NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2018
Beste bewoners van Landgoed Kerkendel,
Wat hebben we een geweldig weer deze zomer. Een beetje verkoeling nu gelukkig, daar
waren we wel aan toe, maar voor de warmte hoeven we niet naar het buitenland met
deze temperaturen. Het onweer van afgelopen week was wel even heftig. Chalet trilde op
grondvesten. Bij een aantal mensen deed het internet het niet meer dus John kon direct
aan de bak om e.e.a. te herstellen. Een paar modems waren helaas overleden en
moeten vervangen worden. Ook had een enkeling problemen met de stroom en deed
o.a. het uitgangshek niks meer. Dit heeft Bert gelukkig kunnen herstellen.
Klaverjas avond in Plaza – vrijdag 17 augustus
A.s. vrijdagavond is Plaza een half uur eerder geopend, dus vanaf 19:30 uur voor een
klaverjasavond. Uiteraard bent u ook gewoon welkom voor een drankje
Extra AED (t.h.v. chalet 90)
Zoals u heeft kunnen zien hebben we een tweede AED apparaat geplaatst
langs de wal. Deze heeft een beveiligingscode om hem te kunnen
verwijderen. Deze code is 0000V. We zullen een sticker aanbrengen met
deze code zodat u, in geval van nood, het apparaat eenvoudig kunt
pakken.
Tak van boom gevallen
Het zal iedereen opgevallen zijn dat de natuur
het zwaar heeft met de droogte. Hier en daar
zien we dat o.a. de coniferen bruin worden. Ook
de bomen hebben duidelijk last van de droogte.
Twee weken geleden brak er, onder luid gekraak,
een tak af van een boom ter hoogte van chalet
25. Gelukkig snelde Hans Hartman te hulp om de
tak snel klein te zagen en te verwijderen. Er zal
op korte termijn een bomenschouw op het park
plaatsvinden.
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Vorige week hebben we een gezellig weekend gehad. Op vrijdags
een wat kleiner clubje bij de Plaza maar op zaterdag een gezellige
drukte met Jeu de boules toernooi en spelletjes avond…😊
Terugblik Jeu de boules 4 augustus
Ook dit jaar had Hans v.d. Weiden weer een jeu de boules toernooi georganiseerd. Met 16
deelnemers was de opkomst groter dan vorig jaar. weer was prima en het was erg gezellig. Op
de 2 officiële banen was het best warm, maar op de banen op het kunstgrasveld was het heerlijk
vertoeven in de schaduw.

Na een aantal potjes werden de winnaars bekend gemaakt.
De “poedelprijs” ging dit jaar naar Bert. Vorig jaar ging de hoofdprijs en de
wisselbeker naar Luuk Puplichuizen. Dit jaar ging Nancy Puplichuizen er mee naar huis. De
wisselbeker blijft dus nog een jaartje op nr. 39 staan. Vera Voskuilen werd nr. 2 en Luuk
behaalde dit jaar de 3e plaats. Allemaal bedankt voor de gezellige middag en Hans weer bedankt
voor het organiseren!
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Spelletjesavond 4 augustus
Met een opkomst van 23 man was ook de spelletjes avond erg
geslaagd. Er heerste een gezellig sfeertje. De poedelprijs ging naar René Liefveld.
Willem Steenbergen werd 3e, Chris 2e en ook hier ging Nancy Puplichuizen er met de
eerste prijs vandoor 😊 Bedankt Hans voor de organisatie!

Tennisclinic zaterdag 8 september – aanmelden uiterlijk 25 augustus
Tot op heden zijn er nog steeds te weinig aanmeldingen voor de tennisclinic. Mocht u
hieraan willen deelnemen graag uiterlijk 25 augustus. Daarna zijn we genoodzaakt de
coach te informeren dat het niet doorgaat en dat zou jammer zijn.
De clinic vindt plaats o.l.v. een professionele tenniscoach. Per uur zal coach Ron 8
personen les geven. Aangezien hij uit Velsen moet komen zoeken we minimaal 16
deelnemers. Kosten bedragen € 7,50 p.p.
U kunt zich inschrijven op de poster in de fitnessruimte, via sms/whatsapp Karin
06 41 78 19 21 of via mail administratie@landgoedkerkendel.nl
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Boswandeling/fietstocht met de boswachter zaterdag 1 september
Ook dit jaar gaan we weer op pad met boswachter Aart Buurma die ons veel over de
natuur kan vertellen. De Activiteiten Commissie zal nog een mooie route met hem
bepalen waarover wij u later nader zullen informeren.
Kidscorner – gelieve netjes achter te laten
Vriendelijk maar dringend verzoek van onze vrijwilligers die de kidscorner onderhouden:
Bericht aan ouders, opa's en oma's.
- Wist u ... dat de kinderen heel graag in de Kidscorner spelen?
- Wist u ... dat ze na het spelen moeten opruimen?
- Wist u ... dat ze dat vaak niet doen en wij dan een zooitje vinden? Treurig om te zien!
Helpt u mee om met de kinderen de Kidscorner netjes te houden ?
Er wordt regelmatig speelgoed in de Kidscorner gebracht. Helaas soms incompleet of
kapot.
Nu staat er genoeg speelgoed. Wilt u voorlopig geen speelgoed daar meer neerzetten?
Wij hopen op uw medewerking,
Met vriendelijke groet,
Anneke van Genderen en Olga Kok
Klussen-/groendag zaterdag 15 september
Zaterdag 15 september staat onze standaard klussendag weer op het programma. Deze
zullen we nu eveneens combineren met wat algemeen groenonderhoud. Uiteraard wordt
weer gezorgd voor een lekkere lunch. U bent vanaf 9 uur welkom bij de Plaza voor de
koffie/thee waarna Bert de klussen kenbaar zal maken. We hopen weer op een gezellige
opkomst.
Dat was het weer even voor nu. Graag tot ziens op één van onze activiteiten of in de
Plaza op vrijdagavond of zaterdag.
De Activiteitencommissie,
Bert van Bennekom / Herma Pescott / Hans v.d. Weiden / Chris Lahnstein / Karin Ruijer
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Activiteitenagenda
Vrij 17 augustus
Za 1 september
Za 8 september

: Klaverjassen in Plaza – aanvang 19:30 uur.
: Wandeling/fietstocht met de boswachter (info volgt)
: Tennisclinic (bij voldoende animo)

Za 15 september

: Klussendag/groendag o.l.v. Technische Commissie

Vrij 5 en za 6 okt.
Za 20 oktober
Za 27 oktober

: Biljarttoernooi o.l.v. Hans v.d. Weiden
: AED training (vaste groep, of aan te melden)
: Herfstavond – eten in Plaza. Nadere info volgt

Woe 14 november
Za 24 november
Za 1 december

: ALV Kootwijk Vooruit
: High Wine
: Sinterklaas viering

Vrij 7 en za 8 dec.
Woe 26 december
Ma 31 december

: Biljarttoernooi o.l.v. Hans v.d. Weiden
: Kerstviering 2e kerstdag – eten in Plaza
: Oudjaar viering Plaza vanaf 22:00 uur
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