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Lente
Ik voel de wind langs mijn gezicht
Ik snuif de geuren van de lente
Ik voel de kriebels in mijn bewegen
De Lente komt een kijkje nemen
Ik hoor bijtjes rustig zoemen
Ik geniet van elke bloem
Ik hoor vogeltjes fluiten
De lente komt naar buiten
Ik zie dat alles begint te leven
Ik geniet van de natuur
Ik zie de heldere lucht
Dit is de eerst lente zucht.

Lieve dames
Even een terugblik op de ledenavond van 25 april. Die avond maakten we met elkaar een
voorjaarsstukje onder leiding van Jolanda Ammerlaan. Het was een zeer geslaagde en erg gezellige
avond. Bovendien zijn er mooie resultaten behaald met de bloemstukken. Ik denk dat iedereen het
naar zijn zin heeft gehad.

Op 10 mei was er een extra activiteit. We zijn naar de Poppenhuizenexpositie bij de Timmerwerf in
de Lier geweest. Voor de tentoonstelling hebben we eerst koffie gedronken. Daarna begon de
rondleiding die door twee deskundige rondleiders van de timmerwerf werd verzorgd. Het was
interessant en leerzaam. Ook kregen we nog uitleg over de timmerwerf zelf. Het was een leuke
ochtend.

Ledenavond 23 mei
23 mei is de ledenavond op locatie. We gaan dan naar de water- en specerijenmolen “de
Groeneveldse Molen”. Rob van Zeyl zal ons alles over de molen vertellen en er zijn ook specerijen te
koop voor € 2.50 per busje. We willen om 19.30 aanwezig zijn dus we vertrekken om 19.00 uur op de
fiets vanaf De Link. U kunt ook met de auto komen dan ontmoeten we elkaar bij de molen om 19.30.
Het adres van de molen is Woudseweg 186, Schipluiden en er is parkeergelegenheid. Bij regen wordt
de avond verplaatst naar 30 mei. In verband met het verzorgen van versnaperingen graag opgeven bij
Jolanda de Jongh telefoon 06 – 42 00 10 52 of via Jolanda.jongh@hotmail.com . Opgeven dient u
voor 20 mei te doen.
UItgaansdag.
15 september is de jaarlijkse uitgaansdag. We gaan die dag een dagtocht maken richting Zutphen.
We stoppen voor een kopje koffie met gebak in Woudenberg. Daarna vervolgen we de reis naar
Zutphen waar er in een vrije pauze gelegenheid is de stad te verkennen en te lunchen (deze lunch is
voor eigen rekening). Na de lunch rijden we naar Doesburg waar we een excursie in een
mosterdfabriek tevens museum krijgen.
Na de mosterdfabriek is er een vrije pauze om de Gildenhof met diverse oude ambachten en
winkeltjes te bezoeken. Het diner is in Didam en we verwachten om 21.45 uur weer in Maasland
terug te zijn. De kosten bedragen € 49,50. Eventuele dieetwensen graag van te voren kenbaar maken.
Opgeven dient voor 25 augustus te gebeuren bij Jacqueline van de Hoek telefoon 06 – 49 76 45 62 of
via Jacqvdhoekkvh@gmail.com . Betaling op NL25RABO0340406070 onder vermelding van uw naam.
Let op: na ontvangst van de betaling is uw plek pas gereserveerd.
Van de Penningmeester
Gebleken is dat nog een aanzienlijk aantal leden de contributie voor dit jaar (€ 37,50.) nog niet
hebben betaald. Heeft u nog niet betaald, wilt u dan zo spoedig mogelijk alsnog overmaken op
bankrekeningnummer NL25 RABO 0340406070 tnv KVG Maasland. Graag onder vermelding van uw
naam en adres.
Nieuwe leden en verjaardag
We verwelkomen Coby van Pelt, Corrie Schipper, Janny Tuitel en Cora Vermaas als nieuw lid.
Op 23 mei is Jeanne Deutz jarig, ze wordt 80 jaar oud. Van harte gefeliciteerd Jeanne

Vriendelijke groeten bestuur KVG Maasland

