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Heel voorzichtig gaat onze samenleving weer open. Bijna alle leden zullen ondertussen hun tweede
vaccinatie hebben ontvangen. Alle scholen gaan weer open, de winkels zijn open, we kunnen weer op
het terras zitten voor koffie of een andere versnapering en we mogen weer een vorkje prikken in een
restaurant. Alles nog wel volgens de 1 ½ meter regel, met een mondkapje en niet na tien uur
‘s avonds. Ook wij als bestuur staan klaar om na de zomer weer leuke activiteiten te organiseren.
Natuurlijk wel passend binnen de regels die gelden.
In augustus komt het bestuur samen om te gaan brainstormen en plannen te maken.
Allereerst gaan we van de zomer genieten.

Zomer
Kom ga mee naar buiten
Waar de vogeltjes tjilpen en fluiten
Zomerblosjes op onze wangen
Samen zonnestralen vangen
Wandelingetjes langs het strand
Dwalend door het warme zand
Slenteren op blote voeten
Op onze snoet de zomersproeten
Een ijsje op 2 stokjes
Blote benen en korte rokjes
De lucht straalt helder blauw
Zonnetje, wij genieten zo van jou
Kom even zitten op een kleedje aan zee
Oh zomer, ga voor altijd met ons mee

Jubilea
De volgende leden zijn jarig geweest of vieren binnenkort hun verjaardag:

Juni
Trees Vogels is 6 juni jarig geweest en is 90 jaar geworden.
Annie van Dijk wordt 27 juni 83 jaar

Juli
Ien Willemse wordt 2 juli 82 jaar
Elly van Leeuwen wordt 6 juli 75 jaar
Tinie Zegwaard wordt op 12 juli 80 jaar

Augustus
Nel van Nierop wordt op 4 augustus 82 jaar
Gré van Mil wordt 10 augustus 87 jaar
Sandra Simons is 11 augustus jarig en wordt 75 jaar
Trouwfeest
Op 20 juni zijn Corrie van Dijk en haar man 60 jaar getrouwd.

Dames, van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst.

Zomervakantie
Als je enige zorg
dat wolkje
voor de zon is
Loesje

Tot ziens
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

