
30 november 2019.

Beste allemaal,

Dit is alweer onze laatste bijlage van 2019.
Voordat het zover is heb ik nog wat mededelingen.

Het Sint Nicolaasfeest was weer een groot succes met een fantastische opkomst en 
een hele gezellige middag, waarop weer fanatiek bingo werd gespeeld en ook het 
chinees buffet lieten we ons weer goed smaken.

Nu op naar de laatste weken van 2019.

Woensdag 11 dec.  14.00 uur voor de laatste keer dit jaar de spelletjesmiddag.

Woensdag 18 dec.   14.00 uur is de Kerstviering. Een sfeervolle viering met ons       
gemengd koor, gevolgd door een feestelijke broodmaaltijd.
Kosten voor deelname zijn € 8,-

Tot en met uiterlijk woensdag 11 december kunt U zich nog opgeven bij:

Siem Rood                  072- 5710219.
Riny Rijpkema             072- 5710409.
Of tijdens de spelletjesmiddag in de Deel.

Felicitaties:

Dhr. N. Klaver              16 december          80 jaar.
Mw. Vader-Mulder       26 december          85 jaar.

Wij wensen U een gezellige verjaardag! 

Omdat het programmaboekje van 2020 nog niet  klaar is vermeld ik alvast dat op

Woensdag 8 januari 2020 onze nieuwjaarsreceptie wordt gehouden. Wij hopen u 
allemaal te ontmoeten om te proosten op het nieuwe jaar.

Woensdag 15 januari: 14.00 uur spelletjesmiddag.

Woensdag 29 januari: 14.00 uur spelletjesmiddag.

Z.O.Z.

                                                 

Secr.: Riny Rijpkema
Jan Glijnisweg 109, 1702 PB Heerhugowaard
tel. 072 – 571 04 09 of 0650 – 600 992
email mc.rijpkema@kpnplanet.nl



KERSTFEEST.

Kerstmis is een feest,
Maar niet voor iedereen
Soms is er verdriet
Voel je je alleen
Mis je dierbaren om je heen

Er is oorlog en geweld
Dagelijks wordt er over verteld
Zie je beelden op TV
Te erg voor woorden
Waarin mensen elkaar vermoorden

Wanneer rijkt men elkaar
Nu eens de hand
Waardoor harten
Zacht worden aangeraakt
Met verdraagzaamheid

Laten we blijven geloven
In een betere wereld
Voor iedereen
En de hoop niet verliezen
Dat er eens Vrede zal komen

Het bestuur wenst U Fijne Feestdagen en een Gezond 2020!

Het volgende KBO/PCOB magazine verschijnt rond 28 januari.

Met vriendelijke groeten,
Riny Rijpkema, secretaris  


