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Februari 2021
Koud
Koud is de nacht als het vriest dat het kraakt
En het ijs op het raam kleine sterretjes maakt
Koud is het huisje gebouwd op het ijs.
De sneeuw en de hagel op wintersportreis
Koud is de Noordpool waar ijsberen leven
Dus heeft de natuur ze een bontjas gegeven
Koud is de koelkast met yoghurt en kaas
En de vriezer met ijsjes die op zijn…………helaas.

Lieve Dames,
Maandag 22 februari staat onze jaarvergadering gepland maar helaas gaat deze niet door. Voor u
hebben we wel het jaarverslag KVG 2020, voor de laatste keer gemaakt door Els. Zij maakt van dit
verslag altijd een kunstwerkje en u kunt het verslag bekijken als we weer samen mogen komen. Na
9 jaar neemt Els in februari afscheid als bestuurslid. We zullen haar natuurlijk op onze eerste
ledenavond (als we weer mogen) in het zonnetje zetten en bedanken voor haar enorme inzet.
Het financiële verslag laat nog even op zich wachten. Jacqueline heeft het verslag al rond maar nu
moet het nog officieel gecontroleerd worden door de kascommissie. Op dit moment kan zij de dames
niet thuis ontvangen om “de boeken” te controleren.
U heeft via de mail of post de contributienota ontvangen. Dit jaar zal de contributie € 20,- bedragen.
Dit is éénmalig en geldt voorlopig alleen voor het jaar 2021. Heeft u de contributie nog niet betaald,
wilt u dit dan overmaken naar bankrekeningnummer NL25RABO0340406070 tnv KVG Maasland,
onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Dit staat op de achterkant van uw boekje.

Jaarverslag 2020
Een kleine terugblik.
Helaas was het KVG jaar 2020 een jaar met veel teleurstellingen en konden we niet veel organiseren.
Maar dat gold niet alleen voor ons, eigenlijk stond de hele wereld op zijn kop door het coronavirus.
Het begon zo goed op maandag 20 januari, Robbert Blanc kwam Franstalige liedjes voor ons zingen
en spelen op de gitaar.
Er werd flink meegezongen en zo werd het een vrolijke avond. Natuurlijk hebben we op het nieuwe
jaar geproost.
Op 17 februari hadden we de jaarvergadering, na wat mededelingen van Christine, een gedicht van
Irma, de financiën van Jacqueline en het jaarverslag van Els, hadden we afscheid genomen van
Brigitte.
Daarna keken we foto’s en werd er een film over oud Maasland gedraaid. Zeker door de wat oudere
dames werd er veel herkend van vroeger, erg leuke avond.
En toen was het even afgelopen. In maart kwamen de coronamaatregelen en konden we niets meer
in De Link doen. Wel had het bestuur een attentie rondgebracht bij de leden, dat werd zeer op prijs
gesteld.
15 juni mochten we met meerdere mensen buiten bij elkaar zijn. Marga Arkesteijn was zo lief om
haar tuin beschikbaar te stellen om daar met de leden de seizoen afsluiting te organiseren.
Dames kwamen lopend of met de fiets en sommige werden gebracht. Heerlijke taart en koffie was
aanwezig en tijdens het gezellige babbelen en een glaasje, werd er ook nog een quiz gedaan.
Weer een geslaagde avond.
Op 23 september mochten we in de oude kerk onze ledenavond houden. Henk v.d. Does kwam over
de bermen en grasvelden van Rotterdam vertellen. Daarna vertelde Martin Oosthoek over de
avonturen van zijn schaapskudde en over zijn belevingsboerderij “Schieveen “ Een leuke avond in
een prachtige en gastvrije kerk in Maasland.
Helaas werden de maatregelen in oktober weer strenger en was het niet meer mogelijk om een
ledenavond dat jaar door te laten gaan.
We vonden het als bestuur heel fijn om een Sint en Kerstpresentje bij de leden langs te brengen.
Hier hebben we dan ook hartelijke reacties op gehad.
Dames die we als nieuw lid welkom konden heten zijn:
Joke Overgaauw en Sandra Simons,
Er hadden 6 leden het lidmaatschap opgezegd.
Helaas zijn het vorige gildejaar 5 dames van ons KVG overleden.

Te weten: erelid en oprichtster van ons KVG Annie van der Hoeven, Mattie Wildeboer, Corry
Lansbergen, erelid Corry van Leeuwen en Plonie van Noordt.
Wij herinneren hen als betrokken leden van ons KVG.
Ook de jaarlijkse fietstocht en extra activiteiten konden dat jaar niet doorgaan.
Op vrijdag 6 maart werd de Wereldgebedsdag gevierd.
Dit wordt ieder jaar op de eerste vrijdag van maart over de hele wereld gehouden.
De goede doelen die wij steunen zijn: Villa Joep, Mercy Ships en Max maakt mogelijk.
Aandacht voor elkaar,
Bij feestelijke gebeurtenissen of bij ziekte en ander persoonlijk leed, wordt hier voor zover bekend,
aandacht aan geschonken. We versturen dan een kaartje of brengen een bezoekje.
Vergaderingen:
Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar om het programma in elkaar te zetten en alles goed
te laten verlopen.
De vergaderingen van Kring West wonen wij ook bij als bestuur.
Heeft u een tip of leuk idee, laat het ons weten. Misschien kunnen we er wat mee doen.
Tot slot wil het bestuur iedereen bedanken die ons geholpen heeft om het afgelopen gildejaar tot
een succes, zover dat mogelijk was dit jaar, te maken.
Met name de koffiedames bedankt.
We zijn steeds weer blij met de grote opkomst en het enthousiasme van de leden.
We hopen dat we snel weer terug kunnen naar het normaal, waar we met z’n allen zo naar verlangen
en dat we weer fijne ledenavonden met elkaar kunnen hebben.

Jubilea
Op 24 februari is Annie van de Bergh-v. Dorst jarig. Annie van harte gefeliciteerd en een gezellige dag
toegewenst.

Met vriendelijke groeten
Bestuur KVG Maasland

