
Datum          : 15-11-22 
Nieuwsbrief: dec. 
Onderwerp : Kerstmiddag 
 
 

 

Kerstmiddag 15 december 2022.  

 

In samenwerking met de Zonnebloem organiseert de KBO weer de jaarlijkse kerstmiddag. 
Dit is één van de jaarlijkse hoogtepunten en we hopen dat zoveel mogelijk mensen hier  
aan deel zullen nemen. De eigen bijdrage is € 12,50 p.p. 
Hiervoor kunnen wij U koffie/thee met kerstbrood en een koffietafel aanbieden. 
Voor de overige drank en voor de tombola, kunnen er bonnetjes gekocht worden.             
Heeft U deze na afloop niet gebruikt dan kunt U ze weer inleveren. 
U kunt zich tot en met 8 december opgeven, door onderstaande antwoordstrook  
met de € 12,50 p.p. in te leveren bij Thera Janssen, of overmaken op bankrek. nr. 
NL55RABO 0141994649 met duidelijke vermelding van Kerst 2022 en naam. 
 

Het programma voor deze middag:                                                                         
 
-  13.30 uur zaal open in gemeenschapshuis De Wieksjlaag                                                          
-  14.00 uur opening door voorzitter Toon Truijen.  
-  Kerstviering i.s.m. kapelaan R. Maenen.  
   Het KBO-koor zal deze viering muzikaal opluisteren.                    
-  Koffie/thee met kerstbrood.                                                              
-  1e muzikaal intermezzo door Frank Donders                                         
-  Tombola met leuke prijzen door de Zonnebloem.  
-  2e muzikaal intermezzo door Frank Donders 
-  Koffietafel, waarna omstreeks om 18.00 uur afsluiting.  
                                                                                                                       
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een 
voorspoedig 2023. 
 
Hierlangs afknippen. 
….…………………………………………………………………………………………………………………..   
                               

Opgave uiterlijk 8 december, voor de Kerstmiddag van 15 december 2022. 
Inleveren incl. de bijdrage bij Thera Janssen Kanaalstraat 55. tel: 077- 3076346. 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:………………………E mail:………………………………………………… 

Aantal personen:……………………….Dieetwensen:………………………………………… 

 
Uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO Beringe gaat zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. Hoe wij dit doen kunt u lezen in het privacy statement op www.kboberinge.nl 
Er worden tijdens besloten bijeenkomsten foto’s gemaakt welke mogelijk voor publicatie (eigen website) 
worden gebruikt. Bij bezwaar dient u dit tijdig schriftelijk kenbaar te maken. 

 
 
Secretariaat:  Wiel Bruijnen, Rubensstraat 1, 5986 BD,  Beringe          

Telefoon: 077-3075163 email: kboberinge@gmail.com  website: http://kboberinge.nl 

Rabobank NL55 RABO 0141994649                        Kamer van Koophandel nr. 40164753 
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