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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2016
Korte terugblik
Op de ledenavond in oktober zijn we met elkaar lekker creatief bezig geweest. Heeft u ook zo’n leuk
bloemstukje in een pompoen gemaakt?? Voor veel dames was dit de allereerste keer, dat zij met een
pompoen aan de slag gingen. Met soms een beetje hulp is dit allemaal prima gelukt. De stukjes waren
heel mooi geworden. Foto’s kunt u vinden op onze website www.kvgmaasland.nl Misschien staat u er
zelf wel op. Gauw kijken dus!

Vele handen maken licht werk
Om alles voor deze creatieve avond voor te bereiden, was best veel werk. Dat heeft u kunnen zien toen
u binnenkwam in De Link. Alle tafels stonden klaar met heel veel materialen en spulletjes. Het bestuur
doet dat heel graag voor u. Maar wat wij ook heel fijn vonden, is dat een aantal dames spontaan bleven
opruimen, na afloop. Er is dan altijd best veel te doen, maar met zoveel hulp was dit een fluitje van een
cent. Hartelijk dank daarvoor!!
Ook de gastvrouwen willen wij nog maar eens bedanken. Het is voor ons heel fijn, wanneer er op de
ledenavonden telkens twee dames zijn die voor de koffie zorgen. Dat geeft ons de ruimte om te zorgen
dat u een fijne avond heeft. Op de volgende ledenavond ligt weer een lijst klaar voor 2017. U kunt uw
naam achter een datum zetten, zodat wij weten wie ons komt helpen. Alvast hartelijk dank daarvoor!!

Sinterklaasavond maandag 21 november
De laatste twee jaar zijn we met alle dames van het
KVG te gast geweest in het Sinterklaashuis. Dat was
twee keer heel erg leuk, maar we hebben besloten om
dit jaar de Sinterklaasavond weer gewoon in De Link te
vieren. Dat neemt niet weg, dat u natuurlijk nog steeds,
op eigen gelegenheid, een bezoekje kunt brengen aan
het Sinterklaashuis, want ook dit jaar logeert Sint met
zijn pieten weer in het oude Gemeentehuis van
Maasland. Daar is weer van alles te beleven, met name
voor de allerkleinsten, maar ook voor volwassenen is
het huis heel leuk om te bezoeken.
Een echte aanrader dus!

Wat gaan we dan wel doen?
Wij hebben voor de ledenavond van 21 november Kees Bos
uitgenodigd. Kees verzorgt voor ons een heel leuk
programma met een muzikale Sinterklaasbingo. Er zijn leuke
prijsjes te winnen. Komt u ook? Wij zorgen dat het weer een
hele gezellige boel wordt. De avond begint om 20.00 uur.
U bent welkom vanaf 19.45 uur voor een kopje koffie of
thee met een lekkere Sinterklaas-traktatie.
Yvonne Doelman en Evelien van Leeuwen gaan ons daarbij
helpen. We verwachten hen om 19.15 uur om een en ander
voor te bereiden.

Rabo Clubkas Campagne 2016
De Rabo Clubkas Campagne heeft voor ons een mooi bedrag
opgeleverd van € 256,80. Ria en Marga van het bestuur hebben
de cheque in ontvangst genomen. Met dit bedrag kunnen wij voor
u weer hele leuke dingen organiseren. We danken de Rabobank voor de cheque en u voor het
uitbrengen van uw stem op onze club!!

De Kerstavond vieren we dit jaar op maandagavond 19 december. Rond 9 december ontvangt u
hiervoor de uitnodiging.

Bloemschikavond voor kerst
Op woensdagavond 21 december a.s. bieden wij de mogelijkheid om bij Jolanda Ammerlaan, Kwakelweg
10, een mooi kerststuk te maken. De avond begint om 19.30 uur, kosten hiervoor zijn, inclusief alle
materialen €22,50 (te betalen bij Ria van Kersbergen op de avond zelf). Aanmelden is wel noodzakelijk,
dit kan bij Els, uiterlijk maandag 19 december via rebo@caiway.nl of telefoon 010 5921616.
Neemt u een klein snoeischaartje en een mesje mee?

Verjaardagen
Dinie Zonneveld is jarig (geweest) op 9 november, zij is 80 jaar
geworden. Rika Bierkens wordt op 12 november 75 jaar.
Van harte gefeliciteerd namens bestuur en leden van het KVG!

Tot ziens op de ledenavond van maandag 21 november.
Rond 19.45 uur staat de koffie/thee klaar.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

