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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF MEI 2016
In tegenstelling tot hetgeen in het jaarboekje staat vermeld, zal het thema van de eerstvolgende
ledenavond niet zijn “Moedervlek of Melanoom”. De spreekster van die avond is wegens ziekte
afgemeld, maar als het goed is komt ze in het najaar bij ons terug. Haar presentatie houden we dus
nog even tegoed. Gelukkig hebben wij Maja Jongebreur bereid gevonden om deze avond voor ons te
gaan invullen. Maja zou eigenlijk pas in oktober a.s. bij ons komen, maar dat hebben we dus wat
naar voren kunnen halen en daar zijn we natuurlijk heel blij mee!

Ledenavond 23 mei: Maja Jongebreur met Wooninspiratie
Met een woonwinkel in het centrum van Maassluis is “Woonmeester Jongebreur” al tientallen jaren
een begrip, als het gaat om onder meer gordijnen en vloerbedekking. Bent u zelf misschien toe aan
iets nieuws of lijkt het u gewoon leuk om te horen wat de trends zijn van deze tijd? Maja Jongebreur
en haar collega zullen er alles
over vertellen en ook laten zien.
Samen met hen gaan we aan de
slag om voor ons eigen huis een
moodboard-sfeerbord te maken.
Leuk om met elkaar mee bezig te
zijn en ondertussen lekker bij te
kletsen. Het is wel handig om wat
oude tijdschriften mee te nemen
(waar in geknipt mag worden),
een schaar en een theedoek (om
op te werken). De avond begint
zoals gebruikelijk om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
Gastvrouwen voor deze avond zijn: Annie Gordijn en Edith de Koning. Wij zien hen graag om
19.15 uur om de koffie/thee klaar te zetten.

Jaarlijkse fietsdag Melania op
woensdag 25 mei
Op woensdag 25 mei (en niet op 1 juni zoals in
het ledenboekje staat) is weer de jaarlijkse
fietsdag voor Melania, met koud en warm buffet, toetje en
drankjes. We hebben een leuke route bedacht met een
gezellige koffiestop onderweg.

De kosten zijn € 15,00, waarvan € 10,- rechtstreeks naar Melania gaat en €5,- zijn voor de onkosten.
Vertrek om 13.30 uur vanaf de sporthal, uiteraard op de fiets.
Wanneer u niet mee kunt of wilt fietsen, maar wel het goede doel wil steunen, bent u vanaf 16.00
uur welkom bij Toos Groenewegen, op de Vierschaar 36 in ’s-Gravenzande voor een hapje, drankje
en het buffet. Opgeven bij Marga, margakvg@gmail.com of 5918870. Fietst u ook gezellig mee?
Aanmelden uiterlijk op de ledenavond van 23 mei.

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.
Vrijwilligers van het museum staan klaar om ons rond
te leiden door de historie 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. Natuurlijk is er koffie/thee en na afloop
drinken we met elkaar nog een glaasje om het
seizoen af te sluiten.
Aan deze excursie 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 bus is bijna vol!
Wandelen op de nostalgische dijk van
Volendam, op de foto in klederdracht of een
vers visje eten… 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.
Tot ziens op de ledenavond op maandag 23 mei, rond 19.45 uur staat de koffie klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

