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Januari 2021
In elke dag zit goud verstopt
Het zit in doodgewone dingen
Een ontbijtje in de zon
Samen een liedje zingen
Het zit in wolken die verdwijnen
In een bloem die opengaat
Een onverwachte glimlach
Van een voorbijganger op straat
In elke dag zit goud verstopt
Vaak daar waar je ’t minst verwacht
Maar juist in het alledaagse doodgewone
Juist daar vindt goud zijn kracht

Lieve Dames,
Hartelijk dank voor alle lieve kaartjes en mailtjes die wij de afgelopen weken van u hebben gekregen
naar aanleiding van ons kerstpresentje. Fijn dat u allen het zo waardeerde! Blij verrast waren wij met
de handdoek, met onze naam erop, die alle bestuursleden hebben gehad van een lid van ons KVG.
Voor ons is dit het goud dat verstopt zit in bedankjes, wensen en lieve cadeaus. Want zoals het in
bovenstaande gedichtje staat; het goud zit op dit moment in het alledaagse en doodgewone. Een
zonnige dag, een bosje bloemen, een groet en misschien een telefoontje of cadeautje geven glans
aan deze donkere dagen. Wij hopen dat het goed gaat met u allen en wij wensen iedereen een
goede gezondheid toe.
De uitslag van de karikaturenquiz is bekend. Er hebben 12 dames meegedaan en twee inzendingen
waren foutloos. Deze waren van Coby de Kok en Janny Passchier. Zij hebben hun prijsje (kerststol)
ontvangen.

U begrijpt natuurlijk dat onze ledenavond van dinsdag 26 januari niet doorgaat. De Doorsluizer is
afgebeld, maar misschien kunnen wij ze in de toekomst weer uitnodigen. We blijven optimistisch.
Binnenkort ontvangt u van ons, via de mail, de contributienota. Dit jaar zal de contributie € 20,bedragen. Dit is éénmalig en geldt voorlopig alleen voor het jaar 2021.

Jubilea:
De volgende dames zijn binnenkort jarig.
Allen van harte gefeliciteerd en een mooi,
gezond nieuw levensjaar toegewenst.
09 januari Bep Köhler 84 jaar
13 januari Annie Gordijn 84 jaar
15 januari Riet van Iersel 80 jaar
24 januari Janny vd Helm 85 jaar
30 januari Jo vd Meys 93 jaar
en
13 februari Annie vd Bergh 82 jaar

Dans de dag
Voor een winkel
Zomaar op straat
Of net voordat je naar bed toe gaat
In de tram,
Aan de telefoon
Dames en heren
Doe het gewoon
Dans de dag zoveel je kan
Je wordt er namelijk vrolijk van

Met vriendelijke groeten
Bestuur KVG Maasland

