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Mei 2019

Een terugblik
Maandagavond 15 april hebben we genoten van de muziek die
verzorgd werd door Jacqueline Edeling. Zij bespeelt alle
balginstrumenten en liet ons op een enthousiaste manier zien en
horen wat hier allemaal mogelijk mee is. Het was een bijzondere
muzikale avond
Ook zijn we nog een lekkere voorjaarswandeling gaan maken naar
De Buurvrouw op vrijdag 26 april. Daar hebben we weer kunnen
genieten van een lekker kopje koffie of thee met uiteraard wat lekkers.

Ledenavond 20 mei
Wij gaan deze ledenavond zelf aan de slag met het beschilderen van een
tapasschaaltje. U kunt aan het einde van de avond het schaaltje direct
mee naar huis nemen. Het is dus handig als u iets meeneemt waarin u het
kunt verpakken.
Voor deze avond vragen wij een bijdrage van €4,50 voor materiaalkosten.
Heeft u zin in een creatieve avond? Dan kunt u zich uiterlijk maandag 13
mei opgeven bij Els Boon, tel.: 010 5921616 of rebo@caiway.nl.
Gastvrouwen deze avond zijn Coby Jager en Annie Gordijn. Wij verwachten hen rond 19.15 uur om
één en ander klaar te zetten.

Collecte
De collecte op de ledenavond van 20 mei wordt gehouden voor een school die Ria en Albert van
Leeuwen uit Maasland al enige tijd ondersteunen in Kenia. Door het geld dat opgehaald wordt
kunnen er betere voorzieningen worden aangebracht. Door het bezoek dat zij gebracht hebben aan
deze school hebben zij zelf kunnen zien wat er allemaal al gebeurd is.

Jaarlijkse uitgaansdag 3 september 2019
We gaan dit jaar naar Safaripark Beekse Bergen!
Dit park ligt in een prachtig natuurgebied. Onder leiding van
een ranger zullen we alles te horen krijgen over de 150
diersoorten die leven in het park. U zult leeuwen, giraffen,
antilopen en nog veel meer wilde dieren tegenkomen.

Het programma ziet er als volgt uit:
09.00 uur
10.30 uur
13.15 uur
14.00 uur
15.00 uur
15.45 uur
17.45 uur
20.45 uur

Vertrek vanaf de sporthal
Koffie met gebak in Baarle-Nassau. U heeft hier de gelegenheid rond te wandelen in
een dorp waar van oudsher Belgen en Nederlanders door elkaar wonen en werken.
1e gedeelte route met ranger.
vrije pauze
indien gewenst kunt u de roofvogelshow bekijken
2e gedeelte route met ranger
diner in Wagenberg
aankomst in Maasland.

De kosten bedragen € 57,00 per persoon. Dit is inclusief 1x koffie met gebak, entree park, safari met
eigen bus en diner. De lunch is niet inbegrepen.
Wilt u graag mee? Dan kunt zich uiterlijk 10 augustus opgeven bij Jacqueline van den Hoek,
telefoon 010 5924291 of 06 49764562 of jacqvdhoekkvg@gmail.com U kunt het bedrag overmaken
naar NL25 RABO 0340406070 o.v.v. uw lidnr. Na ontvangst van het bedrag is uw plaatsje in de bus
gereserveerd. Vergeet niet erbij te vermelden dat het voor de uitgaansdag is.
Heeft u een goede vriendin of gezellige buurvrouw die ook mee wil dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Verjaardagen en jubilea
Op 25 mei is Corry Boeters 55 jaar getrouwd.
Trees Vogels viert op 6 juni haar 88e verjaardag.

Dames, alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen u een
feestelijke dag.

Tot ziens bij de ledenavond maandag 20 mei 2019. De koffie staat klaar
vanaf 19.45 uur.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

