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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017
Korte terugblik
De uitgaansdag, traditioneel de eerste
bijeenkomst na de zomerstop, zit er
inmiddels al weer op. Met een gezellige
groep dames zijn we met de bus van
Nooteboom naar Den Bosch geweest.
Tijdens een mooie vaartocht over de
Dommel was er koffie met een heerlijke
Bossche Bol.
Na de mooie vaartocht werd de binnenstad
bezocht en volgde nog een rondleiding door
de Sint Jans Kathedraal.
Er was genoeg tijd om lekker te genieten op
een terrasje in de zon of om
wat te shoppen in de vele
mooie winkels van Den Bosch.
Tot slot nog een heerlijk diner
in restaurant de 7Bergsche
Hoeve. Het was gezellige dag
waaraan we met veel plezier
kunnen terugdenken.
Hierbij een paar foto’s als
herinnering voor iedereen
die erbij was.

Na de vakantie
Je bent weer thuis, je eigen plekje,
je eigen bed, je eigen stoel.
Je bent weer thuis - en dan ontdek je
dat speciale "thuis-gevoel".
Eerst de ervaringen verwerken
-de koffer leeg, de was in 't sop-,
en langzaamaan te gaan bemerken:
Ik ben weer thúis, het zit er óp!
Wat is het goed, dat eigen stekje,
precies zoals door jou bedoeld.
Je bent weer thuis - en dan ontdek je
dat speciale "thuis-gevoel"!

Rabo Clubkas Campagne 2017
De Rabo Clubkas Campagne levert ons jaarlijks een mooi bedrag op waarmee we als
KVG veel kunnen doen. Ook dit jaar willen we daarom weer meedoen. Tijdens de
stemperiode, deze editie is van 26 september tot en met 10 oktober 2017, kunt u op
de website van de Rabobank stemmen op uw favoriete vereniging. Hoe meer leden
van onze vereniging stemmen, des te hoger het sponsorbedrag. Als u lid bent van de Rabobank krijgt u
thuis een code toegestuurd waarmee u kunt stemmen. Wij stellen het zeer op prijs als u minimaal één
stem (liefst 2) op het KVG uitbrengt. Let op: als u lid bent van de Rabobank ontvangt u een paar keer per
jaar het blad “Dicht bij”. Ook in dit blad kunt u informatie lezen over deze sponsoractie. Als u nog geen
lid bent, kunt u dat gratis worden, alleen kunt u dan voor dit jaar niet meer meestemmen (maar volgend
jaar natuurlijk wel!).

‘Zet ‘m Op’ op maandagavond 18 september
Hoeden worden tegenwoordig nog maar zelden gedragen. Ze lijken
alleen op Prinsjesdag belangrijk. Wil Gorter vindt dat de hoed meer
aandacht verdient! Jarenlang verzamelde zij hoeden. Haar
verzameling werd in 2001 in Hoedenmuseum Zet 'm Op in Andijk
toegankelijk voor publiek: een collectie van maar liefst vierhonderd
hoeden, maar ook alles wat met de hoed te maken heeft. Gedurende
deze avond laat Wil ons verschillende hoedjes zien. Bontmutsen,
zonnehoeden, hoofddeksels van sporten en beroepen, hoeden uit
verschillende streken van ons land en van de wereld, je kunt het zo
gek niet bedenken of Wil heeft het. Soms wordt de hoed vergezeld
van een gedicht, een lied of een andere leuke anekdote. Er worden
zelfs spreekwoorden uitgebeeld.
Wij nodigen u uit om voor deze avond zelf een hoedje op te zetten.
Dat mag een deftige zijn, maar ook een zelfgemaakte, een grappige,
een gekke of een hoedje van papier. Alles mag!
De avond begint, zoals u gewend bent, om 20.00 uur. Om 19.45 uur staat de koffie /thee klaar.
Irma Speksnijder en Truce Krabbenbos zullen die avond de koffie en thee verzorgen. Wij verwachten
hen om 19.15 uur om een en ander klaar te zetten.

Aandacht voor elkaar
Als u iemand van ons KVG kent die door ziekte wat aandacht nodig heeft, is een berichtje altijd welkom.
Wij geven daar graag vanuit het bestuur op gepaste wijze aandacht aan. Laat het ons weten. U kunt
contact opnemen met Marga de Bruijn, tel 010 5918870.

Bezoek en rondleiding bij Aquafleur op vrijdag 22 september a.s.
Aquafleur is een bedrijf aan de Burgerweg 6a, waar aquariumplanten en vissen
worden gekweekt. Leuk en interessant om te zien wat er allemaal bij komt
kijken. Houd er rekening mee, dat het een tropische kas is, waar het dus erg
warm en vochtig is. Dus pas de kleding hier op aan! Het bezoek duurt tot
ongeveer 16.00/16.30 uur. Vertrek, bij voorkeur op de fiets, vanaf de Sporthal om 13.30 uur. Er zijn geen
kosten aan dit bezoek verbonden. Aanmelden bij Els Boon, rebo@caiway.nl, dit kan tot en met maandag
18 september.

Verjaardagen en jubilea Op 11 september zijn An en Dries ter
Wal 55 jaar getrouwd en op 13 september zijn Plonie en Johan van
Noordt 55 jaar getrouwd.
Op 16 september wordt Corrie van leeuwen 92 jaar.
Elly en Jan van der Maarel zijn op 6 oktober 45 jaar getrouwd.
Allemaal van harte gefeliciteerd en namens bestuur en leden van
het KVG een hele gezellige dag toegewenst!
Tot ziens op de ledenavond van maandag 18 september!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

