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Oktober 2018
Uitgaansdag
Op 6 september vertrokken we met 49 dames mooi op tijd
met de bus en aardige chauffeur naar Groet, waar we koffie
en appeltaart kregen.
Daarna stapte we in de zonnetrein voor een prachtige rit met
een leuke gids die ons veel vertelde over de duinen daar.
Een heerlijke lunch volgde en daarna op weg naar Bergen.
Wat een prachtige omgeving!
In dit kunstenaarsdorp hebben we ondanks de regen wat
rond gekeken, dat was zeer de moeite waard.
In Maasland weer aangekomen, wachtte ons een heerlijk
diner bij sportcafé Sjee Rene, lekker en gezellig.
Ondanks het mindere weer een zeer geslaagde dag!

Korte terugblik
Maandagavond 17 september heeft Leo Fijen, journalist
en presentator, gesproken over de band met zijn moeder
en het afscheid van haar. Niet alleen de manier waarop hij
vertelde maar ook zijn kijk op gebeurtenissen in een
mensenleven sprak velen van ons aan. Het verhaal was zeer
herkenbaar, soms zwaar maar ook ontroerend. Na afloop
viel er genoeg te bespreken en te overdenken. Wij kunnen
terugkijken op een mooie avond.
Wij bedanken ook Ellen van Adrichem en Liduine Suijker voor
hun spontane hulp bij het koffieschenken!

Ledenavond maandagavond 22 oktober 2018
“Snuffelen aan het Amsterdam van vroeger en nu”
Maandagavond 22 oktober geeft Gerard Voortallen ons
een nostalgische rondleiding door Amsterdam.
Hij brengt het oude Amsterdam weer tot leven door ons
op een leuke en ludieke wijze te vertellen over onder
andere de Jordaan, het ontstaan van namen van
cafeetjes en kroegen en de rosse buurt. Dit alles
vergezeld van beeld maar ook Jordanese muziek.
Wij kijken uit naar een vrolijke avond.
Gastvrouwen deze avond zijn Janny Passchier en Martha
Vreeken. Wij verwachten hen om 19.15 uur om één en ander klaar te zetten.

Jubilea
De volgende dames hebben binnenkort wat te vieren.
Op 16 oktober zijn Tinie en Rinus Zegwaard
55 jaar getrouwd.
Op 1 november viert Lenie Moerman haar 81e
verjaardag.
Op 9 november wordt Dinie Zonneveld 82 jaar.
Dames, alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag
gewenst.

Tot ziens op de ledenavond maandag 22 oktober 2018. Vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

