Secretariaat:
Brigitte Scholtes
Kon. Julianaweg 94
3155 XH Maasland
 010 5925506
E-mail: kvgmaasland@live.nl
Website: www.kvgmaasland.nl

Juni 2019

Vakantie
Vakantie heeft de kleur van blauwe zee en lucht,
van geel en rood van de zon,
van groene bomen en zwarte asfaltwegen,
de kleur van frisse jurken en kleurige mensen
op stranden van zand.
Alle kleuren kom je tegen, zelf als je thuis blijft
en rond je huis avonturen vindt.
Vakantie heeft altijd een andere kleur
als die van je dagelijkse werk
en van de doordeweekse dagen.
Vakantie is anders.

Een terugblik
Maandag 20 mei hebben wij alvast een voorproefje genomen op
de zomer. Onder begeleiding van Diana Hoogvliet hebben wij een
leuk tapas schaaltje beschilderd.
We waren met veel leden deze avond en het bijzondere was dat
niet één schaaltje hetzelfde is geworden!

Ledenavond 17 juni 2019
Onze traditionele wandelavond zal dit jaar eindigen bij Paula de Haas. Zij en haar man Koos wonen
aan de Kortebuurt 18. Zij zal ons daar vanaf 20.00 uur welkom heten. Als u graag wilt wandelen dan
is de vertrektijd om 19.15 uur vanaf de Link. Voor hen die liever per fiets gaan is de vertrektijd 19.45
uur vanaf de Link. Wilt u liever met de auto dan kan dat natuurlijk ook. Dan ontmoeten wij elkaar bij
Paula. Voor onze voorbereiding is het handig om te weten hoeveel leden er komen dus graag
aanmelden uiterlijk vrijdag 14 juni bij Irma Speksnijder irmaspeksnijder@hotmail.com
of 06-42864796.
De koffie, met uiteraard wat lekkers, staat vanaf 20.00 uur klaar aan de Kortebuurt 18. Wij hopen
vele leden te mogen begroeten.

Nieuwe leden
We heten Mia Witjens van harte welkom bij het KVG Maasland en wensen haar veel plezier op de
ledenavonden.

Jaarlijkse uitgaansdag 3 september 2019
Zoals ook al vermeld in de vorige nieuwsbrief gaan wij dit jaar naar
Safaripark Beekse Bergen. Al veel leden hebben zich hiervoor
aangemeld maar er kunnen er natuurlijk altijd meer bij!
Om 09.00 uur vertrekt de bus vanaf de sporthal om zo rond 10.30 uur
in Baarle-Nassau aan te komen. Hier krijgt u koffie met gebak en heeft
u de gelegenheid om in dit bijzondere Nederlands – Belgische dorp
rond te lopen.
Om 13.15 zullen wij met onze eigen bus en onder leiding van een ranger door het park rijden. U hoeft
dit dus niet te lopen. Om 15.00 uur kunt u, indien u dit wenst, de roofvogelshow bekijken. Om 15.45
uur is de tweede busrit, ook met de ranger. Om 17.45 is het tijd voor het diner in Wagenberg. Wij
verwachten rond 20.45 uur in Maasland aan te komen.
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
Juni
21: Adri en Dick Alblas 45 jaar getrouwd
23: Mevrouw A van der Hoeven – van Leeuwen ( 95 jaar)
25: Bep Boeters – de Vette (81 jaar)
27: Annie van Dijk – Ham (81 jaar)
29 : Plonie van Noord – van Mil (85 jaar)
Juli
2: Ien Willemse – Grootscholten (80 jaar)
5: Ank Wildeboer – Kroes ( 75 jaar)
5: Mattie Wildeboer – Hoogerwerf (82 jaar)
19: Coby en Theo de Kok 45 jaar getrouwd
Augustus
4 : Nel van Nierop ( 80 jaar)
10: Gre van Mil – Vijverberg ( 85 jaar)
14: mevrouw van Leeuwen – Vieveen ( 94 jaar)
September
3: Tineke en Willem - Jan Voogt 40 jaar getrouwd.
4: Liduine en Koos van der Hoeven 45 jaar getrouwd.
Dames, alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen u een feestelijke dag.

Tot ziens op maandag 17 juni aan de Kortebuurt 18.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

