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NIEUWSBRIEF MAART 2016
Korte terugblik
Op maandag 15 februari hebben wij op onze
jaarvergadering afscheid genomen van Joke
van der Meijs. Joke heeft elf jaar lang deel
uitgemaakt van het KVG bestuur en de laatste
vijf jaar was zij onze voorzitter. Christine
Kaandorp heeft de voorzittershamer van Joke
overgenomen en wij zijn heel blij met deze
fijne nieuwe voorzitter. Ook is er een nieuw
algemeen bestuurslid bijgekomen in de
persoon van Jacqueline van den Hoek. Op de
foto hiernaast ziet u het nieuwe voltallige
bestuur, van links naar rechts Jacqueline van
den Hoek, Ria van Kersbergen (staand), Ingrid
van Leeuwen, Els Boon, Christine Kaandorp,
Ellen van Adrichem en Marga de Bruijn.
Wij gaan er weer tegenaan en hebben veel zin
om voor u leuke avonden te organiseren!

Ledenavond maandag 14 maart:

Be Vocal met “Musicalspetters”
Op maandagavond 14 maart wordt De Link omgetoverd tot een heus theater. Het avondvullende
programma Musicalspetters is een aaneenschakeling van musical hoogtepunten. In rap tempo
worden de hits gezongen uit zo’n 15 verschillende musicals.

Echte klassiekers zoals de WestSide Story, de Jantjes, Evita en Les Miserables, maar ook modernere
werken uit bijvoorbeeld Mamma Mia en Joe de Musical. Het programma Musicalspetters is een
rollercoaster van emotie. Uitbundig gezongen musicalhits, stille ingetogen liedjes, kippenvel
momenten, een lach en een traan worden in één avond beleefd.
Musicalspetters is niet alleen een streling voor het oor, maar geeft ook voldoende om te zien.
Alle musicalsongs worden gezongen in bijpassende kostuums en door getalenteerde zangers en
zangeressen, die hun sporen hebben verdiend in de wereld van zang en theater. U heeft hen kunnen
zien en horen bij musicals als Grease, Wicked en Ciske de Rat en Titanic. Wij hopen veel leden te
ontmoeten bij deze veelbelovende show! De avond begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur, vanaf
19.45 uur staat de koffie klaar.
Gastvrouwen op deze avond zijn: Riet van Iersel en Anneke de Jong. Wij zien hen graag om 19.15 uur
om de koffie/thee klaar te zetten.

Voorjaarsworkshop Bloemschikken op maandag 21 maart
Op maandagavond 21 maart organiseren wij weer een workshop bloemschikken. Deze keer gaan we
een mooi Paasstuk maken bij Jolanda Ammerlaan met eitjes, veertjes en bolletjes, Kwakelweg 10. De
workshop begint om 19.30 uur en kost € 22,50 (inclusief materiaal en koffie/thee). Er zijn nog enkele
plaatsen vrij, dus meldt u snel aan bij Marga, telefoon 5918870 of margakvg@gmail.com, dat kan tot
en met 18 maart. Vergeet niet een mesje, een schaartje en een tangetje (snoeischaar) mee te nemen.

Leuke excursie naar museum Oud Overschie op dinsdag 12 april
Wij hebben een leuke extra activiteit georganiseerd. Kent
u dit museum?? Het is een bezoekje meer dan waard.
Aan de Overschiese Dorpstraat was ooit een klein
snoepwinkeltje gevestigd met de naam 'Hoop doet leven'.
Dit was in januari 1988 de naamgever van het Museum
Oud Overschie. De museumstichting zelf werd al in 1973
opgericht als vereniging Oud Overschie. Zij hield zich bezig
met het organiseren van verschillende evenementen en
tentoonstellingen. Museum Oud Overschie is gevestigd in
3 historische panden. In deze panden is de historische
afdeling gevestigd. Het buitenmuseum is ruim een halve
hectare groot, midden in het historisch centrum van de
Rotterdamse deelgemeente Overschie. Bij het
buitenmuseum horen onder andere de oude
begraafplaats van Overschie, het baarhuisje, het
theehuisje uit de oude pastorietuin en het
brugwachtershuisje van de Lage Brug. Achter de
historische panden ligt de voormalige wagenmakerij en
een kleine melkfabriek. Deze werden tussen 1998 en 2002
gerealiseerd als uitbreiding van het museum. 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. Aanmelden kan bij Els, 5921616 of rebo@caiway.nl tot en met 8 april.
Wilt u daarbij aangeven of u zelf kunt rijden, of dat u graag wil meerijden.

Uitgaansdag donderdag 8 september
Ook dit jaar hebben we weer een leuke uitgaansdag georganiseerd. We gaan 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.
De kosten voor deze dag zijn € 52,50 per persoon.
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.

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).

Verjaardagen en Jubilea
Op dinsdag 5 april wordt Annie van Marrewijk 86 jaar. Zij verblijft nog steeds in revalidatiecentrum
Westhof (Julialaantje 38, 2283 TB Rijswijk). Leuk om haar een kaartje te sturen!
Namens het KVG van harte gelukgewenst en natuurlijk ook van harte beterschap!

Tot ziens op de ledenavond op maandag 14 maart.
Rond 19.45 uur staat de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

