1971 -2022
50 (+1) jaar
Jubileumviering
14 september 2022
op 24 april 2022

Uitnodiging
Het heeft even geduurd maar het komt er dan toch van:
de viering van ons 50 jarig jubileum.
Volgens ons oudste notulenboek is in 1971 de “Bejaarden Soos” opgericht. De KBO is de opvolger van deze
soos. In 2021 bestond onze afdeling dus 50 jaar.
Reden voor een feestje zou je zeggen. Maar ja, door het
coronavirus en de lockdown kon dat toen niet.
Gelukkig is het virus zover teruggedrongen dat een
feestje weer mogelijk is.
En dat komt er nu dan ook. We gaan gewoon ons 50 +1
jarig jubileum vieren.
We gaan dat doen op:

woensdag 14 september a.s.
in zalencentrum ’t Noorden,
Lichtenvoordsestraatweg 44,
aanvang: 13.30 uur.
Wij nodigen U allen van harte hiervoor uit.
De toegang is helemaal gratis.
Het programma van de feestmiddag vindt U elders in
deze folder.
U dient zich wel tevoren op te geven.
Dat kan door bijgevoegd opgaveformulier uiterlijk 5
september in te leveren bij de op dat formulier vermeld staande personen.
De jubileumcommissie

U komt toch ook?

Jubileumprogramma
50 (+1) jaar KBO afdeling Aalten
14 september 2022
13.30 uur:

verwelkoming door de dagvoorzitter de heer Hans de
Graaf.

13.45 uur:

koffie met wat erbij.

14.00 uur:

officieel gedeelte.

14.30 uur:

eerste optreden cabaret “Een en Ander”.

15.15 uur:

pauze met een drankje en een hapje.

15.45 uur:

tweede optreden cabaret “Een en Ander”.

16.30 uur:

iets te eten.

17.15 uur:

kopje koffie ter afsluiting.

17.30 uur:

sluiting.

Het belooft een gezellige middag te worden. Daar zorgt het cabaretduo wel voor.
Op de volgende bladzijde leest U meer over dit duo.
Daarnaast is er genoeg gelegenheid om onder het genot van een consumptie een praatje met elkaar te maken.
En dat het “iets te eten” weer smakelijk zal zijn, daar staat ’t Noorden
garant voor.
Al met al is het dus meer dan de moeite waard om ook aanwezig te
zijn.
Vergeet niet het opgaveformulier tijdig (uiterlijk 5 september) in te
leveren.

Cabaret Een & Ander.
Het cabaretduo “Een en Ander” wordt gevormd door Erik Knoef en
Anita Oldenhave.
Zij brengen een muzikale cabaretvoorstelling, waarbij de lachspieren
weer eens onvervalst gebruikt kunnen worden.
Daarnaast komen zij met muziek van alle tijden en liedjes van allerlei
artiesten zoals van Helene Fischer, van Danny Vera, maar ook van
Normaal.
Zij beschikken over een ruim assortiment aan dialectliedjes.
Bij hun optreden maken zij gebruik van verschillende instrumenten,
zoals gitaar, mondharmonica, klarinet, trompet en saxofoon.
Het optreden van dit duo zorgt altijd voor gezelligheid. Er kan worden
gelachen, maar ook worden meegezongen, geklapt en als U dat wilt
kunt U zelfs een dansje maken.
Dit alles wilt U toch niet missen?

