
 
 
 

 

Kerstviering 16 december 2022 
 
 

Wat fijn! Na twee jaar geen kerstviering te hebben gehad door de corona kunnen we 
jullie nu weer uitnodigen voor een mooie gezamenlijke kerstviering van de KBO en 
de Zonnebloem afdeling Broekhuizen/vorst. Omdat de zaal in Broekhuizen nog 
steeds niet open is, zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie in onze dorpen, 
die groot genoeg is voor onze groep leden van de beide verenigingen. Vandaar dat 
we gekozen hebben voor het MFC  met de gymzaal in Broekhuizenvorst gelegen 
bij de basisschool. Er is een toilet op de begane grond waar wij gebruik van kunnen 
maken. 
We zijn blij dat ’t Dörp tijdens de kerstviering bij ons de catering wil verzorgen. 
 
Voor deze middag hebben we De Vrolijke Notenkrakers uit Venray uitgenodigd. 

 
De Vrolijke Notenkrakers o.l.v. Mathieu  
Vranken brengen een gevarieerd 
programma met halverwege een pauze. Zij 
brengen niet alleen een kerstrepertoire, 
maar weten de middag ook te vullen met 
vertellingen en verkleden zich bij bepaalde 
stukken. Tijdens het optreden komen er 
teksten te staan op een scherm, zodat de 
mensen eventueel mee kunnen zingen.  
Het wordt een mooie middag. 

 
Inloop vanaf 13.45 uur, zodat we om stipt 14.00 uur kunnen starten.  
 
Programma: 

 Ontvangst met koffie/thee en een kerstkransje 
 Welkomstwoord door de KBO 
 1e optreden van de Vrolijke Notenkrakers 
 Pauze met 2e kop koffie / thee en een wafel 
 2e optreden van de Vrolijke Notenkrakers 

 
Na het optreden van de Vrolijke Notenkrakers kunt u vanaf 16.00 uur onder het genot 
van enkele drankjes nog  gezellig samenzijn. Ook worden u dan 2 belegde broodjes 
aangeboden. Rond 17.00 uur zullen we deze middag afsluiten met een dankwoordje 
door de Zonnebloem en zal er een tombola plaatsvinden, waarbij de kerststukjes 
worden verloot.  
 
Voor deze middag vragen wij een eigen bijdrage per deelnemer van € 5,00. 
  
Om te kunnen deelnemen, dient u zich op te geven (geldt ook voor de leden van de 
Zonnebloem) en dat kan t/m zondag 4 december, daarna is i.v.m. de 
voorbereiding opgave niet meer mogelijk. Opgeven kan persoonlijk, telefonisch of 
per mail bij: Paula Keltjens, Toon Peetersstraat  9, Broekhuizenvorst,  
tel. 077-4632423, email paula.keltjens@ziggo.nl .  
Uw aanmelding is pas definitief wanneer de betaling van € 5,00 per persoon is 
ontvangen. Betaling kan contant of per bank op NL83 RABO 0109.2023.25 t.n.v. de 
KBO-afdeling Broekhuizen/vorst.   


