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In elke dag;
In elke dag zit goud verstopt
Het zit in doodgewone dingen
Een ontbijtje in de zon
Samen een liedje zingen
Het zit in wolken die verdwijnen
In een bloem die opengaat
Een onverwachte glimlach
Van een voorbijganger op straat
In elke dag zit goud verstopt
Vaak daar waar je ‘t het minst verwacht
Maar juist in het alledaagse doodgewone
Juist daar vindt goud zijn kracht

Lieve dames
Op 30 mei hadden we een bijzondere ledenavond. We maakten een uitstapje naar de water- en
specerijenmolen “de Groeneveldse Molen”. Rob van Zeyl vertelde van alles over de molen en
namens het KVG was er voor iedere deelnemer een blikje met gemalen specerijen.
Het was een gezellige avond.

Ledenavond 20 juni
20 juni is de ledenavond wederom op locatie. Deze avond is tevens de afsluiting van het seizoen.
We gaan dan naar Jeu de Boules vereniging JBC in Vlaardingen.
Die avond wordt ons het spel uitgelegd en is er de mogelijkheid om met elkaar gezellig een potje Jeu
de Boules te spelen. We willen om 19.30 aanwezig zijn in Vlaardingen 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 Jeu de
Boules vereniging om 19.30. Het adres is Watersportweg 7, Vlaardingen en er is parkeergelegenheid.
In verband met het verzorgen van versnaperingen graag opgeven bij Jacqueline van den Hoek
telefoon 06 – 49 76 45 62 of via Jacqvdhoekkvg@gmail.com. Opgeven dient u voor 17 juni 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 den Hoek telefoon 06 – 49 76 45 62
of via Jacqvdhoekkvg@gmail.com. Betaling op NL25RABO0340406070 onder vermelding van uw
naam.
Let op: na ontvangst van de betaling is uw plek pas gereserveerd.
Wijzigingen.
Mocht u wijzigingen hebben in bijvoorbeeld huisadres, telefoon of email gegevens dan graag
doorgeven aan Ingrid van Leeuwen, Ingridvanleeuwenkvg@gmail.com

Verjaardagen
Juni
6 juni, Trees Vogels, 91 jaar
27 juni, Annie van Dijk, 84 jaar
Juli
2 juli, Ien Willemse, 83 jaar
12 juli, Tinie Zegwaard, 81 jaar
18 juli, Coby de Jager, 75 jaar
23 juli, Leny de Haas, 75 jaar
30 juli, Jannie Heine, 80 jaar
Augustus
4 augustus, Nel van Nierop, 83 jaar
10 augustus, Gre van Mil, 88 jaar
Alle dames van harte gefeliciteerd.

Vriendelijke groeten bestuur KVG Maasland

