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Juni 2020
Lieve dames,
Wij hebben veel lieve, gezellige mailtjes en kaartjes van u ontvangen als bedankje voor het presentje.
Het was voor ons een kleine moeite en we hoopten zo met ieder in contact te blijven en u een hart
onder de riem te steken in deze onwerkelijke tijd . Fijn dat u het zo waardeerde.

Langzaamaan gaan weer terug naar het “gewone” leven.
Op deze zonnige 1 junidag mogen de restaurants en cafés vanaf 12 uur
weer open. Voor een plekje moet je reserveren en waarschijnlijk is dat
voor een plaatsje op het terras ook verstandig. Het openbaar vervoer
gaat weer volgens de gewone dienstregeling rijden. Wel is een
mondkapje verplicht en natuurlijk in alle gevallen de 1,5 meter
afstand.
Ook bij ons begint het weer te kriebelen om van start te gaan. Wij willen op 15 juni met elkaar gaan
wandelen/fietsen. We wandelen die dag om 19.15 uur of fietsen om 19.45 uur vanaf de Link naar
Marga Arkesteijn. Zij woont op de Westgaag 32 in Maasland. Komt u met de auto dan kunt u zich om
20 uur laten afzetten, want parkeren bij Marga is niet mogelijk.
Marga heeft voor 20 leden voldoende ruimte om op 1,5 meter uit elkaar te kunnen zitten. Bij haar
krijgt u van ons koffie met iets lekkers en we hebben een leuke quiz met prijsjes. U begrijpt vast dat u
zich voor deze activiteit moet inschrijven. Dit kunt u doen bij Irma Speksnijder dmv een belletje 06
42864796 of via de mail irmaspeksnijder@hotmail.com . Zijn er veel aanmeldingen dan willen we een
extra avond organiseren voor diegene die 15 juni niet meekunnen. Dit is dan op 22 juni.

Uitgaansdag
Helaas hebben we de uitgaansdag voor dit jaar moeten afzeggen. Met de 1,5 meter afstand wordt
ons busreisje en het diner bijna niet te organiseren en daarbij wordt het ook veel duurder. U kent het
spreekwoord ‘wat in het vat zit……’ We hopen dat het in het volgend KVG seizoen weer door kan
gaan.

Jubilea
De volgende leden hebben binnenkort een feestje te vieren.
Trees Vogels
Bep Boeters
Annie van Dijk
Plonie van Noordt
Ien Willemse
Gré van Mil
Nel van Nierop

- 6 juni 89 jaar
- 25 juni 82 jaar
- 27 juni 82 jaar
- 29 juni 86 jaar
- 2 juli 81 jaar
- 10 augustus 86 jaar
- 4 augustus 81 jaar

Rita en Koos Ammerlaan zijn 13 juni 40 jaar getrouwd en op 21 augustus vieren Liduine en Theo Suijker ook
hun 40 jarig jubileum.
Dames, wij wensen u allen een gezellige en feestelijke dag toe en natuurlijk Van

- te gefeliciteerd!

De volgende nieuwsbrief kunt u begin september verwachten. Misschien tot 15 of 22 juni en anders
wensen wij u een fijne zomer toe in goede gezondheid en wij hopen u in september weer te
ontmoeten.

Zomer
Niks moet en niksen mag

Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

