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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF MEI 2018

Korte terugblik
Op maandag 16 april heeft Leo Rombout ons alles verteld over
verkeersregels en rijexamens. Door middel van een quiz konden wij onze
eigen kennis testen. Dit bleek niet helemaal mee te vallen!
Op woensdagmiddag 18 april zijn we naar de Buurvrouw gegaan. Een
groepje dames zijn gaan wandelen en een ander groepje heeft de fiets
gepakt. Het was een prachtige voorjaarsdag. We hebben buiten op het
terras en in de tuin genoten van een lekker kopje koffie en thee en konden
een keuze maken uit één van de heerlijke taarten die voor ons gebakken
waren.

Ledenavond maandag 14 mei l 2018
Wij gaan op een creatieve manier zelf aan de slag. Ons lid Monique
Vogels verzorgt deze avond. We maken kaarten of cadeau labels en
gebruiken de moderne techniek handlettering. U kunt het zo
moeilijk of makkelijk maken als u zelf wilt maar u gaat zeker aan het
einde van de avond met een eigen gemaakt setje kaarten of labels
naar huis. Wilt u zich wel aanmelden bij Irma Speksnijder
irmaspeksnijder@hotmail.com of 06-42864796? U kunt zich
opgeven tot 7 mei. Graag zelf een liniaal, potlood en gum meenemen.
Deze avond begint om 20.00 uur. Gastvrouwen deze avond zijn Plony Nijland en Lia Kaptein. Wij
verwachten hen om rond 19.15 om één en ander klaar te zetten.

Fietstocht Melania vrijdag 1 juni 2018
Ook dit jaar wordt er weer een fietstocht georganiseerd. Wij fietsen als
KVG Maasland mee op vrijdag 1 juni. Er is een fietstocht uitgezet door
het Westland, met een koffiestop op een leuke locatie. Na afloop bent
u welkom in de Hof van Heden in Naaldwijk. U wordt om 16.30 uur
verwacht waar verschillende dames een heerlijke maaltijd voor u
geregeld hebben. Wij hopen dat de zon weer uitbundig gaat stralen.
Zoals u weet komen de baten ten goede aan Melania.
Kosten zijn € 15,- per persoon. Wij vertrekken met elkaar op de fiets
vanaf De Link om 13.30 uur.
U kunt zich opgeven bij Marga de Bruijn: margakvg@gmail.com of 010 – 5918870 tot 18 mei.
Het zou fijn zijn als veel dames zich weer aanmelden voor deze mooie fietstocht.

Uitgaansdag donderdag 6 september 2018
Zoals u onlangs in een aparte nieuwsbrief hebt kunnen lezen gaan wij op donderdag 6 september
weer gezellig een dagje met elkaar op pad. De bestemming is dit keer o.a. het grote natuurgebied de
Schoorlse Duinen. We vertrekken om 8.45 uur vanaf sporthal De Hofstede. In Schoorl worden we
ontvangen met koffie en appelgebak en daarna gaan we met de Zonnetrein de bossen, heide en
duinen van Schoorl ontdekken. Na deze tocht stappen we weer in de bus en rijden we naar het
plaatsje Groet waar we gezamenlijk lunchen. Na de lunch vertrekken we naar het kunstenaarsdorp
Bergen. Hier kunt u rond de Ruïnekerk de vele galeries, boetiekjes en
terrasjes bezoeken of u bewondert de omvangrijke verzameling kunst
van de Bergense School in museum Kranenburgh. Om 16.00 uur
vertrekken we weer naar Maasland, waar we rond 18.00 uur arriveren.
U betaalt voor deze geheel verzorgde dag € 45,-.Ook bieden wij u de
gelegenheid om samen bij Sjee André (de sporthal) te genieten van een
Italiaans diner. Handig als u na de uitgaansdag niet meer wilt koken en
de dag gezellig wilt afsluiten. De kosten hiervoor zijn €12,50. U krijgt een drankje, lasagne, salade en
koffie met lekkers toe. Hiervoor moet u zich natuurlijk wel opgeven. Gaat u mee met de uitgaansdag
dan kunt u zich opgeven bij Jacqueline jacqvdhoekkvg@gmail.com of bel 0105924291 en door €45,over te maken naar NL25 RABO 0340 4060 70 o.v.v. uw lidnr. Uw plaatsje in de bus is dan
gereserveerd. Vergeet niet erbij te vermelden dat het voor de uitgaansdag is. Wilt u ook om 18.00
uur mee-eten bij Sjee André dan vermeldt u dat ook en maakt u €12,50 extra over. Graag opgeven
voor 1 augustus 2018

Tot ziens op de ledenavond op maandag 14 mei 2018. Rond 19.45 uur staat
de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

