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NIEUWSBRIEF MEI 2017
Korte terugblik
Op maandag 24 april kwam Lia Verheul met een ‘vrolijke noot’ over het leven van de vrouw. Het was
inderdaad een heel vrolijk verhaal met een vette knipoog over de vele ongemakken, waar wij
vrouwen soms zo lekker over kunnen mopperen. We hebben in ieder geval weer eens heerlijk
kunnen lachen, omdat het zo herkenbaar was. Maar goed dat er geen mannen bij waren!!
De volgende ledenavond wordt een serieuze, interessante avond, waar u vast en zeker ook graag bij
wilt zijn:

Ledenavond maandag 22 mei: Jacques Moerman
‘Het vervoer over vaarten en vlieten in en om Midden-Delfland’
Vanaf de
Middeleeuwen tot in
de zestiger jaren van
de vorige eeuw
werden de
waterwegen van Midden-Delfland
intensief gebruikt voor het vervoer. Het
zeil, de roeiriem, het trekpaard en de
vaarboom waren belangrijke
hulpmiddelen om de vaartuigen voort
te bewegen. In de streek herinneren
rolpalen, bruggetjes, vaarsloten en
jaagpaden nog altijd aan de
scheepvaart. Verdwenen zijn de
windassen, botenhuizen en secreten
langs het water. Vanavond wordt
aandacht besteed aan het groentevervoer over het water naar de veiling. De trekschuitroute van Den Haag via
Delft naar Rotterdam en die van Delft naar Vlaardingen/Maassluis komen eveneens aan bod. De spreker
gebruikt naast foto's van de huidige situatie ook afbeeldingen van oude kaarten, prenten en schilderijen.
Het is een fraai overzicht van alles wat met het vervoer in de omgeving van Maasland te maken heeft.
De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar!
Gastvrouwen deze avond zijn Plony Nijland en Lia Kaptein, we zien hen graag rond 19.15 uur om een en ander
klaar te zetten.

Melania fietstocht dinsdagmiddag 30 mei
Zeventien dames hebben zich inmiddels voor deze middag aangemeld, een
mooi aantal. De start is op dinsdag 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 aanmeldingstermijn is iets opgeschoven, dit kan nog tot uiterlijk 15 mei.
Vergeet niet, vooraf, te betalen. Graag een envelopje met uw naam er op en
€15,- bijdrage, in de brievenbus bij Marga de Bruijn, Commanderij 35.

Koninklijke onderscheiding Toos Groenewegen
Toos Groenewegen, de voorzitter van KVG Kring West, heeft op
26 maart jl. een Koninklijke onderscheiding ontvangen en is
benoemd tot “Ridder in de Orde van Oranje
Nassau”, onder meer voor haar vele werk voor
Melania wereldwijd. Zij heeft dat meer dan
verdiend, voor al haar inspanningen en
enthousiasme. Toos van harte gefeliciteerd van ons
allemaal.

Uitgaansdag naar Den Bosch op dinsdag 5 september
In de vorige nieuwsbrief heeft u uitgebreide informatie
ontvangen over de uitgaansdag naar ’s-Hertogenbosch op
dinsdag 5 september. 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 23 mei wordt
Sjaan Deutz-van der Gaag 75 jaar. Op 2 juni viert Lenie Peek
haar 50 jarig huwelijksjubileum en op 6 juni wordt Trees
Vogels 86 jaar. Van gefeliciteerd en een gezellige dag!

Tot ziens op de ledenavond op maandag 22 mei. Rond 19.45 uur staat de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

