
Acquoy, 7 oktober 2018

Beste dorpsgenoten,

Bijzonder blij zijn we met de toestemming van Fons Verstegen om het

door hem hervonden heraldisch wapen van Acquoy als logo van de

Dorpsraad te mogen voeren! Lees het volledige verhaal van zijn hand

over deze laatste vondst  op www.kooisedorpsraad.nl onder Historie

Acquoy. 

DIERENDAGBELEVING :

Dierenartsen Menno, Rosanne en Kurt vertellen…. Uitgebreid verslag met foto’s staat op de 

website.

BINGO!
Wat een opkomst voor de bingo en wat een gezelligheid! We hopen dat iedereen een leuke avond 

heeft gehad en blij naar huis ging, met of zonder prijs. Het lijkt ons voor herhaling vatbaar… 

Nogmaals willen wij onze sponsors van harte bedanken voor hun riante bijdrage aan dit 

bingofestijn! Lees en bekijk de foto’s op de website...



WORKSHOPS!
Deze maand beginnen we met de workshops met “levenscollage” als eerste aanstaande donderdag, 

11 oktober, van 13.30 tot 15.00 uur. Er zijn nog plaatsen beschikbaar dus geef je op, kom samen 

met je buurman of buurvrouw, neem de rest van de ouderensoos mee en breng je levensloop in 

beeld! Je hoeft niets mee te nemen, al het nodige materiaal is aanwezig en deelname is gratis.

Workshop ‘levenscollage’ 

Doelgroep: 40-99 jaar     donderdag 11 oktober 13.30-15.00 uur

Kom knippend en plakkend een collage van het leven maken. Waar houdt u van? Welke kleuren 

spreken u aan, welke teksten passen bij u? Wat is belangrijk voor u? Kom en geef het vorm!



Ook bij de andere workshops zijn nog plaatsen vrij. Wel graag even opgeven zodat we weten 

hoeveel materiaal er nodig is…. 

Voor alle workshops geldt deelname is gratis, consumpties voor eigen rekening. Geef je op via 

info@kooisedorpsraad of bij Monique op 680505 vóór de workshops vol zitten!

HERFSTWANDELING!

Na de zeer geslaagde fietstocht van vorige maand heeft Kees Verhaar zich gebogen over de 

gezamenlijke herfstwandeling op zaterdag 27 oktober a.s. Er is een wandeling van een uur (vertrek 

van de Schakel om vier uur) en een wandeling van anderhalf uur (vertrek van de Schakel om half 

vier). We komen allen terug bij de Schakel voor de herstbarbecue verzorgd door Koen en Riet. 

Wandel lekker mee en geef je op als je aansluit voor de bbq vóór 20 oktober via 

info@kooisedorpsraad.nl of bij Monique op 680505. 

Voor de BBQ vragen we een eigen bijdrage van 5 euro per persoon. 



We wensen iedereen een prachtige herfst toe!

Met Kooise groet,

Lia Bullee, Kathinka de Jongh, Leo de Graaf, Jisk Drijver, Monique Daam


