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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF MAART 2018
Korte terugblik
Maandag 19 februari hebben wij eerst de jaarvergadering gehouden
en na de pauze afscheid genomen van Ellen van Adrichem als
bestuurslid. Ellen heeft 10 jaar in het bestuur gezeten. Ze heeft zich
met veel enthousiasme ingezet voor het KVG Maasland. Zij zorgde er
onder andere voor dat de nieuwsbrief en het programmaboekje voor
alle leden op tijd klaar waren. Daarnaast verzorgde zij het secretariaat
en had door haar jarenlange ervaring altijd veel leuke ideeën voor de
ledenavonden. Wij gaan haar missen in het bestuur. Ellen, bedankt
voor alles wat je voor het KVG Maasland gedaan hebt en we hopen je
nog vaak op de ledenavonden te zien.
Zoals u weet is Irma Speksnijder als nieuw bestuurslid benoemd. Wij
heten haar van harte welkom in het bestuur en wensen haar veel
succes!

Ledenavond maandag 19 maart: “Golden Oldies Café”
Harald Veenstra neemt ons mee terug naar de grootste hits uit de jaren ’60
en ‘70. Dit belooft een vrolijke avond te worden met muziek van de
Beatles, Cliff Richard en Elvis Presley. Wie kent de liedjes van Abba niet en
muziek uit de film Grease? Nederlandse toppers uit deze tijd zijn
the Cats, Rob de Nijs en BZN. Dit wordt een heerlijke muzikale avond met
bekende meezingers. Gastvrouwen op deze avond zijn: Ria van
Kerstbergen en Gerdien Verkade. Wij zien hen graag om 19.15 uur om de
koffie/thee klaar te zetten.

Wandelen in de vastentijd
In de vastentijd wordt er iedere dag gewandeld vanuit
Maasland, Schipluiden en Den Hoorn. Deze wandelingen
beginnen om 9.00 uur vanuit De Link. Na een korte
opening, een gebed of een lied volgt een wandeling van
ongeveer een half uur. Aansluitend is er koffie en kan
gezellig worden bijgepraat. Iedereen mag meelopen.
Loopt u ook eens mee?
Dat kan nog op de volgende dagen in maart vanuit
Maasland: vrijdag 9 , dinsdag 13, vrijdag 16, maandag
19, donderdag 22, maandag 26, donderdag 29.

Bijzondere jubilea en verjaardagen
Op 21 maart zijn Edith en Ruud de Koning-Blanken 45 jaar
getrouwd. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

Tot ziens op de ledenavond op maandag 19 maart.
Rond 19.45 uur staat de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

