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     Nieuwsbrief juni 2022 
 
 
Beste leden,  
 
Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse buitendag ter afsluiting van dit seizoen. 
 
Wij hebben besloten een bbq te houden en wel in het wijkgebouwtje te Mookhoek op 
 
      donderdag 9 juni a.s.   
 
Het thema voor deze dag is:  
 
 
  DAG – HOLLAND - DAG   
 
 
 
 
U bent welkom  vanaf 10.00 uur. Sluiting om ca. 16.00 uur.   
 
Aanmelden TOT woensdag 1 juni bij Conny Wijdeveld, tel. 078 6763251 of 06 22584643 of 
connywijdeveld@gmail.com . In verband met de planning is het wel noodzakelijk dat u zich aanmeldt.  
 
Gelukkig hoeven we niet zelf te barbequen!  Het wordt allemaal geregeld voor ons. Kosten € 25,00 voor 
leden, incl. koffie/thee,limonade,water, wijn. Indien u iemand mee wil brengen dan zijn voor haar de 
kosten € 30,--.  U kunt ter plekke betalen.  Wij hopen een hele gezellige dag te hebben met elkaar.  
 
 
Wij vonden het heel spijtig dat de geplande lezing over bier etc. niet door kon gaan wegens te weinig  
belangstelling.  
 
 
Bezoek Depot Boijmans van Beuningen 
De Commissie Cultuur Zuid-Holland organiseert een rondleiding door het 
depot in Rotterdam, het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld.  
 
Wanneer : woensdag 31 augustus  
Tijd   : 11.00 uur 
Kosten  : € 10,00 
Aanmelden : culturelecommissiezh@gmail.com  
 
Het lijkt ons een hele interessante excursie.  Misschien is het mogelijk om met een groepje en per 
openbaar vervoer hier heen te gaan.  
 
 
 



Bericht van de fietsclub 
 
Wie gaat er op  16 juni mee met ons naar Dordrecht op de fiets. We vertrekken om 14,00 vanaf  
‘s- Gravendeel (Nonna). Als  je nog niet mee gefietst hebt is dit je kans voor deze mooie tocht. Onderweg 
stoppen we voor een gezellige koffie of thee pauze . Graag even aanmelden dan hoeven we niet te 
wachten (reedijk26@gmail.com)  
 
APP TUINCLUB 

 
De tuinclub is opgeheven maar er is een app aangemaakt door Diane. Op die manier 
kunnen we toch makkelijker met elkaar contact houden, en het is gezelliger om eventueel 
met een clubje iets te bezoeken. Binnenkort is de open tuinendag van Groei & Bloei in 
Strijen.  Er gaan al plannen rond om daar met elkaar heen te gaan. 
 

Mocht u belangstelling hebben om ook opgenomen te worden in de app, geeft u dit dan door aan Diane, 
tel. 078 6741296 of 06 48580282. 
 
Jubileumfeest provincie Zuid-Holland 85 jaar 
Dit wordt gevierd op dinsdag 18 oktober in Diergaarde Blijdorp. Aanvang 
10.00/10.30 uur. Ontvangst in de Rivierahal met koffie/thee en wat lekkers.   
Kosten voor deze dag zijn € 10,00 p.p. Reis- en parkeerkoste zijn voor eigen 
rekening.  
 
Alvorens u, rond 11.00 uur op eigen gelegenheid de Diergaarde kunt gaan 
bezoeken, ontvangt u een voucher die u kunt besteden in de restaurants en shops in de dierentuin. De 
Diergaarde sluit om 17.00 uur.  Deelname is op eigen risico.  
 
De inschrijving voor deze dag eindigt op 1 september a.s.  U kunt zich aanmelden bij ons en uw 
bijdrage overmaken op de bankrekening van onze afdeling.   
 
Ons rekeningnummer is: NL29 RABO 0136 8667 27. Wij zorgen dan dat de lijst en de bijdrage bij  het 
provinciaal bestuur terecht komen.  
 
   WIJ WENSEN U EEN PRACHTIGE ZOMER 
 

 
 

 
 
 


