
 

Nieuwsbrief 28 november 2021. 

In de laatste week van november heeft u de laatste nieuwsbrief en de laatste editie van het 
Nieuwsblad KBO/PCOB  van dit kalenderjaar ontvangen. 

De eerste helft van 2021 hebben we geen enkele activiteit door kunnen laten gaan. 

Gelukkig konden we na de vaccinatie vanaf deze zomer weer een paar mooie activiteiten 
organiseren. 

We denken hierbij terug aan de kermismorgen op de Vorster kermis, de gezellige middag in 
de theetuinen en de jaarvergadering. 

Een absoluut hoogtepunt was de modeshow in oktober die KBO en Zonnebloem samen 
georganiseerd hebben. Verder een middag kienen en in november nog een gezellige middag 
met als gast Hans Verbaarschot. 

Ja…….en toen moesten we noodgedwongen weer alles stilleggen. 

 

Kerstviering: 

De werkgroep kerstviering van KBO en Zonnebloem heeft uitgebreid 
gesproken over de viering op vrijdag 17 december 2021. Helaas is het ook 
dit jaar niet mogelijk voor deze grote groep een kerstviering te houden in het 
restaurant Si Tapas & More in het Brouwershuis. 

De kerstviering in de vorm zoals jullie die gewend zijn, gaat dit jaar dan ook niet door. Heel 
jammer, dat ook dit jaar corona weer roet in het eten gooit. We willen toch even laten 
merken, dat we aan jullie denken. Laat u op dinsdag 21 december door ons verrassen 
met een leuke attentie. 

Bedankje voor de groenmannen: 

Een speciaal woord van dank voor onze groenmannen. Zij waren, 
vanaf maart tot begin november iedere vrijdagmorgen te vinden op 
het pleintje bij de kerk van Broekhuizenvorst. Er werd geschoffeld, 
geharkt, en alles netjes gemaakt. Het plein zag er in deze maanden dan ook pico bello uit. 
Ontzettend bedankt voor jullie inzet. Hopelijk mogen we ook volgend jaar weer op jullie 
rekenen. 

Raboclubsupport: 

Ook dit jaar hebben weer veel mensen een stem uitgebracht op onze vereniging. Een 
prachtig resultaat. We mochten € 325,78 in ontvangst nemen. Een mooi bedrag dat we 
volgend jaar weer kunnen besteden t.b.v. onze leden. 

Wat gaan we doen in 2022? 

Voor 2022 gaan we gewoon weer nieuwe plannen maken. We willen u dan weer een mooi 
programma aanbieden met voor het hele jaar een gevarieerd aanbod van activiteiten, voor 
elk wat wils. Mits de situatie het toelaat, starten we dan weer op woensdag 2 februari 2022. 
U krijgt t.z.t. meer informatie hierover. 

Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooy 


