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Op maandag 20 september hielden we na 7 maanden eindelijk weer een KVG
avond. Met 27 vrouwen bezochten we het volkstuincomplex van Maasland.
Henk Nooteboom, de voorzitter vertelde ons over de geschiedenis en het
hedendaagse reilen en zeilen van deze vereniging. Na de koffie met taart
kwam Fred Louter ons verblijden met een quiz. De quiz ging over Maasland en
vooral over de geschiedenis van ons mooie dorp. Er werd diep nagedacht en
de echte Maaslanders onder ons konden veel vragen beantwoorden. Jolanda
de Jongh en Liduine Suijker hadden de meeste vragen goed en zij mochten als
eerste een boek uitzoeken. Ook voor de tweede en derde prijs waren er
boekjes van Leo v.d. Meer en boekjes met Westlandse uitspraken. Hierna
werd er nog een glaasje en een hapje geserveerd. Rond 21.30 uur vertrokken
we huiswaarts. Het was een gezellige avond en het was heel fijn om elkaar
weer te ontmoeten.

Rabobank Clubsupport
Binnenkort gaat de Rabo ClubSupport weer van start. Bij Rabo ClubSupport bepalen de leden welke
verenigingen en stichtingen een sponsorbijdrage krijgen én hoe hoog dat bedrag is. Dat gaat als volgt.
Rabobank Westland stort elk jaar een bedrag in de pot van Rabo ClubSupport. Via de website kunnen
de leden stemmen op hun favoriete club. Ieder lid krijgt vijf stemmen. Hij of zij mag maximaal twee
keer op dezelfde vereniging stemmen. Het bedrag in de pot wordt gedeeld door het aantal stemmen.
Hoe meer stemmen voor uw vereniging, des te hoger het bedrag dat naar de clubkas gaat! De
stemperiode voor Rabo ClubSupport is van 4 tot en met 24 oktober. Leden van Rabobank Westland
ontvangen voor de stemperiode per e-mail een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. U kunt er

samen met vrienden en bekenden (ook lid van Rabobank Westland) voor zorgen dat er een flinke
bijdrage vanuit Rabo ClubSupport in de kas van KVG Maasland vloeit. Wij kunnen dat geld heel goed
gebruiken. U bankiert wel bij Rabobank Westland maar u bent geen lid? Wordt nu lid, het kost niets,
maar het levert onze vereniging heel veel op. Via onderstaande link kunt u alle informatie over deze
actie vinden.

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

Woensdag 20 oktober gaan we weer uit eten bij
restaurant MiddenInn. Een bekend adres voor
ons.
We laten ons heerlijk verwennen met een
verrassingsgerecht, een toetje en een drankje.
We hebben alle tijd om bij te praten want koken
hoeven we die avond niet.

Om 17.30 uur spreken we af bij restaurant MiddenInn. De kosten zijn €15,- ( daar te voldoen) U kunt
zich tot 17 oktober opgeven bij Irma Speksnijder tel. 06 42864796.

Vanaf 25 september jl. gelden nieuwe Coronamaatregelen. Een van de maatregelen is, dat wij de QR
code moet controleren. Bent u niet in het bezit van een dergelijke code op uw telefoon, dan kunt u
voor hulp misschien terecht bij uw kinderen. Wie liever een coronabewijs op papier heeft, gaat naar
de website coronacheck.nl/print. U kunt daar het coronabewijs printen. Ook bibliotheken kunnen u
helpen met uw papieren coronabewijs. U mag ook een schriftelijk bewijs van inenting meenemen, of
een bewijs, dat u Corona hebt doorgemaakt.
Herfst
Donkere, sombere lage luchten
Vogels die naar elders vluchten
Dieren die een schuilplaats zoeken
Oudjes die voor Spanje boeken
Bladeren die gaan verkleuren
En bloemen die niet meer geuren
Het naderend onheil van stormen
Takken met hun kale vormen
Paddenstoelen die verrijzen
Haren die nu gaan vergrijzen
Regens met hun felle striemen
Bollen in de grond die kiemen
De zon die snel wordt verdreven
Houdt toch onze hoop in leven
Ondanks dat de zomer zwicht
Komt weer eens het lentelicht

Tot ziens
Vriendelijke groeten van het KVG Bestuur

