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Korte terugblik
Maandagavond 14 mei hebben we met elkaar kaarten
gemaakt onder leiding van Monique Vogels en haar dochters.
Er werden ideeën en tips uitgewisseld en aan het einde van
de avond kon een ieder met een pakketje kaarten, labels en
cadeau envelopje naar huis gaan.
Monique, Meghan en Claire hartelijk bedankt voor al jullie
inspanningen!

Ledenavond maandag 11 juni
Wij zijn deze avond welkom bij ons lid Dineke van Wingerden
aan de Westgaag. De leden die zin hebben in een lekkere
wandeling vertrekken om 19.00 uur vanaf de Link. Voor hen die
liever per fiets gaan is de vertrektijd 19.30 uur vanaf de Link.
Wilt u liever met de auto dan kan dat natuurlijk ook. Dan
ontmoeten wij elkaar bij Dineke. Voor onze voorbereiding is het
handig om te weten hoeveel leden er komen dus graag
aanmelden uiterlijk vrijdag 8 juni bij Irma Speksnijder
irmaspeksnijder@hotmail.com of 06-42864796.
De koffie, met uiteraard wat lekkers, staat vanaf 20.00 uur klaar aan de Westgaag 98. Wij hopen dat
wij van een heerlijke zomeravond kunnen genieten.

Nieuwe leden
Wij hebben er weer twee nieuwe leden
bij. We heten de dames Ada Labots en
Joke van der Keur van harte welkom en wensen hen
veel plezier op de ledenavonden.

Website
Zoals vermeld op de jaarvergadering houden wij
de website nu zelf bij. Het was even een leerproces
maar wij kunnen u trots melden dat de site nu helemaal
up to date is.

Uitgaansdag donderdag 6 september 2018 naar de Schoorlse Duinen en Bergen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Vindt u het gezelling om met uw buurvrouw of vriendin te
gaan dan is dat ook mogelijk.
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 naarr 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

Jubilea
De volgende leden hebben binnenkort iets te vieren.
Corry Boeters wordt op 6 juni 75 jaar.
Trees Vogels wordt 6 juni 87 jaar.
Mevrouw A. van der Hoeven – van Leeuwen wordt 23 juni 94
jaar.
Bep Boeters – de Vette wordt 25 juni 80 jaar.
Annie van Dijk – Ham wordt 27 juni 80 jaar.
Plonie van Noordt – van Mil wordt 29 juni 84 jaar.
Mattie Wildeboer – Hoogerwerf wordt 5 juli 81 jaar.
Leny en Aad de Haas vieren op 12 juli hun 50 jarig
huwelijksjublileum.
Tinie Zwinkels wordt op 17 juli 75 jaar.
Corry en Leen Hoogvliet vieren op 5 augustus hun 55e trouwdag.
Gré Mil - Vijverberg wordt 10 augustus 84 jaar
Mevrouw van Leeuwen – Vieveen wordt 14 augustus 94 jaar.
Bep en Cor Boeters vieren op 4 september hun 55e trouwdag.
Dames, allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Tot ziens op de ledenavond maandag 11 juni 2018. Vanaf 20.00 uur staat de
koffie klaar aan de Westgaag 98.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

