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NIEUWSBRIEF JUNI 2016
Korte terugblik
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. De zomer staat voor de deur en we hopen dat
die ons vele mooie dagen zal brengen. Op onze laatste ledenavond kwam Maja Jongebreur, van
Woonmeester Jongebreur. Zij bracht ons, samen met een collega en een stagiaire, een inspirerende
avond vol met leuke tips en ideeën voor een sfeervol, persoonlijk interieur.
Op woensdag 25 mei zijn 12 dames op de fiets gestapt voor het goede doel Melania. Onderweg was
een leuke onderbreking bij Joop Stolze Classic Cars in De Lier. Daar troffen we een unieke
verzameling van vele honderden klassieke auto's met de meest bijzondere exemplaren! Het adres is
Lierweg 34a en maakt een bezoekje meer dan waard. Na deze tussenstop vervolgde de route naar
Toos Groenewegen, waar een smakelijk warm en koud buffet op ons wachtte. Een aantal dames van
Melania waren er ook bij. Deze fietstochten leveren altijd een mooi bedrag op voor dit prachtige
doel, vrouwen voor vrouwen in de Derde Wereldlanden. Dank aan Toos Groenewegen en haar team
voor het vele werk, dit wordt door alle deelnemers bijzonder gewaardeerd!

Seizoen afsluiting op maandag 13 juni
Dorpswandeling historisch Maasland
Voor de laatste ledenavond hebben we iets speciaals
georganiseerd.
Wij ontvangen u die avond niet in De Link maar op het
nieuwe overdekte binnenplein tussen museum De
Schilpen en expositieruimte Tavenu, om 19.30 uur,
met koffie en thee.

Vrijwilligers van het museum staan klaar om ons
rond te leiden door de historische kern van ons
prachtige dorp Maasland.
Na deze dorpswandeling is er tijd en gelegenheid
om de expositie van de Ridderlijke Duitsche Orde te
bezoeken in Tavenu of om nog een bezoekje te
brengen aan museum De Schilpen.
Na afloop drinken we met elkaar nog een glaasje
om het seizoen af te sluiten.
Aan deze avond zijn voor u geen extra kosten verbonden, wel is het belangrijk dat u zich even
aanmeldt, zodat wij weten, op hoeveel dames we kunnen rekenen. Aanmelden kan bij Els Boon, via
mail rebo@caiway.nl of 010 5921616.

Uitgaansdag Volendam donderdag 8 september!
De uitgaansdag gaat deze keer naar een prachtig historisch
dorpje aan het IJsselmeer, Volendam!
In een gezellig restaurant wordt u hartelijk ontvangen met
koffie en gebak. Hierna gaat u een ongelooflijke intense 3D
ervaring beleven, geluid, beeld en een complete 360 graden
ervaring. Het verhaal gaat over een belangrijk stukje
geschiedenis van Volendam. U maakt virtueel een storm van
1916 mee in een houten vissersboot en hoe het vissersdorp
onderloopt. Voorafgaande aan de boottocht is er een
holografische Volendam ervaring met decors en uitleg van een
gastvrouw in Volendammer klederdracht. Daarna gaat u de
boot in, 3D brillen op en u maakt iets mee wat u nooit eerder
beleefde! Na deze bijzondere ervaring kunt u het centrum van Volendam bezoeken. Bewandel de
nostalgische dijk, volg een stadswandeling, ga op de foto in klederdracht of eet een vers visje. Aan
het einde van de middag keren we huiswaarts en zullen we onderweg stoppen voor een heerlijk
driegangen diner in een prachtig gelegen restaurant. Na een gezellige dag zal de chauffeur u weer
veilig thuisbrengen. Houdt u er wel rekening mee, dat u zelf voor de lunch moet zorgen. Dus neem
een lunchpakketje mee, of u kunt natuurlijk ook zelf ergens gaan lunchen in Volendam, daar is
gelegenheid genoeg voor.
Leuk dat zovelen meegaan met de uitgaansdag!
De bus is op dit moment bijna vol, nog een paar plekjes zijn beschikbaar. Veel dames hebben ook al
betaald. Willen degenen, die dit nog niet hebben gedaan, het bedrag voor de dagtocht ook
overmaken?? (€ 52,50 op IBAN NL25RABO0340406070 t.n.v. KVG Maasland onder vermelding van uw
naam en Lidnummer, staat op de achterkant van uw jaarboekje).
Wilt u nog mee? Aanmelden kan nog bij Ria van Kersbergen, Baanderheer 9, telefoon 010 5924776,
riavkers@gmail.com.
Verzamelen op 8 september om 8.30 uur bij Sporthal ‘De Hofstede’! Rond 19.30 zijn
we weer thuis.

Verjaardagen en jubilea
Hierbij alle verjaardagen voor de zomerperiode (wij vermelden verjaardagen van 75 jaar, vanaf 80
jaar iedere verjaardag, en de huwelijksjubilea, wanneer deze bij ons bekend zijn).
23 juni:
Annie van der Hoeven-van Leeuwen 92 jaar;
29 juni:
Plony van Noordt-van Mil 82 jaar;
1 juli:
Ina en Aad Ammerlaan, 45 jaar getrouwd;
12 juli:
Tiny Zegwaard, 75 jaar;
10 augustus: Gré van Mil 82 jaar;
14 augustus: Jeanne van Leeuwen-Vieveen 91 jaar;
16 augustus: Irma en Rens Speksnijder, 25 jaar getrouwd;
Alle jarige en jubilerende KVG leden: Van harte gefeliciteerd en
namens bestuur en leden van het KVG een hele gezellige dag toegewenst!
Tot ziens op maandagavond 13 juni. We zien u graag even voor 19.30 uur bij de nieuwe
ontvangstruimte tussen Tavenu en Schilpen, op het Pynasplein!
Dit was voorlopig de laatste nieuwsbrief, de eerstvolgende ontvangt u op 9 september, ná de
uitgaansdag.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

