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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016
Korte terugblik
Op de eerste ledenavond van dit najaar, bracht Hella van der Wijst ons een indrukwekkende avond.
Mooie, bijzondere, soms emotionele verhalen van leden kwamen naar voren. Het was mooi om dit met
elkaar te delen en te beleven. We zullen hier zeker nog lang en met een warm gevoel aan terugdenken.
Inmiddels is de mooie lange nazomer een beetje aan zijn eind gekomen en gaan we rustig over in een
hopelijk net zo mooie herfst. Tijd voor gezelligheid, weer knus in huis met kaarsjes aan en stoofvlees en
pompoensoep na een stevige herfstwandeling! Daarom, om u een beetje in de stemming te brengen,
hierbij een mooi gedicht, passend bij de overgang van zomer naar herfst. Op de komende ledenavond
horen we er nog één, die zal door Ingrid worden voorgedragen. Die avond staat helemaal in het teken
van de herfst, verderop in de nieuwsbrief leest u er meer over.
Einde zomertijd
Oranje en rood, warme kleuren
Paddenstoelen en heerlijke geuren
Wandelingen door het bos
Kastanjes rapen in het mos
Vroeger donker, later licht
Een herfstig zonnetje op je gezicht
Warme haard, gezelligheid
Afscheid van de zomertijd.

Extra uitstapje: Bezoek aan het schoenmuseum van Jan Verduijn in Maassluis
op donderdag 19 oktober
Wij nodigen u uit om mee te gaan naar het Schoenmuseum van Jan
Verduijn aan de Dr. Kuiperkade in Maassluis, boven de schoenwinkel
van Voorberg. Het kleine intieme museum is niet alleen een bezoek
waard door de interessante verzameling maar zeker ook vanwege de
enthousiaste verhalen die Jan Verduijn erover weet te vertellen.
Het museum is bereikbaar via twee trappen. Er
is geen lift in het pand. Helaas is dit bezoek
daarom minder geschikt voor dames die niet
meer zo goed ter been zijn. Voor dit
museumbezoek wordt geen entree gevraagd. Er is plaats voor twee groepen van
10 personen. Voorafgaand, óf na afloop van het bezoek aan het museum, gaan we
met elkaar koffiedrinken, op eigen kosten. Waar? dat hoort u nog. Vertrek is om
9.45 uur vanaf de sporthal (op de fiets). Wilt u mee? Aanmelden kan bij Els,
telefoon 5921616 of via rebo@caiway.nl

Bloemstukje in een pompoen, creatieve avond op 24 oktober
Helaas kan de avond met als thema ‘Moedervlek of Melanoom’ geen
doorgang vinden. Op het laatste moment kregen wij een berichtje dat dr.
Ellen de Haas op 24 oktober verhinderd is. Het is helaas ook niet gelukt om
vervanging te regelen. Maar deze avond houdt u gewoon van ons tegoed!
We hebben een leuk alternatief programma voor u bedacht. We houden
een creatieve avond. Met elkaar gaan we bloemstukjes maken in een
pompoen. Een voorbeeldje ziet u op de foto hiernaast. Uiteraard gaat u
allemaal met een eigen origineel stukje naar huis. Wij helpen daarbij en wij
zorgen ook voor al het materiaal. Het enige dat u mee moet nemen is een
mesje en misschien een tangetje om takjes te knippen. Aanmelden is wel noodzakelijk, dat kan bij Ria
van Kersbergen, telefoon 010 5924776 of riakers@kabelfoon.net
De avond begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.45 uur voor een kopje koffie of thee. Dineke
van Wingerden en Monique Vogels gaan ons daarbij helpen. We verwachten hen om 19.15 uur om een
en ander voor te bereiden.

Rabo Clubkas Campagne 2016 – stemmen kan nog tot en met 10
oktober!!
De Rabo Clubkas Campagne levert ons jaarlijks een mooi bedrag op
waarmee we als KVG veel kunnen doen. Fijn als u ook uw stem op ons
KVG wilt uitbrengen!

Tot ziens op de ledenavond van maandag 24 oktober. Rond 19.45 uur staat de koffie/thee klaar.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

