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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2016
Korte terugblik
De zomer van 2016 heeft een mooie eindspurt gemaakt, waardoor we gelukkig nog volop kunnen
genieten van het mooie weer. Daar hebben we ook tijdens de uitgaansdag van mogen profiteren. Met
57! dames en Henk, onze chauffeur en reisleider, zijn we donderdagochtend vertrokken naar Volendam
en Marken. Het werd een heerlijk zonnige en warme dag met genoeg tijd om bij te praten met elkaar,
maar ook om nieuwe contacten op te doen. Een hele belevenis was de Volendam Experience, waarbij
we de januari storm en overstroming van 1916 opnieuw meemaakten. Het was alsof we er echt midden
in zaten, een bijzondere ervaring! Daarna lekker rondgewandeld in Volendam en later ook in de
historische haven van Marken, met tijd voor een terrasje, een visje, een broodje of een lekker ijsje. Tot
slot nog een diner in restaurant ’t Dijkhuis in Watergang. Het was een geslaagde dag waaraan we met
veel plezier kunnen terugdenken. Een foto als herinnering aan deze fijne dag ziet u hieronder.

‘Hella’s Verhalenhuis’ op maandagavond 19 september
Wie ben jij? Is de mooiste vraag om te stellen en de moeilijkste om te
beantwoorden. En toch is dat precies de leidraad tijdens een bijzondere avond
in Hella’s Verhalenhuis. Op een leuke, interactieve wijze nodigt Hella van der
Wijst je uit om een stuk van je levensverhaal te delen maar zal ze ook veel
vertellen over haar eigen ontmoetingen. Zoals ze dat tien jaar lang deed in KRO
De Wandeling. Maar ook in RKK Kruispunt, Brandpunt. En tegenwoordig nog
altijd doet als presentator van EO’s Geloof en een Hoop Liefde, Bakkie Troost,
De Nieuwe Dag en schrijvend in PLUS Magazine. Verhalen maken de mens.
Ieder mens heeft een verhaal te vertellen dat anderen kan inspireren, helpen,
wijzer maken. Dit wordt dus geen avond waarin Hella alleen aan het woord is,
zij vindt het een uitdaging om deze avond samen met u tot een bijzondere,
intieme avond te maken om het nog eens over te hebben.
Hella nodigt iedereen die naar deze avond komt om één iets/ding/voorwerp mee te nemen waar een
bijzonder verhaal aan vast zit…

Rabo Clubkas Campagne 2016
De Rabo Clubkas Campagne levert ons jaarlijks een mooi bedrag op waarmee we als
KVG veel kunnen doen. Ook dit jaar willen we daarom weer meedoen. Tijdens de
stemperiode, deze editie is van 27 september tot en met 10 oktober 2016, kunt u op
de website van de Rabobank stemmen op uw favoriete vereniging. Ieder lid mag 5
stemmen verdelen, maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging. Het bedrag (dat
door Rabobank gestort is) in de pot wordt gedeeld door het totale aantal stemmen.
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal stemmen voor de club. Dus hoe meer leden van onze
vereniging stemmen, des te hoger het sponsorbedrag. Als u lid bent van de Rabobank krijgt u thuis een
code toegestuurd waarmee u kunt stemmen. Dit jaar heeft iedere vereniging of stichting een eigen
persoonlijke pagina op de website van Rabobank Clubkas Campagne. Wij stellen het zeer op prijs als u
minimaal één stem (liefst 2) op het KVG uitbrengt. Let op: als u lid bent van de Rabobank ontvangt u een
paar keer per jaar het blad “Dicht bij”. Ook in dit blad kunt u informatie lezen over deze sponsoractie.
Als u nog geen lid bent, kunt u dat gratis worden, alleen kunt u dan voor dit jaar niet meer meestemmen
(maar volgend jaar natuurlijk wel!).

Melania
KVG steunt het werk van Melania, een organisatie voor en door sterke
vrouwen. De collecte op onze ledenavonden is altijd bestemd voor
Melania, tenzij anders vermeld.
Ook dit jaar hebben we weer twee projecten mogen steunen. Een
eenden-boerderij opgezet voor vrouwen in Uganda die hierdoor hun
inkomen kunnen verbeteren en kinderen naar school kunnen laten
gaan. Ook zijzelf krijgen trainingen over goede voeding, samenwerking en administratieve taken.
Het tweede project is in de sloppenwijk van Manilla. Deze vrouwen maken van koffie en theezakjes
mooie producten, zij hebben nu een naaimachine en kunnen wat verdienen met het maken van
schooluniformen.
Dit jaar, in mei, was het de tiende keer dat de fietstocht met het buffet georganiseerd is. De opbrengst
daarvan is ook altijd bestemd voor Melania. Toos Groenewegen (en haar familie) vormen de spil in de

organisatie hiervan. Maar na tien jaar heeft Toos besloten om er mee te stoppen, wat voor haar zeker
geen gemakkelijk besluit was. Wij willen Toos hartelijk bedanken voor haar inzet al die jaren!!

Aandacht voor elkaar
Als u iemand van ons KVG kent die door ziekte wat aandacht nodig heeft, is een berichtje altijd welkom.
Wij geven daar graag vanuit het bestuur op gepaste wijze aandacht aan. Laat het ons weten. U kunt
contact opnemen met Marga de Bruijn, tel 010 5918870.

Verjaardagen en jubilea Op 2 september heeft An ter Wal haar 75e verjaardag
mogen vieren. Alsnog van harte gefeliciteerd!
Op 16 september wordt Corrie van leeuwen 91 jaar. Ook van harte gefeliciteerd en
namens bestuur en leden van het KVG een hele gezellige dag toegewenst!

Tot ziens op de ledenavond van maandag 19 september.
Irma Speksnijder en Marga Arkesteijn zullen die avond de koffie en thee verzorgen. Wij verwachten hen
om 19.15 uur om een en ander klaar te zetten. De overige leden verwachten wij rond 19.45 uur, dan
staat de koffie en thee klaar!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

