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Januari 2022
Ik kan de toekomst niet voorspellen
Maar ik wil jullie toch vertellen
Als ik het voor het zeggen had
Kwam er enkel vreugde en voorspoed op jullie pad.

Lieve Dames,
Het nieuwe jaar is al weer 2 weken van start en misschien is het eigenlijk te laat, maar toch wil het
bestuur van KVG Maasland u een gelukkig, gezond en gezellig 2022 wensen.
Aanstaande zaterdag gaan de winkels en sportscholen weer open en mag er ook in de avonduren
gesport worden. Hopelijk kunnen we langzamerhand het sociale leven oppakken. Nog rustig aan en
op voldoende afstand, maar toch. De ledenavond van 17 januari gaat natuurlijk nog niet door maar
wij wachten vol spanning af wanneer wij voor u de eerste avond van dit jaar kunnen organiseren. We
kijken er naar uit om u te mogen begroeten.
Het bestuur komt, zodra het kan, bij elkaar om te overleggen en dan zullen wij u spoedig informeren
over de contributie, de jaarvergadering en de ledenavonden van dit gildejaar.
Het zit er nog, het is niet weg
Naast alle hardheid en naast de haat
Leeft ook de liefde nog op straat
Het zit er nog, het is niet weg
Vandaag kwam ik het tegen
Ik zag een helpende hand, een redder in nood
De liefde op straat is gelukkig niet dood
De liefde leeft, de liefde blijft
In jou en mij, ons allemaal
’t Zit in ons DNA verweven
En zolang er mensen zijn
Zal liefde blijven leven.

Jubilea
Op 9 januari vierde Bep Köhler haar 85 ste verjaardag. Op 13 januari wordt Annie Gordijn ook 85 jaar.
Riet van Iersel wordt 15 januari 81 jaar en 24 januari wordt Janny van der Helm-Ammerlaan 86 jaar.
30 januari is Jo van der Meijs-vd Maarel jarig en zij wordt die dag 94 jaar.
Dames wij feliciteren u van harte en wensen u een mooi nieuw levensjaar toe.

Vriendelijke groeten bestuur KVG Maasland

