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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015/JANUARI 2016
Kerstviering op maandag 21 december
Aan het einde van dit Gildejaar rest ons nog de kerstviering,
dit jaar op maandag 21 december, aanvang om 19.30 uur in de RK Kerk.
Na afloop zetten we de avond voort in De Link. Rond 10.00 uur sluiten we af.
Bij deze nieuwsbrief gaat een aparte uitnodiging voor deze feestelijke avond.
Vergeet u zich niet aan te melden? Dat kan bij Els, rebo@caiway.nl of 010 5921616.
Tijdens de kerkviering zal er een collecte worden gehouden. De opbrengst hiervan is
bestemd voor een project van Stichting Onder Dak in Sri Lanka. Ellen gaat samen met
haar man John in januari naar Sri Lanka en zal een bezoek brengen aan dit project.
Tijdens de jaarvergadering in februari zal zij hiervan verslag uitbrengen.

Nieuw jaarboekje voor 2016
Bij deze nieuwsbrief gaat het nieuwe jaarboekje voor 2016. Wij hebben dit weer met veel zorg
samengesteld met veel verschillende ledenavonden, voor elk wat wils. 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.

Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 11 januari 2016
Op deze eerste ledenavond van het nieuwe jaar bieden wij de
gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen en
gezellig bij te praten. We brengen met elkaar een toast uit op een
mooi nieuw Gildejaar en op ieders persoonlijk geluk.
We gaan creatief aan de slag om bijzondere en smakelijke hapjes te
maken. Die eten we natuurlijk lekker op! Komt u ook? Neem wel een
snijplankje en een mesje mee, dat werkt prettig. De koffie/thee staat
klaar om 19.45 uur. Aanmelden graag vóór 8 januari bij Els,
rebo@caiway.nl of telefonisch: 010 5921616.
Wij vragen u deze avond ook om uw naam weer op de
gastvrouwenlijst te zetten. Fijn als u ook een keer voor de koffie wilt
zorgen samen met iemand anders. Hoe meer leden zich hiervoor
aanmelden, hoe minder vaak u aan de beurt bent. Voor ons als
bestuur is het erg prettig wanneer we weten wie ons wil helpen.
Kunnen we weer op u rekenen?

Bijzondere verjaardagen in december en januari:
31 december: Francien van Leeuwen-Jörgens 82 jaar
15 januari: Riet van Iersel-de Volder 75 jaar
24 januari: Janny van der Helm-Ammerlaan 80 jaar
30 januari: Jo van der Meijs-van der Maarel 88 jaar
6 februari: Truus Ruigrok-de Haas 81 jaar
Van harte gefeliciteerd en namens bestuur en leden van het
KVG een hele gezellige verjaardag toegewenst!

Een nieuw jaar

Een nieuw jaar kun je beginnen
met je mooiste kleren aan.
Dat is wel heel gezellig
maar je hebt er niet veel aan.
Een nieuw jaar kun je beginnen
met een grote zak vol goud.
Maar dat heeft weinig waarde,
als er niemand van je houdt.
Een nieuw jaar kun je beginnen
met een lekker glaasje wijn.
Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet toch echt iets beters zijn.
Een nieuw jaar kun je beginnen
met een heel erg mooi gedicht.
Maar het beste, dat is altijd nog:
begin het met een blij gezicht!

Joke, Ria, Christien, Ingrid, Marga, Els en Ellen
wensen u fijne feestdagen toe
en een heel gelukkig nieuwjaar!
Wij zien u graag op de kerstviering van maandag 21 december en ook op de
nieuwjaarsbijeenkomst van maandag 11 januari!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

