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Korte terugblik
Op maandag 20 februari kwam de schaapsherder Lex Thoen met zijn
collie op bezoek. Lex vertelde op een bijzonder leuke manier wat er zoal
bij komt kijken als je schaapsherder bent bij de agrarische
natuurvereniging Vockestaert. Dat Lex daar plezier in heeft was wel
duidelijk en wat kon hij enthousiast vertellen over de prachtige natuur in
het Midden Delfland gebied. De lente is in volle gang en dat zie je aan
alles, wanneer je lekker naar buiten gaat!
Ook is er een workshop bloemschikken geweest waarbij een heleboel
dames een mooi voorjaarsstuk hebben gemaakt. Hiernaast een foto van
een bloemstuk, dat gemaakt is onder leiding van Bas Moerman, docent
bloembewerking bij het Lentiz Maasland college.

Ledenavond maandag 24 april: ‘De vrolijke noot’ van Lia Verheul
‘Het leven van een vrouw’.
De grootste hobby van Lia Verheul-van Winssen is zingen en
muziek maken op haar keyboard. Vanavond brengt ze ons een
uiterst serieuze "lezing" (met een vette knipoog) over de vele
plichten die het vrouw-zijn met zich meebrengt. Natuurlijk
komt ook de visie van de man om de hoek kijken en die blijkt
toch héél anders te zijn. Uiteraard wordt deze zeer
herkenbare, komische show aangevuld met gezellige liedjes.
Het wordt vast en zeker een vrolijke avond.
De avond begint, zoals altijd, om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar!
Gastvrouwen deze avond zijn Annie Gordijn en Coby Jager, we
zien hen graag rond 19.15 uur om een en ander klaar te
zetten.

Bezoek Museum Vlaardingen op dinsdagmiddag 18 april gaat niet door!
Helaas gaat dit bezoek niet door in verband met het geringe aantal aanmeldingen. Jammer!

Melania fietstocht dinsdagmiddag 30 mei
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar weer fietsen voor Melania. Jarenlang
heeft Toos Groenewegen samen met haar man Leo deze middagen
georganiseerd met een buffet in de schuur aan de Vierschaar. Nu gaan Nel
van Dijk en Ada Groenewegen van KVG Naaldwijk het overnemen.
Fietst u gezellig mee voor het goede doel? De start is dinsdagmiddag 30
mei om 13.30 bij de Sporthal aan de Hofsingel. Onderweg is er een leuke
stop waar op eigen kosten thee of koffie gedronken kan worden.
Om 16.30 worden we bij de Hof van Heden in Naaldwijk verwacht waar
we nog gaan genieten van een lekker drankje en een hapje eten. De
kosten voor deze middag blijven, zoals voorheen, gewoon €15.00. U kunt zich aanmelden op de
komende ledenavonden bij Marga de Bruijn, margakvg@gmail.com of via 010 5918877. Wilt u a.u.b.
dan gelijk betalen? Dat kan op de ledenavond of met een envelopje in de brievenbus op
Commanderij 35.
We hopen op mooi weer en veel dames die mee fietsen voor dit goede doel.

Uitgaansdag naar Den Bosch op dinsdag 5 september
Ook dit jaar hebben we weer een leuke uitgaansdag georganiseerd. Deze keer gaan we naar ’sHertogenbosch waar we aan boord gaan van een prachtige boot. U vaart over de Dommel en
vervolgens over de Dieze. De schipper zal u onderweg van alles vertellen over de rijke historie van ’sHertogenbosch als belangrijk handelsknooppunt. Genietend van de koffie met natuurlijk een Bossche
Bol, vaart de boot naar het prachtige buitengebied en eindigt terug in de stad waarna u tijd heeft om
op eigen gelegenheid te lunchen en rond te wandelen. In de middag bezoekt u de prachtige Sint Jans
Kathedraal. Het interieur heeft onder de Beeldenstorm veel geleden maar gelukkig zijn het doopvont,
de preekstoelen en het prachtige orgel bewaard gebleven. Na dit interessante bezoek sluiten we
onderweg naar huis af bij een gezellig restaurant voor een heerlijk driegangen diner. Na een gezellige
dag zal de chauffeur u weer veilig thuisbrengen.
Vertrek om 9.45 uur vanaf Sporthal ‘De
Hofstede’, thuiskomst rond 20.30 uur.
De kosten voor deze dag zijn € 57,50 per persoon
(inclusief vervoer per luxe touringcar, rondvaart,
koffie met Bossche bol, toegang en rondleiding
Sint Jans Kathedraal en museum,
driegangendiner bij De 7Bergsche Hoeve).
Wilt u mee?
Aanmelden bij Jacqueline, telefoon: 010 5924291
of 06 9764562 of per email:
jacqvdhoekkvg@gmail.com Uw aanmelding is
definitief als uw betaling is ontvangen op; IBAN
NL25RABO0340406070 t.n.v. KVG Maasland
onder vermelding van uw naam en Lidnummer
(staat op de achterkant van uw jaarboekje).

Verjaardagen en jubilea
Tot slot nog een feestelijke vermelding: Op 30 april wordt
Co Bos 87 jaar. Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!
Tot ziens op de ledenavond op maandag 24 april. Rond 19.45 uur
staat de koffie klaar! Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

