt je
altijd, op de voorgrond
maar vooral ook heel veel
op de achtergrond, enorm
ingezet voor
Dorpsvereniging
Polsbroek.
Het maakte niet uit hoe
druk het bij Spelverhuur
is, er is altijd tijd gemaakt
voor ons.
Ook hebben we vele vergaderingen gehouden in de kantine
van Spelverhuur. We zullen je bijdrage zeker missen, enorm
bedankt voor alle tijd en effort!

Kinderen op Stap
De KOS commissie is druk bezig met het
najaarsprogramma. Het wordt nu bedacht en gemaakt.
Een programma van ongeveer 10 verschillende
workshops voor kinderen tot 12 jaar. Het liefst hebben
we onderwerpen die niet makkelijk beschikbaar lijken te
zijn in Polsbroek, maar waar een Polsbroeker toch bij
betrokken is. Wil je helpen, heb je een goed idee: meld
je dan vooral bij ons. En hou je brievenbus in de gaten
voor de programmaboekje.

Onze website
Kijk snel op www.dorpsverenigingpolsbroek.nl voor de
laatste mededelingen rond activiteiten, foto’s, en
ander nieuws!

Programma 2022
24 september
12 november
6 december

Burendag, vanaf 18:00 u
Intocht Sinterklaas
Kerstboom

Rabobank Utrechtse Waarden keert via de Clubsupport actie een hoog bedrag uit aan
deelnemende clubs. Ben je lid? Gebruik je stemmen voor Polsbroek. Stemmen kan
vanaf 5 tot en met 27 september. Als je zoekt met zoekterm Polsbroek, vind je deze
Polsbroekse deelnemers:

•
•
•
•
•

Dorpsvereniging Polsbroek
Vrouwen van Nu
SPV ’81
SPV Sport
S.O.P: Stichting
Oranjefeesten Polsbroek

•
•
•
•

IJsclub Nooitgedacht
Coöperatieve vereniging Dorp ‘66
EHBO vereniging Polsbroek
Zonnebloem afd. Benschop en
Polsbroek

