
 

Uitnodigingen  
 
Graag wil Gees Verbindt 1 je uitnodigen voor een aantal gezellige 
ontmoetingen en fijne bijeenkomsten: 
 

A) KoffieLokaal: Dinsdagochtend 9 november en 14 december 
Elke 2e dinsdagochtend van de maand is er KoffieLokaal in het Pluspunt. KoffieLokaal is een 
voortzetting van het koffieterras van Koop Lokaal, tijdens de zomer.  
Vanaf 10.00 uur kun je binnenlopen. Er is koffie met eigen gebakken lekkers erbij. Alles, net 
als in de afgelopen zomer, voor € 1,00 per stuk. 
Afgelopen dinsdagochtend 12 oktober was de eerste KoffieLokaal en deze was erg gezellig 
met vele deelnemers. Je bent van harte welkom! 
 

B) KoffieKaffee: Donderdagmorgen 21 oktober, 18 november en 16 
december 

Elke 3 donderdagochtend van de maand is er KoffieKaffee in het Pluspunt. KoffieKaffee is 
een ontmoetingsplek om gezellig samen te kletsen, met ondertussen spelletjes doen, zoals 
rummikub, kaarten, biljarten en darten. Met daarbij drankje en een hapje. Vrijwillige 
bijdrage. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Van harte welkom ! 

 

C) Gedenken van overleden dierbare familieleden en vrienden: 18 
november 

Op deze donderdagnamiddag is er van 18.00 uur tot 20.00 uur gelegenheid, voor iedereen 
die daar behoefte aan heeft, om een kaarsje aan te steken voor overleden dierbare 
familieleden of vrienden. Met stemmige muziek op de achtergrond en gelegenheid om koffie 
te drinken en na te praten.  
De locatie is het kerkgebouw van PKN Gees. Bij het weggaan krijgt iedereen een witte roos 
mee als aandenken.  
 

D) Samen eten: Woensdagmiddag 3 november en 1 december 
Graag nodigen wij je uit om samen te eten in het Pluspunt. Elke 1e woensdag van de maand 
staat van 12.00 uur tot 14.00 uur de tafel mooi gedekt en komt er een heerlijke maaltijd op 
tafel. Met elkaar eten en ondertussen samen kletsen, onder genot van een drankje. 
Om inzicht te krijgen op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen, willen wij je vragen om je 
voor woensdag 27 oktober op te geven, bij 1 van de onderstaande personen (z.o.z.) of via de 
mail: metsmaak@hotmail.com 
Schroom niet en kom lekker samen eten in het Pluspunt. Of je nu alleengaand bent of met 
zijn tweeën, iedereen is welkom. Kosten € 7,50 per persoon. 

 
1 Onder de naam ‘Gees Verbindt’ werken Nei Naoberschap, PKN-kerk Gees, PKN-kerk 
Oosterhesselen en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt samen op het gebied van activiteiten 
voor, met name, inwoners van het dorp Gees en omgeving. En dat onder het motto “niet 
praten maar doen”! 
 

mailto:metsmaak@hotmail.com


E) Inloopmiddagen oude foto’s en verhalen over Gees: Woensdagmiddag 

27 oktober en 24 november. 

Graag nodigt Gees Verbindt je uit om op een van deze woensdagmiddagen naar het 

Pluspunt te komen, met oude(re) foto’s over Gees, je overgrootvader en -moeder of van de 

omgeving. Deze inloopmiddagen beginnen om 14.30 uur en duren tot 16.30 uur. 

Zoek de schoenendoos op zolder en haal je oude foto’s voor de dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de foto’s horen verhalen. Die verhalen willen we graag horen en opschrijven.  De foto’s 

en verhalen kunnen in het nieuwe boek over Gees komen, waaraan nu door een werkgroep 

(Kees van Dijk, Henny Kuipers, Willem Anninga en Mieke Venhorst) wordt gewerkt. 

De foto’s worden direct in het Pluspunt gescand door Willem Anninga en Kees van Dijk (je 

hoeft je foto dus niet achter te laten). De verhalen, die van onschatbare waarde zijn, worden 

opgetekend door Henny Kuipers en Mieke Venhorst en, mocht het druk zijn, ook door 

anderen.  

 

Kom naar het Pluspunt, ook als je geen foto’s hebt. Het is altijd fijn om er even uit te zijn, 

verhalen te vertellen en te horen en mensen te ontmoeten, en je werkt zo ook nog mee aan 

een prachtig boek over Gees.  

Natuurlijk staat de koffie (thee, frisdrank) klaar, met wat lekkers erbij. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor vragen of verzoeken om vervoer kun je altijd bellen met één van de onderstaande 
personen: 

Adri Kuyper:     tel. 06-53673088 
Bernice Oosting:    tel. 06-52653069 
Hans Hornstra:    tel. 06-20748453 
Harry Euving:    tel. 06-22954607 
Ina Koopman:    tel. 06-54320961 
Roelof Hessels:   tel. 06-20932010 
Renee Loth-Klein: Op 11 oktober jl. is Renee Loth-Klein overleden. Een mooi mens is 
uit de tijd gekomen, stond toepasselijk op haar overlijdenskaart. Dat hebben we als 
Gees Verbindt zo duidelijk kunnen merken. Altijd betrokken en zich  positief inzetten. 


