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Korte terugblik
Maandagavond 19 maart trad Harald Veenstra voor ons op. Hij nam ons mee naar de vijftiger,
zestiger en zeventiger jaren met bekende nummers. We hoorden weer de liedjes van Jim Reeves
maar ook Sandra en Andres en natuurlijk de Beatles en Abba. Er werd volop meegezongen met
bekende en soms minder bekende liedjes. De muziek ging vergezeld van prachtige oude foto’s van
o.a. Cliff Richard, Rob de Nijs en the Cats. Het was een avond waarop ook jeugdherinneringen werden
opgehaald. Als u een kijkje neemt op onze website www.kvgmaasland.nl kunt u ook de foto’s van
deze avond bekijken.

Ledenavond maandag 16 april 2018

Op maandag 16 april komt Leo Rombout ons alles vertellen over zijn autorijschool en de
verkeersregels. Na de pauze kunt u er zelf achter komen hoe goed u de verkeersregels eigenlijk kent!
Dit kan nog een verrassende avond worden.
Gastvrouwen deze avond zijn Annie Gordijn en Coby Jager. Wij zien hen graag om 19.15 uur om de
koffie/thee klaar te zetten.

Wandelen op woensdag 18 april 2018
Eindelijk lente. Krijgt u ook zin om weer naar buiten te gaan en er
op uit trekken.?
Op woensdagmiddag 18 april willen wij gaan wandelen naar de
gezellige theeschenkerij Bij de Buurvrouw aan de Oostgaag 18.
Wij vertrekken om 14.00 uur vanaf De Link. Wilt u liever op de fiets
of met de auto dan kan dat natuurlijk ook. Dan ontmoeten wij
elkaar rond kwart voor drie bij de Buurvrouw.
De kosten bedragen € 5.50. Hiervoor ontvangt u 2 kopjes koffie of
thee met wat lekkers er bij.
Opgeven kan bij Els Boon: rebo@caiway.nl of 010 - 5921616. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 13 april 2018.

Fietstocht Melania
De fietstocht voor Melania wordt dit jaar gehouden op vrijdag 1 juni. Het
eindpunt is de Hof van Heden in Naaldwijk. De kosten zijn 15 euro. U kunt
zich opgeven bij Marga de Bruijn: margakvg@gmail.com of 010 –
5918870.

Bijzondere jubilea en verjaardagen
Op 5 april wordt Annie van Marrewijk 88 jaar.
Op 14 april zijn Joke en Jos van der Meijs 40 jaar
getrouwd.
Op 25 april zijn Paula en Siem van der Vaart 45 jaar
getrouwd.
Op 2 mei wordt Corry Lansbergen – van Mierlo
80 jaar.
Namens alle leden van het KVG van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst

Tot ziens op de ledenavond op maandag 16 april 2018. Rond 19.45 uur staat
de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

