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Helaas zijn ons de afgelopen periode twee leden ontvallen. Het zijn ons erelid mevrouw
Van Leeuwen – Vieveen en Margreet Strik. Wij wensen allen die hen dierbaar waren veel sterkte met
het verwerken van dit verlies.

Een terugblik
Op maandag 17 juni hebben wij kunnen genieten van de
prachtige tuin van Paula en Koos de Haas aan de Zuidbuurt. Een
grote groep dames is er wandelend heen gegaan; ook zijn er
dames met de fiets en auto gekomen. We zijn hartelijk
ontvangen en hebben na koffie met taart nog een vakantie kwis
gespeeld. Met een toast op de zomer hebben wij deze avond
gezellig af kunnen sluiten.

Uitgaansdag
Dinsdag 3 september zijn er 40 dames met Pasteur Reizen op stap geweest
voor onze jaarlijkse uitgaansdag.
De eerste stop was in Baarle – Nassau voor koffie en gebak. Ook was er
gelegenheid om rond te lopen in deze bijzondere Nederlands – Belgisch
plaats. Er was o.a. gelegenheid een kaarsenmuseum te bezoeken. ’s Middags
waren er twee rondritten met een gids door de Beekse Bergen. Tussendoor
kon er een vogelshow bezocht worden.
De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner waarbij naast veel
gekletst ook gezongen werd!

Ledenavond 23 september
De Twin Collectie is een verzameling schilderijen van Anton
Heyboer bijeengebracht door de dames Willy en Trees van
Kleef. Zij hadden contact met de schilder en zijn vrouwen en
geven nu lezingen over zijn werk en zijn leven aan de hand
van een aantal kleurige schilderijen. Wij kunnen gaan
luisteren naar een boeiend verhaal over een man die niets
deed zoals het hoorde. Introduceés zijn van harte welkom. Zij
betalen € 5,00. Gastvrouwen deze avond zijn Ria van Kersbergen en Jolanda de Jongh. Wij
verwachten hen rond 19.15 uur om één en ander klaar te zetten.

Ledenmiddag zaterdag 26 oktober
Zoals u misschien weet bestaat het KVG Maasland 65 jaar en dat gaan wij
natuurlijk vieren! Nieuwsgierig? Binnenkort zult u van ons de uitnodiging
hiervoor ontvangen.
Graag maken wij u er nu al vast op attent dat in de uitnodiging vermeld zal
staan dat u zich op kunt geven bij Irma Speksnijder, tel. 06 42864796 of
irmaspeksnijder@hotmail.com

Rabo Clubkas Actie komt er weer aan! Stemt u op ons?
Rabo ClubSupport stelt verenigingen en stichtingen in staat een donatie te verdienen
voor de clubkas. Leden van de bank hebben invloed op de hoogte van de donaties
want zij bepalen aan wie zij hun stemmen geven en iedere stem is geld waard.
De stemperiode voor Rabo ClubSupport is van 27 september t/m 11 oktober 2019.
Als u lid bent van de Rabobank Westland ontvangt u voor de stemperiode per e-mail
een unieke code waarmee u kunt stemmen.
Wij zouden het enorm waarderen als u ook dit jaar weer op ons wilt stemmen.

Verjaardagen en jubilea
Op 16 sepember viert Corry van Leeuwen – van Mil haar 94e
verjaardag.
Op 24 september viert Jos van der Ende – Ammerlaan haar 80e
verjaardag. Op 29 september is het feest bij Corrie van Dijk – van
der Houwen. Zij wordt deze dag 82 jaar.
Dames, allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag
gewenst.

Tot ziens op maandag 23 september in De Link
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

