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Nieuwsbrief Mei 2021
Lieve leden,
De maand mei is net begonnen. We kunnen genieten van de lente en de
ontluikende natuur in de tuin of op ons balkon. En ook kunnen we nu gebruik
maken van het terras, in de zon genieten van een heerlijk drankje. Of een
wandeling maken.
Helaas hebben we deze maand nog geen ledenavond. Dat vinden we erg
jammer. En hopelijk duurt het niet lang meer, dat we als leden weer bij elkaar
kunnen komen.
We willen de leden bedanken voor de leuke reacties n.a.v. het plantje wat wij
als bestuur in maart bij de leden hebben rondgedeeld. Iedereen vond het heel
lief, mooi en attent.
We blijven jullie op de hoogte houden via de nieuwsbrieven.
Jubilea: op 25 April 2021 hebben Janny van der Helm en haar man hun 60
jarig huwelijksfeest gevierd. Nog van harte gefeliciteerd!

Gedicht maand mei

Vogels zijn blij vandaag
In vroege morgen zingen zij
Specht die al hamerend zich laat
horen als de drummer van het bos.

Hoor het mei lied wat klinkt
als kleine trompetten kondigen
Zij hun komst met kleine momenten
Luister naar hun liedjes van deze dag

Wees ook blij met wat je ontmoeten mag
In maand waar bloemen de insecten roepen
dat ze mogen proeven van nectar die ze verzamelt
hebben voor hen die frisheid wilt proeven en smaak

Wees welkom en laat maand je ook opnieuw verrassen
Zon zal je ook warmte geven en vitaminen die je nodig heeft
Meimaand is er weer en is blij en zal echt lachen tot ons allemaal
Laat je verrassen en geef maand de kans om zich aan jou te laten zien.

De volgende nieuwsbrief krijgt u begin juni toegestuurd.
Vriendelijke groet van het KVG bestuur.

