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Korte terugblik
Het is al weer even geleden dat wij te gast waren bij Dineke van
Wingerden. Op maandagavond 11 juni is een grote groep KVG
leden met de fiets, al wandelend of met de auto naar de Westgaag
gegaan om daar te kunnen genieten van haar prachtige tuin.
Een goed begin van deze lange prachtige zomer!

Ledenavond maandag 17 september
In tegenstelling tot wat in uw programmaboekje vermeldt staat ontvangen wij
deze avond Leo Fijen. Dit omdat één van de dames van de Twin Collectie door
een gebroken been helaas niet in staat was te komen.
Leo Fijen is historicus en journalist, presentator en hoofdredacteur bij KRO –
NCRV. Hij zal deze avond vertellen over moeders. Wij kijken uit naar een
boeiende avond met een ervaren verteller. De avond begint om 20.00 uur.
Gastvrouwen deze avond zijn Trees Groenewegen en Truce Krabbenbos. Wij
verwachten hen om 19.15 uur om één en ander klaar te zetten.

Rabo Clubkas actie
U kunt weer op ons stemmen!
Net als vorige jaren kunnen verenigingen en
stichtingen in de Westlandse regio een financiële
bijdrage verdienen met de Rabobank Clubkas
Campagne. Leden van de bank bepalen door middel van
stemmen welke vereniging een bijdrage krijgt en hoe
hoog dit bedrag is. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger het bedrag. Leden van
Rabobank Westland ontvangen begin oktober een brief met persoonlijke stemcode. Van 3 t/m 15
oktober 2018 kunnen de stemmen uitgebracht worden. Wij zouden het heel fijn vinden als u uw stem
op ons zou willen uitbrengen.

Controle ledenlijst
Om onze ledenadministratie weer helemaal up-to-date te maken willen
wij u de komende ledenavond vragen om even uw naam en
adresgegevens op een formulier in te vullen. Het is gebleken dat niet
alle gegevens altijd meer kloppen.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Jubilea
Corry van Leeuwen – van Mil viert op 16 september haar 93e
verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Tot ziens op de ledenavond maandag 17 september 2018. Vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

