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Intocht Sinterklaas
Zaterdag 12 november komt Sinterklaas met zijn
gevolg aan in Nederland. Hij komt nog dezelfde dag
door naar Polsbroek!
Aankomst live in het Dorpshuis
Alle kinderen (tot ongeveer 8 jaar?) met begeleiders
zijn om 12.00 uur welkom in het Dorpshuis. We volgen
op een groot scherm de landelijke intocht.
Lunch: voor de kids zijn er –naast pepernotenbroodjes met knakworst en limo.
Na deze uitzending komt Sinterklaas met zijn pieten
meteen nog even langs. Het Sinterklaasfeest is voor
kinderen tot ong. 8 jaar. Een (klein) cadeautje rond de
5 a 7 euro kan met naam, emailadres en leeftijd erop
tot 10 november worden afgegeven bij Spelverhuur
(Dorp 57).
We verwachten dat het rond 14.00 u is afgelopen.

Burendag, pink-edition

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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De soep van Wijnie, de gehaktballen van Jan-Piet,
de gans van Herman, de roze tortellini van Sylvana
en heel veel alle andere gerechten gingen er goed in
op Burendag in Polsbroek. We vierden burendag
met een gezellig maaltijd met buurtgenoten. Iedere
bezoeker maakte thuis een gerecht, waarmee een
groot warm en koud buffet gevuld werd. Zo kwam
er een mengeling aan diverse gerechten waaruit
iedereen kon proeven.
Afsluitend een ijsje van Celèste’s Ice Dream
en gingen de voetjes van de vloer met de Red
Salmon Bluesband.
Iedereen was leuk gekleed met een roze accent of
had iets roze door het eten verwerkt. Burendag
2022 Pink Edition was daarmee super geslaagd!

Kinderen op Stap
Het programma is inmiddels verspreid en bevat leuke
workshops tussen 28 oktober tot 25 januari! Voor
basisschoolleeftijd. Informatief, creatief, sportief en
culinair. Geef je (kinderen) snel op, want vol=vol.
Aanmelden doe je door te mailen naar
kinderenopstappolsbroek@gmail.com.
Niet ontvangen? Je vindt het ook op onze website.

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

Programma 2022
12 november
6 december

12.00 tot 14.00 u Intocht Sinterklaas
Kerstboom

