
Nieuws 
De Timmerclub 
De meiden en jongens van de Timmerclub zijn weer druk bezig om hun 
werkstukjes verder af te krijgen. Kijk snel naar de foto tab st. Schotse 
hoek. 

Op ’t gemakje.  

�  
De fietsclub op ’t gemakje van aan-Z heeft het fietsseizoen 2014 onder het 
genot van pannenkoeken afgesloten. 
Kijk snel bij de foto’s !! 
  
Sinterklaas intocht. 
In de Kaaie is Sint weer aangekomen, 
althans dat hebben we vernomen. 
De kinderen uit Philippine hebben genoten, 
van alle gestrooide pepernoten. 
Wil je van de foto’s nog na genieten, 
kijk dan onder tabje foto’s van Sinterklaas en Pieten. 
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"  
Stoelen, van oud naar nieuw. 
De stoelen op het podium in de Kaaie, welke wekelijks worden gebruik 
door de muziekverenigingen, hebben een degelijke opknapbeurt gekregen. 
Juliën van Hurck heeft de zittingen en rug, met vaardige hand, voorzien 
van een degelijke nieuwe stof. De 30 stoelen zijn in één week, geheel als 
vrijwilligerswerk, onderhanden genomen en zijn nu weer voor jaren te 
gebruiken. 
Er past een oprecht dank aan Juliën !! 

Website 
De website is vernieuwd; op de vernieuwde site is het voor ons 
gemakkelijker om foto’s en andere informatie te plaatsen. Heb je foto’s of 
een stukje tekst waarvan je denkt, dit verdient een plek op de site, stuur 
deze informatie dan digitaal door naar r.oostdijk@dekaaie.nl. 

Bijeenkomst met de gebruikers 10 oktober 2014 
Het doel van deze bijeenkomst was om samen (gebruikers en Stichting 
Beheer Welzijnsaccomodaties Philippine) te inventariseren wat goed loopt 
en wat er verbeterd kan worden. 
De gebruikers hebben voor deze bijeenkomst een uitnodiging ontvangen. 
De ideeën en opmerkingen zijn uitgewisseld en het bestuur van de 
Stichting gaat in de komende bestuursvergadering de ideeën en 
opmerkingen verder bespreken. 

Schoonmaak/klusjes 
Het bestuur bedankt de vrijwilligers die helpen bij de klusjes en de 
schoonmaak. Voor deze activiteiten zijn er altijd extra mensen welkom. Zie 



je dit zitten geef je naam door aan een van de bestuursleden. Vele handen 
maken licht werk. 


