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NIEUWSBRIEF MAART 2017
Korte terugblik
Op maandag 13 februari was de jaarvergadering en bestuurswisseling.
Na de pauze hebben we afscheid genomen van Ria van Kersbergen. Zij is
twaalf jaar lang lid geweest van het KVG bestuur en de laatste jaren
vervulde zij de rol van penningmeester. Ria heeft in al die jaren zoveel
werk gedaan, ze
was altijd
creatief,
behulpzaam en
enthousiast; we
zullen haar zeker missen in het bestuur, maar
we hopen haar nog vaak op de ledenavonden
te ontmoeten. Natuurlijk hebben we voor Ria
gezongen en we hebben haar uiteraard niet
met lege handen naar huis laten gaan.
Nieuw in het bestuur is Brigitte Scholtes, u ziet
haar op de foto hiernaast van het vernieuwde
bestuur in het midden vooraan. Brigitte, van
harte welkom en heel veel succes en plezier
toegewenst.

Ledenavond maandag 20 maart:
Schaapsherder Lex Thoen vertelt……..
Lex Thoen is schaapsherder bij agrarische
natuurvereniging Vockestaert. Hij leidt een
zogenaamde gescheperde kudde: de kudde staat
niet de hele week achter netten op een weiland
maar maakt trektochten door Midden-Delfland met
de herder en zijn hond. Dat is van belang voor de
begrazing van het landschap, maar daarnaast
ontdekte Lex dat de kudde meer kan dan alleen
begrazen. Groepen uit de psychiatrie, autistische
kinderen hebben bijvoorbeeld ook baat bij de
ontmoeting met schapen. Lex heeft nog veel meer

interessants te vertellen over de schaapskudde. Het belooft een boeiende avond te worden.
Gastvrouwen op deze avond zijn: Heleen den Hond en Adrie Alblas. Wij zien hen graag om 19.15 uur
om de koffie/thee klaar te zetten.

Wandelen in de vastentijd
In de vastentijd wordt er regelmatig gewandeld vanuit De
Link. Deze wandelingen beginnen om 9.00 uur. Na een
korte opening, een gebed of een lied volgt een wandeling
van ongeveer een half uur. Aansluitend is er koffie en kan
gezellig worden bijgepraat. Iedereen mag meelopen,
soms lopen er ook groepen kinderen mee van de
basisscholen. Zo geeft jong en oud invulling aan de
vastentijd.
Loopt u ook eens mee?? Dat kan op de volgende dagen:
dinsdag 14, vrijdag 17, maandag 20, donderdag 23, maandag 27 en donderdag 30 maart. Woensdag
5, zaterdag 8, woensdag 12 of zaterdag 15 april.

Extra activiteiten, waarvoor u zich kunt aanmelden:
Bloemschikworkshop op dinsdagavond 4 april
We gaan een mooi paasstuk maken onder leiding van een ervaren docent in het Lentiz
Maaslandcollege aan de Commandeurskade. Kosten zijn €22,50, betalen op de avond zelf. Aanvang
19.30 uur. Aanmelden bij Els Boon, rebo@caiway.nl, of via 010 5921616, uiterlijk vrijdag 31 maart.

Bezoek aan het Museum Vlaardingen op dinsdagmiddag 18 april
Het museum bevindt zich aan de Westhavenkade 56 in
Vlaardingen en is in 2015 geheel vernieuwd. Het is nu
een bruisend museum voor iedereen die zich betrokken
voelt bij het leven en werken in de rivierdelta van de
Maasmond. Grote, ruime zalen wisselen af met kleine,
intieme ruimten; verhalende presentaties, met moderne
multi-media ingericht, wisselen af met mooie
opstellingen van tastbare en bijzondere museumvoorwerpen. Vlaardingers, maar ook bezoekers van
heinde en verre vinden hier iets van hun gading. Een
gids zal ons rondleiden. De toegangsprijs is € 9.50,
Rotterdampas- en Museumjaarkaart-houders gratis.
Meer informatie: www.museumvlaardingen.nl Vertrek
op de fiets om 13.00 uur vanaf de sporthal aan de
Hofsingel in Maasland. Wilt u liever met de auto, dan kunt u dat zelf onderling afstemmen.
Aanmelden bij Els, rebo@caiway.nl, of via 010 5921616, uiterlijk vrijdag 11 april.

Verjaardagen en jubilea
Tot slot nog twee feestelijke vermeldingen:
Op 15 maart vieren Jannie en Ton Heine hun 50-jarig huwelijksjubileum.
Op 5 april wordt Annie van Marrewijk 87 jaar. Allebei van harte gefeliciteerd en
een gezellige dag toegewenst.
Tot ziens op de ledenavond op maandag 20 maart. Rond 19.45 uur staat de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

