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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF JANUARI 2017
Wat het jaar 2017 ons brengen zal,
dat weten we nog niet.
Maar hopelijk ligt er voor ons allemaal,
iets positiefs in het verschiet!

Korte terugblik
De decembermaand ligt al weer achter ons. Een periode vol met feestelijkheden, bij ons KVG
maar ook bij u en ons thuis. De kerstavond was, als vanouds, sfeervol en gezellig, mede dankzij
de prachtige pianomuziek en zang van Madelen Alsemgeest en Evelien van Leeuwen.
Wij hopen dat het ook voor u een mooie en gezellige tijd is geweest en dat u weer zin heeft in
een nieuw jaar, dat hopelijk voor ons allemaal veel goeds zal brengen.
Wij hebben een aantal bijzondere ledenavonden voor de boeg, dat heeft u al kunnen lezen in
het nieuwe programmaboekje voor 2017. Wij, het bestuur van KVG, heeft er in ieder geval heel
veel zin in!

Eerste ledenavond in het nieuwe jaar: maandag 16 januari 2017
Op deze eerste ledenavond van het nieuwe jaar
bieden wij de gelegenheid om elkaar een
gelukkig nieuwjaar toe te wensen en gezellig bij
te praten. We brengen met elkaar een toast uit
op een mooi nieuw Gildejaar en op ieders
persoonlijk geluk.
Daarna gaan we verder met het programma
voor deze avond.

Reisverslag van een wereldreis in een zeilboot over de oceaan
In mei 2015 zijn Perry en haar man Arnold met hun zeilboot
‘Lovis’ uitgevaren voor een reis die vijftien maanden heeft
geduurd. Ze hebben zoals dat heet een rondje Atlantic gedaan.
Zo zijn ze van Frankrijk de golf van Biskaje over gestoken naar
Spanje, hebben ze via Portugal de Madeira eilanden groep
bezocht en zijn ze naar de Canarische eilanden geweest. Dan heb
je al wat lange oversteken gehad maar dan begint het eigenlijk
pas echt. Via Caap Verde naar Suriname waar kerst en Oud en
nieuw is gevierd. Vervolgens naar de beneden en bovenwindse
eilanden en vanaf Sint Maarten naar de Azoren. De reis is afgerond via Ierland en Schotland,
het Caladonisch kanaal en uiteindelijk via Oost Engeland in augustus weer terug naar
Nederland. Perry de Maa, dochter van Clazien van Schie, komt op 16 januari over hun
bijzondere reis vertellen. Wat ze hebben
mee gemaakt maar vooral ook wat er bij
komt kijken om zo een oceaan over te
steken.
Ook zal zij ons mooie foto’s laten zien. Wij
zijn heel benieuwd naar dit
indrukwekkende verslag. Het belooft een
bijzondere avond te worden.

Gastvrouwen voor deze avond zijn: Trees
Groenewegen en Paula van der Vaart.
We verwachten hen rond 19.15 uur om ons te
helpen met voorbereiden. Vanaf 19.45 uur staat
alles dan weer klaar en bent u van harte welkom.
Tot ziens op 16 januari!!

Bijzondere verjaardagen in januari:
9 januari: Bep Kohler 80 jaar, 11 januari: Elly en Ton van Leeuwen 50 jaar getrouwd, 13 januari:
Annie Gordijn 80 jaar, 24 januari: Janny vd Helm-Ammerlaan 81 jaar, 30 januari: Jo van der
Meijs-van der Maarel 89 jaar en 6 februari: Truus Ruigrok-de Haas 82 jaar.
Van harte gefeliciteerd en namens bestuur en leden van het KVG een hele gezellige verjaardag
toegewenst!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

