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Februari 2022
Ik wil niet meer anderhalve meter
niet meer contact via het glas
niet steeds weer handen wassen, wassen, wassen
ik wil weer dat het zoals gisteren was.
Ik wil meer knuffelen en zoenen
alle kinderen blij in hun klas
weer onbezorgd boodschappen kunnen doen
ik wil weer dat het zoals gisteren was.
Ik wil weer afspreken met vrienden
rosébietjes drinken op een zonnig terras
ouders die hun kleinkinderen onbevangen kroelen
ik wil weer dat het zoals gisteren was.
Maar samen zijn wij sterk
we delen in ons verdriet, gemis en zorgen
nu verlangen we naar dingen die vanzelfsprekend leken
maar wat we vandaag laten, doen we voor morgen!

Uit: Johanneke Schrijft

Lieve Dames,
……….. maar wat we vandaag laten, doen we voor morgen!
En nu is het morgen. Wij mogen voor u de eerste ledenavond organiseren op 21 februari om 20.00 uur
in de Link. Vanaf 19.45 uur is de Link open en staat de koffie of thee klaar.
Op deze avond staat onze jaarvergadering gepland en na de vergadering nemen wij als bestuur
afscheid van Els Boon. Dit afscheid is al 2x uitgesteld maar dit keer gaat het toch echt door. Na dit
afscheidsfeestje willen wij nog even gezellig met elkaar bijpraten onder het genot van een glaasje en
een hapje.
Doordat de anderhalve meter nog steeds van kracht is, moet u zich voor deze avond opgeven. Er
kunnen 35 dames in de zaal en als bestuur zijn we daar al met 5 afgevaardigden aanwezig. Kortom er
is plaats voor 30 leden. U kunt zich vanaf nu opgeven bij Irma Speksnijder mobiel: 06 42864796 of via
e-mail: irmaspeksnijder@hotmail.com
Bij binnenkomst vragen wij u uw QR-code te laten zien. Als u loopt moet u uw mondkapje ophouden
en zoveel mogelijk op uw plaats blijven zitten.

Agenda jaarvergadering februari 2022
1. Opening (gedicht)
2. Mededelingen van de voorzitter
3. Voorstellen nieuw bestuurslid?
4. Notulen Jaarvergadering 17 februari 2020
5. Huishoudelijk regelement (dit kunt u bij de voorzitter via de mail opvragen)
6. Financieel verslag door onze penningmeester Jacqueline*
7. Verslag kascontrole door de Kascommissie
8. Verkiezing kascommissie
9. Wisselingen in het bestuur
10.Rondvraag/ Mededelingen door de leden
11.Sluiting van de vergadering

*Dit verslag wordt op de avond zelf uitgedeeld

Contributie voor het jaar 2022
De contributie voor dit jaar is € 37,50. Wilt u dit overmaken voor 1 april 2022 op
bankrekeningnummer NL25 RABO 0340406070 tnv KVG Maasland. Graag onder vermelding van uw
naam en adres.

Jubilea
Op 24 februari viert Annie v.d. Bergh haar verjaardag. Zij wordt dan 83 jaar. Annie alvast een hele
fijne verjaardag toegewenst.

Mededeling van uw voorzitter
Begin december werd bij het bevolkingsonderzoek
geconstateerd dat er een knobbeltje in mijn borst zat.
Na onderzoek is gebleken dat dit knobbeltje kwaadaardige
cellen bevat en ondertussen ben ik met de chemokuren gestart.
Tot nu toe voel ik mij goed maar soms wel vermoeid. Wellicht
zal ik mij in de loop van de komende maanden toch minder
fit gaan voelen en mijn medebestuursleden zullen mijn taken
dan overnemen. Ik ga in goed vertrouwen en volle goede moed
de komende periode tegemoet en zal, als het kan, mij blijven inzetten
voor het KVG.

Vriendelijke groeten Bestuur KVG Maasland

Vriendelijke groeten bestuur KVG Maasland

