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Maart 2020
Een terugblik
Maandagavond 17 februari hebben wij onze jaarvergadering
gehouden met een terugblik op het afgelopen jaar door Els en
een financieel verslag van onze penningmeester Jacqueline.
Tevens hebben we afscheid genomen van ons gewaardeerd
bestuurslid Brigitte Scholtes. Brigitte, nogmaals hartelijk
bedankt voor alles wat jij voor het KVG Maasland gedaan hebt
en we hopen je nog vaak op onze ledenavonden te zien.
Gelukkig zijn er binnen onze vereniging altijd weer leden bereid
om plaats te nemen in het bestuur. Wij zijn dan ook heel blij
dat Jolanda de Jongh ons bestuur komt versterken. Jolanda,
veel succes toegewenst!

Ledenavond maandag 16 maart
Deze avond komt voormalig schaatster Ria Visser ons verblijden
met een bezoek. Zij is sportjournaliste, schrijfster en geeft
commentaar bij diverse schaatsuitzendingen.
Zij vertelt ons over haar schaatscarrière en over de andere kant
van de medaille na het schaatsen. Tegenwoordig heeft zij zich
toegelegd op ‘Formule F’. Yoga voor je ‘mind’ waarmee je
mentaal en fysiek in balans blijft, ook als het even tegenzit.
Gastvrouwen deze avond zijn Rita Ammerlaan en Ellen van Adrichem.
Wij verwachten hen rond 19.15 uur om het één en ander klaar te zetten.
De collecte voor deze avond is voor Villa Joep.

Creatieve avond
Maandag 20 april is er weer een creatieve avond. We gaan
onder leiding van Mirjam van Schie een voorjaarskussen of
moskussen maken. Voor deze avond heeft u een
schaar/alles knipper en eventueel handschoentjes nodig.
Wij vragen een eigen bijdrage van € 5,- en u kunt zich tot
uiterlijk 6 april opgeven bij Irma Speksnijder tel. 06
42864796 of via de email irmaspeksnijder@hotmail.com

Vastenwandeling
Ook dit jaar wordt er door de RK Parochie vastenwandelingen georganiseerd. In
Maasland wordt er om 09.00 uur verzameld bij de Link. Na een kort
bezinningsmoment wordt er een wandeling gemaakt van ongeveer een half uur.
Daarna wordt er afgesloten met een kopje koffie of thee. U kunt in Maasland meedoen
aan deze wandeling op vrijdag 28 februari, dinsdag 3 maart, vrijdag 6 maart, dinsdag
10 maart, vrijdag 13 maart, maandag 16 maart, donderdag 19 maart, maandag 23
maart, donderdag 26 maart, woensdag 1 april, woensdag 8 april en zaterdag 11 april.

Op Pad
Neem de bocht en als je wilt
vlieg je er zingend uit
Klim de berg en als je mag
stop je vlak voor de top
Volg de lijn en als het je past
blijf je steeds erbinnen
Dwaal doodlopend en als je botst
verleg, verlaag je lat
Maar blijf alstublieft op het echte
en niet het rechte pad.

Tot ziens bij de ledenavond maandag 16 maart 2020.
De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

