Nieuwsbrief oktober 2021

Modeshow
Op maandag 11 oktober hebben de KBO en de Zonnebloem gezamenlijk een modeshow
georganiseerd. Wat was het een geweldige middag. De zaal was mooi versierd, een mooie
catwalk en ook de mannequins en dressmen waren er klaar voor.
Millie, Marjo en Marij van D!T Feelgood Store uit Sevenum hadden weer prachtige kleding bij
zich, die door onze eigen leden geshowd werd.
Wat hebben de leden genoten van de nieuwste mode, de koffie met wat lekkers en het
gezellig samenzijn. Het was in één woord GEWELDIG.
Dank aan iedereen die heeft meegewerkt om deze middag te doen slagen.

Woensdag 3 november Dag van de ouderen
We hebben deze dag, die altijd begin oktober gevierd wordt verplaatst naar 3 november,
omdat we op 11 oktober al de modeshow hadden.
De middag is van 14.00 uur tot 16.30 uur en vindt plaats in de binnenplaats van het
Brouwershuis.
We hebben Hans Verbaarschot uit Deurne uitgenodigd. Naast tonprater, verhalenverteller en
conferencier heeft hij een leuk programma samen met zijn vrouw Mien: een kwis voor
ouderen. Deze kwis is aangepast aan onze doelgroep, zodat alle leden kunnen deelnemen.
Er zullen levendige discussies ontstaan die de mensen weer terug brengt naar vroeger, naar
hun jeugd. Het belooft een gezellige middag te worden.
In de pauze is er koffie met vlaai, en daarna nog een drankje.
Voor deze geheel verzorgde middag vragen we een eigen bijdrage van € 3,50.We hopen
weer op een grote opkomst.
Opgeven kan telefonisch tot uiterlijk vrijdag 29 oktober bij Paula Keltjens, Toon
Peetersstraat 9, Broekhuizenvorst, telefoonnummer 0774632423 of per e-mail
paula.keltjens@ziggo.nl Ook kunt u zich natuurlijk persoonlijk aanmelden. Uw aanmelding is
pas definitief wanneer de betaling van de € 3,50 per persoon is ontvangen. Betaling kan
contant of per bank NL83 RABO 0109.2023.25 t.n.v. de KBO-afdeling Broekhuizen/vorst

Kienen
Op woensdag 6 oktober zijn we weer begonnen met kienen. Een mooi aantal dames was
aanwezig en kon na afloop naar huis gaan met leuke prijsjes.
Onze eerstvolgende kienmiddag is op woensdag 10 november. Zijn er nog leden, die ook
graag willen komen kienen, neem dan even contact op met de coördinator Netty van Lierop
telefoon 0774631488.

