Nieuwsbrief 1 september 2022
Woensdag 7 september gaan we naar het Toon Kortoomspark in Griendtsveen. Opgave
hiervoor is niet meer mogelijk. We vertrekken om 13.10 uur. De leden die zich opgegeven
hebben, krijgen nog persoonlijk bericht over het vervoer.
Rabo Clubsupport 2022
Binnenkort start deze actie weer. Iedereen, die lid is van de Rabobank mag in de periode
tussen maandag 5 en dinsdag 27 september 2022 3 stemmen uitbrengen op de
deelnemende verenigingen en clubs uit jouw buurt
Wij als KBO Broekhuizen/Broekhuizenvorst hebben voor de opbrengst van deze actie
het volgende doel gekozen: Speciale activiteit na coronacrisis.
Door de huidige prijsstijging en lastenverzwaring is het voor de senioren zeer moeilijk om
buiten de noodzakelijk te maken kosten ook nog extra geld aan activiteiten uit te geven.
Terwijl het juist voor deze groep, die tijdens de coronaperiode in verband met gezondheid
extra voorzichtig is geweest, heel hard nodig is om de sociale bezigheden weer op te
pakken. De bijdrage van Rabo ClubSupport wordt gebruikt om deelname
aan de Dag voor de Ouderen met een minimale eigen bijdrage mogelijk te
maken.
Wij vragen u om, wanneer u lid bent van de Rabobank, een van de
stemmen die u heeft voor Rabo ClubSupport 2022, uit te brengen op KBO
Broekhuizen/Broekhuizenvorst.
Kienen: woensdag 14 september is er om 14.00 uur weer kienen in de Naesenhof. Heb je
zin, kom dan gerust eens meedoen.
Jeu de boules: iedere vrijdag vanaf 14.00 uur bij het koetsplein in Broekhuizenvorst. Het is
nu nog mooi weer, dus bij uitstek de gelegenheid om ook eens een spelletje te komen
spelen.
Beleef de Dag: deze activiteit staat zonder datum in ons programmaboekje vermeld. Wij
hebben nog steeds geen informatie ontvangen over het doorgaan van deze activiteit.

Noteer alvast!
Woensdag 5 oktober: dag voor de ouderen. De toneelclub 60+ uit Horst komt deze
middag verzorgen. U ontvangt hier t.z.t. meer informatie over.
We wensen jullie nog een mooie nazomer en hopen dat weer veel leden aan onze
activiteiten gaan deelnemen.
Met vriendelijke groet,
Mien Colbers, Paula Keltjens, Lidy Smit en Jack Vernooij

