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Een terugblik
Maandagavond 18 maart 2019 heeft Sarah Duijn van fysiopraktijk
Adfysio ons een heldere uitleg gegeven over ons lichaam en wat er
mee kan gebeuren als we wat ouder worden. Het bleef niet bij
luisteren alleen want ze heeft ons door middel van simpele
oefeningen laten zien wat wij zelf kunnen doen om ons lichaam in
goede conditie te houden. Het was een zeer informatieve avond.

Ledenavond maandag 15 april Jacqueline Edeling
Jacqueline Edeling studeerde accordeon aan het conservatorium in Enschede
en bandoneón bij Carel Kraayenhof aan het conservatorium te
Rotterdam. Zij vertelt op ludieke wijze over het land en de
herkomst van de muziek die zij zo liefheeft. Zowel de bandoneón,
concertina, diverse harmonica’s en de accordeon komen in haar
show aan bod. Ze laat zien dat ieder land zijn eigen muziek heeft
ontwikkeld. Wij kijken uit naar een verrassend en origineel
optreden.
Introduceés zijn van harte welkom. Zij betalen dan € 5.Gastvrouwen deze avond zijn Liduine van der Hoeven en Lies Berkhout. Wij
verwachten hen rond 19.15 uur om één en ander klaar te zetten.

Collecte
De collecte op 15 april zal gehouden worden voor “Mercy Ships”. Enige
jaren geleden hebben wij hier ook al een ledenavond aan gewijd. Zij
bemannen ziekenhuisschepen met vrijwilligers die de armste landen van
de wereld helpen door medische zorg te bieden. Daarnaast verzorgen zij trainingen
aan medische professionals.
Voorjaarswandeling.
Heerlijk! Het voorjaar is aangebroken. Het wordt weer tijd voor
buitenactiviteiten. Daarom willen wij op vrijdag 26 april gaan wandelen
naar De Buurvrouw aan de Oostgaag. Wij vertrekken om 14.00 uur
vanaf De Link. Wilt u liever op de fiets of met de auto dan kan dat
natuurlijk ook. Dan ontmoeten wij elkaar rond kwart voor drie bij De
Buurvrouw. De kosten voor de consumpties zijn voor eigen rekening.
Gaat u mee? Opgeven kan op onze ledenavond of bij Els Boon tel. nr. 010 5921616 of
rebo@caiway.nl. Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 23 april 2019.
Ledenavond 20 mei
Maandagavond 20 mei hebben wij weer een creatieve avond op het
programma staan. Wij gaan een leuk tapas schaaltje beschilderen. Op de
eerstvolgende ledenavond kunt u zich hiervoor vast opgeven.
Jaarlijkse uitgaansdag 3 september 2019
Wij kunnen u al mededelen dat wij deze dag naar de Beekse Bergen zullen gaan.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

Verjaardagen
Op 2 mei wordt Corry Lansbergen – van Mierlo 81 jaar.
Alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Tot ziens bij de ledenavond maandag 15 april 2019. De koffie staat klaar
vanaf 19.45 uur.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

