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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017
Op zaterdag 18 november arriveert de Goedheiligman ook in Maasland.
Hij neemt vanaf die dag zijn intrek in het Sinterklaashuis aan de ’sHerenstraat, dat tegen die tijd prachtig zal zijn ingericht en versierd door
vele vrijwilligers voor deze bijzondere gelegenheid.
Wist u dat u ook dit jaar weer een bezoek kunt brengen aan dit prachtige
verblijf? Wanneer dat kan, dat leest op de aankondiging hiernaast of in
de Midden Delflandschakel. Er wordt tevens een leuke bingoavond
georganiseerd op woensdagavond 29 november, waar u van harte
welkom bent. Vanaf 19.15 staat de deur open voor wie dat leuk vindt.
Warm aanbevolen!

Creatieve Sinterklaasavond
op maandag 27 november
De ledenavond van november wordt een creatieve avond. Wij nodigen u
deze keer uit voor een gezellige workshop. We beginnen met koffie of thee met
een lekkere Sinterklaas-traktatie. Daarna gaan we aan de slag onder leiding van
Diana Hoogvliet. Wat we gaan maken ziet u op de foto hieronder.
Moeilijk is het niet, wel leuk om te doen én om mee naar huis te nemen.
U kunt het werkstuk zowel binnen als buiten ophangen. Leuk om de tuin
alvast een winters tintje te geven! Alle materialen zijn aanwezig, u hoeft
zelf nergens voor te zorgen. We vragen deze keer een eigen bijdrage voor
de kosten van het materiaal:
€ 6,50, graag afrekenen op de
avond zelf bij Els. Aanmelden
kan ook bij Els, rebo@caiway.nl
of telefonisch 010 5921616 tot en met 18 november (in
verband met de voorbereidingen).
Neem een tas mee waar het werkstuk na afloop in kan.
Komt u ook?
De avond begint, zoals u gewend bent, om
20.00 uur. Om 19.45 uur staat de koffie /thee klaar.

Gastvrouwen 27 november
Joke van der Meijs en Irma Speksnijder zullen op deze avond de koffie en thee verzorgen.
Wij verwachten hen om 19.15 uur om een en ander klaar te zetten.

Bezoek aan de

kerstmarkt van tuincentrum ‘De Carlton’

Kortere dagen en langere avonden; dan willen we het in huis
overal gezellig maken! Stoere windlichten, zachte kussens,
aaibare plaid, alles in warme kleuren, daarmee creëren we
een sfeervol 'thuis'! Buiten brandt de vuurkorf en kunnen de
bakken beplant worden met vorstbestendige planten,
waaronder de heide en de winterviolen. En niet te vergeten alle accessoires voor de feestdagen.
Op dinsdagmiddag 12 december kunt u mee voor een bezoek aan de kerstmarkt van
tuincentrum De Carlton in ’s-Gravenzande.
Ook kunt u daar een bezoekje brengen aan de BoereGoed Farmshop met de lekkerste, duurzaamste
en gezondste groenten en fruit uit de Westlandse regio!
Vertrek is om 13.30 uur vanaf de Sporthal aan de Hofsingel. Aanmelden kan bij Jacqueline,
jacqvdhoekkvg@gmail.com, of 06 49764562 Vergeet niet door te geven of u zelf rijdt of dat u vervoer
nodig heeft. Rijdt u graag mee, neem dan €2 mee voor de chauffeur. Bij de Carlton is gelegenheid om
met elkaar (op eigen kosten) koffie/thee te drinken. We verwachten rond 16.00 uur weer terug naar
huis te gaan. Gezellig als u meegaat!.

De leestafel is er weer
De avonden worden weer langer en dan gaan we het binnen weer gezellig maken. Lekker tijd om te
lezen, wanneer het buiten regent. Heeft u nog mooie bladen of een fijn boek liggen die het waard zijn
om te delen, neem deze dan mee voor op de leestafel. Wellicht kunt u er iemand blij mee maken en
ligt er voor u weer een nieuw tijdschrift om mee naar huis te nemen.

Verjaardagen en jubilea
Op 9 december zijn Jolanda en Aad
Ammerlaan 40 jaar getrouwd. Truce
Krabbenbos wordt op 9 december 75
jaar. Van harte gefeliciteerd en namens
bestuur en leden van het KVG een hele
gezellige dag toegewenst!
Tot ziens op de ledenavond van
maandag 27 november!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

