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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2016
De winter begint
De tak, die schudt haar blaadjes af.
Het egeltje gaat slapen.
De eekhoorn rent maar in het rond,
om nootjes op te rapen.
De ganzen vliegen samen weg,
de vlinders zijn verdwenen.
Een dikke grijze pissebed
kruipt weg onder de stenen.
De mieren lopen naar hun hoop
en blijven lekker binnen.
De eerste sneeuwvlok dwarrelt neer,
de winter kan beginnen!

Kerstviering op maandag 19 december
Aan het einde van dit Gildejaar rest ons nog de kerstviering,
dit jaar op maandag 19 december, aanvang om 19.30 uur in de RK Kerk.
Na afloop zetten we de avond voort in De Link. Rond 22.00 uur sluiten we af.
Bij deze nieuwsbrief gaat een aparte uitnodiging voor deze feestelijke avond.
Vergeet u zich niet aan te melden, graag uiterlijk donderdag 15 december?
Aanmelden kan bij Els, rebo@caiway.nl of 010 5921616.
Tijdens de kerkviering zal er een collecte worden gehouden. De opbrengst hiervan is
bestemd voor drie goede doelen: Stichting Onder Dak, Zuster Celine en een project in Gambia via
Lentiz Maasland. Alvast hartelijke dank voor jullie bijdrage.

Nieuw jaarboekje voor 2017
Bij deze nieuwsbrief gaat het nieuwe jaarboekje voor 2017. Wij hebben dit weer met veel zorg
samengesteld met veel verschillende ledenavonden, voor elk wat wils. Ook komen er in 2017 nog een
aantal extra creatieve workshops bij. Zodra hierover meer bekend is leest u het in de nieuwsbrieven.
Bewaar het boekje goed en noteer alvast de data in uw agenda. Op de achterkant zit een naamsticker
met uw lidnummer, dat kan nog wel eens van pas komen.

Contributie 2017
U ontvangt hierbij ook de factuur voor de jaarlijkse contributie. Wilt u die weer snel aan ons
overmaken? Wij gaan ons weer inzetten om u een aantal fijne avonden en activiteiten te bezorgen.

Ideeën zijn welkom
Heeft u een leuk idee voor invulling van een ledenavond, of een idee voor een extra activiteit,
excursie of workshop, laat het ons weten. Wij zijn blij met uw suggesties!

Bloemschikavond voor kerst
Op woensdagavond 21 december a.s. bieden wij de
mogelijkheid om bij Jolanda Ammerlaan, Kwakelweg 10, een
mooi kerststuk te maken. De avond begint om 19.30 uur, kosten
hiervoor zijn, inclusief alle materialen €22,50 (te betalen bij Ria
van Kersbergen op de avond zelf). Aanmelden is wel
noodzakelijk, dit kan bij Els, uiterlijk maandag 19 december via
rebo@caiway.nl of telefoon 010 5921616. Neemt u een klein
snoeischaartje en een mesje mee?

Bijzondere jubilea en verjaardagen in december en januari:
15 december: Tilly en Ary Moerman 40 jaar getrouwd
20 december: Wil en Aad Ras 45 jaar getrouwd
31 december: Francien van Leeuwen-Jörgens 83 jaar
Van harte gefeliciteerd en namens bestuur en leden van het KVG een hele gezellige dag toegewenst!

Christien, Ellen,
Ria, Marga, Els,
Ingrid en Jacqueline
wensen u fijne kerstdagen toe
en een hele gezellige jaarwisseling!

Wij zien u graag op de kerstviering van maandag 19 december!
vriendelijke groet van het KVG Bestuur

