
 

      Nieuwsflits 
van alles en nog wat 
 

4 september 2018 
Beste vrijwilliger,                                          
 

Het was me daar een on-Hollandse zomer! Af en toe iets té heet en het besproeien van de tuin was 
een dagelijks terugkerende activiteit. Desondanks hebben de meesten van ons genoten van het 
standvastige zomerse weer. Nu hopelijk nog een mooie septembermaand, voordat we de herfst en 
winter ingaan!  
 
Maaltijden: de maaltijden op de dinsdagmiddag zijn ook in de 
zomervakantie doorgegaan. Met een door de vakantie  enigszins 
afgeslankte kookploeg is er om de week een heerlijke maaltijd 
geserveerd.  
Het koken gaat ons tegenwoordig nog makkelijker af. We hebben 
namelijk een rijstkoker gekocht, waarmee we vanmiddag proef-
gekookt hebben. En hij is goedgekeurd!  
De avondmaaltijd van 5 september kan onverhoopt niet doorgaan. De 
data voor de komende maanden zijn: 3 oktober, 12 november, 14 
december en 9 januari. 
 
Blije kookploeg: twee zeer handige mannen hebben op ons verzoek een extra plank in de 

keukenkast gemaakt. Daar is het echter niet bij gebleven. Tot onze 
verrassing hebben zij aan de binnenkant van de deur een groot rek 
gemaakt, waarin we van alles en nog wat op kunnen bergen. We 
hebben het al tegen hen gezegd, maar doen het hier nog eens: we zijn 
er erg blij mee! 

 
Heel hartelijk dank! 

 
 



 

Bezoek aan kwekerij Marcel Mathot: in juli is een groep eters van de 
dinsdagmiddag samen met enkele vrijwilligers op bezoek geweest in de 
kwekerij van Marcel Mathot. Tijdens een rondleiding werd uitgelegd hoe 
er tegenwoordig op de kwekerij gewerkt wordt. Het bezoek werd met een 
drankje afgesloten. Een zeer geslaagde middag! 
 
 

 
 
Boekenkast: hoogstwaarschijnlijk hebben enkelen het al opgemerkt: er staat 
een heuse boekenkast in de zaal van het Huis van Alles! De boekenkast achter 
de schuifdeuren voldeed niet. Doordat de stoelen ook daar opgeruimd moeten 
worden, was de kast niet goed toegankelijk. In de nieuwe kast kunnen iets 
minder boeken dan op de planken achter de schuifdeuren. We zullen daarom de 
inhoud zo nu en dan wisselen. We hebben namelijk meer boeken dan nu in de 
kast staan. Kom dus vooral af en toe eens kijken of er iets voor je bij is! Doordat 
de kast nu in de zaal staat, kunnen huurders van de Kaag ook makkelijker 
boeken meenemen. 

 
Stijldansen: Harry Swart gaat op 19 september a.s. weer starten met het geven 
van danslessen in allerlei stijlen. De lessen vinden plaats op woensdagavond van 
20:00 – 21:30 uur. Er wordt een kleine bijdrage van €5,00 voor 10 lessen 
gevraagd. Het is niet nodig om als paar naar de danslessen te komen. Er is altijd 
wel iemand met wie je een dansje kan wagen. 

 
 
                  Dit was het weer voor deze keer. 

 

 
 

 
Tot snel in het Huis van Alles! 


