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Korte terugblik
De ledenavond van 14 maart met het optreden van
“Be Vocal” was een echte topavond, het leek wel een theater in
De Link!!
Heeft u ook zo genoten van de prachtig gezongen musicalliedjes
en de leuke presentatie en show van deze twee duo’s? Wij van
het bestuur in ieder geval wel, en wanneer u er niet bij was, heeft
u echt iets gemist!

Op maandag 21 maart zijn bij een extra activiteit 20 dames
naar Jolanda Ammerlaan geweest en hebben ieder een
prachtig voorjaarsstuk gemaakt. Op de foto ziet u Janny
Heinen en Kitty van der Drift, zij mogen trots zijn op hun
eigen creatie!

Iteke Weeda “Over liefde gesproken…”
Voor de ledenavond van maandag 18 april hebben wij mevrouw Prof.
dr. ir. Iteke Weeda uitgenodigd. Mevrouw Weeda is sociologe en
emeritus hoogleraar met betrekking tot emancipatie vraagstukken.
De lezing, die zij voor ons zal geven, heeft onderwerpen over liefde,
vriendschap, intimiteit en relatie. Daarnaast zullen velen haar kennen
als schrijfster; er staan 17 boeken op haar naam. Haar ervaring op dit
gebied is groot en haar lezingen worden gekenmerkt door het tonen
van samenhangen vanuit een brede visie, door interactie met de zaal,
en door relativering en humor. Omdat de onderwerpen doorgaans
eenieder aangaan in het persoonlijke leven en arbeidsleven geven ze
steeds aanleiding tot levendige gesprekken en discussies.
Dit belooft dus een heel boeiende avond te worden.
De avond begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat
de koffie klaar.
Gastvrouwen op deze avond zijn: Plony Nijland en Lia Kaptein. Wij zien
hen graag om 19.15 uur om de koffie/thee klaar te zetten.

Leuke excursie naar museum Oud Overschie
op dinsdag 12 april
Meer informatie over dit bijzondere museum in de nieuwsbrief van maart.
Er kunnen nog een paar dames mee naar Overschie. Aanmelden mag nog tot
en met a.s. zondag, 10 april, bij Els Boon, 5921616 of rebo@caiway.nl
Op dinsdagmiddag 12 april worden wij als groep ontvangen om 14.00 uur
met koffie, thee en gebak, waarna we een rondleiding krijgen van ongeveer
1,5 uur door het museum. Vertrek met auto’s vanaf de Sporthal De Hofstede
om 13.30 uur. Kosten € 3,50 en € 2,- voor het vervoer. Wilt u daarbij
aangeven of u zelf kunt rijden, of dat u graag wil meerijden.

Uitgaansdag naar Volendam
op donderdag 8 september
Uitgebreide informatie over de uitgaansdag naar Volendam
heeft u kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief. De kosten voor
deze dag zijn € 52,50 per persoon.
Wilt u mee? Aanmelden kan bij Ria van Kersbergen,
Baanderheer 9, telefoon 010 5924776, riavkers@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).
Eventuele dieetwensen graag ook nog doorgeven!

Jubilerende leden:
Op 25 april zijn Jannie en Piet van der Helm 55 jaar getrouwd;
op 6 mei zijn Anneke en Bertus Wildeboer 50 jaar getrouwd;
op 8 mei zijn Jannie en Sjaak de Bruijne 25 jaar getrouwd.
Namens het KVG van harte gelukgewenst en een hele gezellige dag!

Nog een leuke tip:

Keramiek expositie in ‘Op Hodenpijl’.
De recente ontdekking van het straatje van Vermeer heeft Delft in beroering
gebracht. Dit was voor Tineke van Gils aanleiding om onder de delfsblauwe
hemel, op steenworp afstand van het straatje, een keramiektentoonstelling over
dit thema te organiseren in ‘Op Hodenpijl’. Van 3 tot en met 29 mei kunt u een
bezoek brengen aan deze bijzonder boeiende tentoonstelling. Zie ook
www.inhetstraatjevanvermeer.net. Di t/m zo 10.00-17.00 uur.
Tot ziens op de ledenavond op maandag 18 april,
rond 19.45 uur staat de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

