
Eerste kwartaal 2016. 

Carnaval 2016. 
Het was weer een en al leut op Philippine. 

!  
Voor meer foto’s zie deze link. 

http://myalbum.com/album/WGp7wkbHefjl


aan-Z gezellige middag. 
aan-Z had weer ’n gezellige erwtensoep, kaart en bingo middag in De 
Kaaie. Voor foto’s zie de foto tab aan-Z 

Wie niet goed hoort. 
Wie niet goed hoort, hoort bij ons, was een informatieve middag voor 
mensen met een gehoorbeperking of gewoon om informatie te verkrijgen. 
Kijk voor de foto’s op de foto tab van de KBO. 

Toneelvereniging Esmoreit 
Toneelvereniging Esmoreit presenteert in 2016 het stuk “Motie van 
Wanorde”. Voor de data en tijden van de uitvoeringen kijk in hun agenda, 
kaarten zijn te bestellen. 
Kijk voor een korte inhoud op de tab “Activiteiten toneelvereniging” 

Kerstmiddag “de Tijd van Toen” 
De foto’s van de kerstmiddag met de medewerking van “de Tijd van Toen” 
staan nu online. Ga naar de foto tab van het KBO of druk op deze link 
voor de foto’s direct te zien, veel plezier. 

Beste gebruiker van de Kaaie, 
We kijken terug op een mooi 2015 voor de Kaaie. Er hebben zich geen 
problemen voorgedaan en van U als gebruiker zijn geen belangrijke 
klachten ontvangen. Het bestuur van de Kaaie hoopt dan ook dat het jaar 
2016 op eenzelfde manier mag verlopen. 
* Om onze afspraak na te komen overwegen we weer een avond te 
organiseren waar we eens bij kunnen praten over het reilen en zeilen in de 
Kaaie. Zijn er op of aanmerkingen waar wij rekening mee moeten/kunnen 
houden? Dat soort zaken kunnen we dan bespreken. Laat ons weten of er 
belangstelling voor is, zodat we e.e.a. kunnen regelen. 
* Een puntje waarvoor we Uw aandacht vragen is de jaarlijkse 
schoonmaak. Op 12 en 13 februari vindt deze plaats en U bent van harte 
welkom. Opgave bij Anita Neijt of Marian Moelker zodat er een planning 
gemaakt kan worden. De schoonmaak kent de leuze: “de Kaaie is van ons 
allemaal”! 
* We willen er nog even op wijzen, dat het niet de bedoeling is eigen 
etenswaar en of drank mee te nemen naar de Kaaie of te bestellen voor de 
Kaaie. Afspraken hierover dienen te worden gemaakt met Joop v.d. 
Broecke. 

http://www.dekaaie.nl/?page_id=80
http://www.dekaaie.nl/?page_id=77
http://www.toneelesmoreit.nl/voorstellingen/agenda/
http://www.toneelesmoreit.nl/voorstellingen/kaarten/
http://www.dekaaie.nl/?page_id=71
http://myalbum.com/album/a8IeXtNDDKq6


* Het verplaatsen van de biljarts is altijd in overleg en door de biljarters zelf! 
Dan hebben we ook nog twee puntjes die zeer vriendelijk en leuk zijn en 
waarop we als bestuur best een beetje trots zijn, met dank aan onze 
prijsbewuste inkopers. 
* De prijzen van de drank blijven gelijk met uitzondering van wijn + € 0,10, 
wordt dus € 1,50 per glas en Leffe – € 0,20 , wordt dus € 1,50. 
* En als laatste maar daardoor niet minder belangrijk: de huur van de Kaaie 
blijft gelijk! 
Wij wensen U en de Uwen een voorspoedig en vooral gezond 2016 
en een mooi verenigingsjaar in de Kaaie! 
Bestuur de Kaaie. 


