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NIEUWSBRIEF JUNI 2017
Korte terugblik
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. De zomer staat
voor de deur en we hopen dat die ons weer vele mooie dagen zal
brengen. Op onze laatste ledenavond kwam Jacques Moerman. Hij
vertelde over het vervoer over vaarten en vlieten in en om MiddenDelfland. Het was een boeiende interessante lezing, waarvan we zeker
het een en ander hebben kunnen leren. Op woensdag 30 mei zijn 12
dames op de fiets gestapt voor het goede doel Melania. Onderweg was
een leuke onderbreking bij bakker Hoek in Schipluiden voor lekkere
thee of koffie met de beroemde marsepeincake. Daarna bezochten we
de fuchsiatuin van Theo Groot, even verderop aan de Dorpsstraat in
Schipluiden. Na deze tussenstop vervolgde de route naar het Hof van
Heden in Naaldwijk, waar ons een heerlijk bereide maaltijd werd aangeboden. Deze fietstochten
leveren altijd een mooi bedrag op voor Melania, vrouwen voor vrouwen in de Derde Wereldlanden.
Dank aan de dames van KVG Naaldwijk voor de organisatie, dit werd door alle deelnemers bijzonder
gewaardeerd!

Seizoen afsluiting op maandag 19 juni: Wandeling naar de boerderij van
Marga Arkesteijn
Voor de laatste ledenavond van dit seizoen gaan we, traditiegetrouw,
weer lekker naar buiten. We verzamelen die avond bij De Link en
vertrekken stipt om 19.00 uur, lopend, naar de Westgaag 32. Daar, op de
boerderij van Marga Arkesteijn, wacht ons koffie of thee en lekker
zelfgebakken taart door de leden van het bestuur. Aan deze avond zijn
geen extra kosten verbonden.
Ook wanneer u niet wilt/kunt wandelen,
kunt u natuurlijk op eigen gelegenheid
naar de Westgaag te komen.
Mocht dit echt niet lukken, wilt u dan
contact opnemen met Marga de Bruijn,
margakvg@gmail.com of 010 5918870.
We hopen, dat vele dames met ons mee gaan op deze
seizoensafsluiting!!
Alle leden, die we niet zullen zien op 19 juni, wensen wij nu alvast een hele fijne, zonnige zomer toe!!

Uitgaansdag dinsdag 5 september: Aanmelden kan nog steeds!!
In de vorige nieuwsbrieven (april en mei) heeft u uitgebreide informatie ontvangen over de
uitgaansdag naar ’s-Hertogenbosch op dinsdag 5 september. 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 nog mee? Aanmelden kan bij Jacqueline,
telefoon: 010 5924291 of 06 49764562 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).
Veel dames hebben ook al betaald. Willen
degenen, die dit nog niet hebben gedaan, het
bedrag voor de dagtocht ook overmaken??
Heeft u vragen of dieetwensen? Laat het ons
weten, dan geven wij het tijdig door.
Verzamelen op dinsdag 5 september om 9.30 uur bij Sporthal ‘De Hofstede’! Eventueel
lunchpakketje en wat te drinken meenemen. Rond 20.30 uur zijn we weer thuis.

Verjaardagen en jubilea
Hierbij alle verjaardagen voor de zomerperiode (wij vermelden verjaardagen van 75 jaar, vanaf 80
jaar iedere verjaardag, en de huwelijksjubilea, wanneer deze bij ons bekend zijn).
19 juni:
Marja en John van Roon-van Dijk, 25 jaar getrouwd;
23 juni:
Annie van der Hoeven-van Leeuwen 93 jaar;
29 juni:
Plony van Noordt-van Mil 83 jaar;
5 juli:
Mattie Wildeboer-Hoogerwerf 80 jaar;
26 juli:
Sjaan Deutz-van der Gaag, 55 jaar getrouwd;
27 juli:
Janneke en Cees van der Vaart, 40 jaar getrouwd;
28 juli:
Els en Cor Boon, 40 jaar getrouwd;
30 juli:
Jannie Heine-Scholten, 75 jaar;
10 augustus: Gré van Mil 83 jaar;
14 augustus: Jeanne van Leeuwen-Vieveen 92 jaar;
Alle jarige en jubilerende KVG leden: Van harte gefeliciteerd en
namens bestuur en leden van het KVG een hele gezellige dag toegewenst!
Nog een laatste aankondiging, die u alvast kunt noteren: Vrijdag 22 september a.s.
Bezoek en rondleiding bij Aquafleur, Burgerweg 6a, waar aquariumplanten en vissen worden
gekweekt. Leuk en interessant om te zien wat er allemaal bij komt kijken in dit Maaslandse bedrijf.
Vertrek, bij voorkeur op de fiets, vanaf de Sporthal om 13.30 uur.
Tot ziens op maandagavond 19 juni. We zien u graag even voor 19.00 uur op het plein bij De Link!
Dit was voorlopig de laatste nieuwsbrief, de eerstvolgende ontvangt u op 7 september, ná de
uitgaansdag.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

