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Een heel gelukkig en vooral
gezond 2019 wenst u
seniorenvereniging Gilze
Weer een nieuw jaar is begonnen, 2019. Een nieuw
jaar waarin veel mensen nieuwe voornemens en
plannen maken. Zo ook de seniorenvereniging van Gilze. Om meer leden te
betrekken bij al haar bestaande activiteiten en bij het organiseren van nieuwe
activiteiten zoeken wij mensen, die hierin actief willen meedenken.
Bij het kerstdiner werd al heel positief gereageerd op het houden van een
muziekmiddag, gezellig muziek luisteren, meezingen en misschien een dansje wagen.
Ook het organiseren van uitjes naar theater, film of concert voor mensen, die
alleen hiertoe niet komen maar wel samen met anderen, sprak mensen aan.
Het onderwerp “kookgroepjes” werd heel enthousiast ontvangen. Kleine groepjes,
die om beurten bij iemand thuis samen komen en gezellig samen eten. Of kookles
voor heren of kookles om eens een ander gerecht maken onder leiding van een
deskundige kan op het programma staan.
Wat vindt u van een “leesgroepje”. Ieder voor zich leest een boek en in een groep
wordt dit boek dan besproken onder leiding van een deskundige. De bedoeling van
een leesgroep is om mensen samen te brengen met interesse om mooie boeken te
lezen en daarover zinvolle gesprekken te voeren.
Voor de creatieve leden onder ons hebben wij iemand gevonden die u “patchwork “
wil leren in kleine groepjes. Een fijne manier om samen mooie werkjes te maken.
Dit is zo maar een greep uit activiteiten die wij proberen te ontplooien.
Vanzelfsprekend kan het bestuur niet alles alleen regelen, vandaar deze oproep om
samen met andere enthousiaste mensen een van deze groepjes mee op te starten.
Laat het ons weten via kbogilze@gmail.com of bel naar onze secretaris Annet
Cleijsen 0161-455416. U kunt ook contact
opnemen met onze voorzitter Joop de Jonge
0161-453566 of vice voorzitter Joke
Hendrickx 0161-451743
U bent vanaf maandag 7 januari van 13.30 tot
15.30 uur van harte welkom in ‘t Trefpunt van
seniorenvereniging Gilze op het zogenaamde
“koffiemomentje”. Elke maandagmiddag
biedt de vereniging u een kopje koffie of thee aan om samen met anderen gezellig
een praatje te maken. Een goed moment om nieuwe mensen te leren kennen en wie
weet, van het een komt het ander. We zien uit naar uw komst!!!

