
Oud & nieuw in Kalenberg 

Beste dorpsgenoten, 

De afgelopen twee jaren was het door de pandemie & lockdowns tijdens 

oudjaarsavond erg rustig op de straat in Kalenberg. We mogen dit jaar eindelijk weer 

naar buiten en samen komen en daarom lijkt het ons erg leuk om gezamenlijk deze 

jaren af te sluiten en knallend het nieuwe jaar in te gaan!  

Net als in 2019 zullen wij daarom een op de grote parkeerplaats een kleine 

vuurwerkshow organiseren en zorgen wij dat er een verwarmde tent met een hapje en 

een borrel klaar staat. De vuurwerkshow zal rond 00.15u beginnen dus zorg dat u tijdig 

aanwezig bent. 

Om het vuurwerk te bekostigen vragen wij een vrijwillige bijdrage die u kan doen door 

de QR code te scannen. Mocht u liever een contante bijdrage doen dan kunt u een 

envelop in de bus doen bij Kalenbergerpad 16 onder vermelding van de 

Oudejaarsvereniging.  Voor de borrel en het hapje zal er een pot aanwezig zijn waar u 

een vrijwillige bijdrage kunt achterlaten. Wij stellen dit zeer op prijs zodat wij het feest 

op deze manier kunnen blijven organiseren. Tot dan!  

Met feestelijke groet, 

Oudejaarsvereniging de Vette Oliebol 

Bij vragen of overlast kunt u contact opnemen met Gerard Muis (06-18186543) of Jacco 

Postma (06-21982752) 
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