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Is het geen wonder
Zoals alles groeit
En zelfs na een winter
Zo prachtig opbloeit
Het blijft toch bijzonder
Dat warmte en licht
Bij plant, dier en mens
Dit wonder verricht
(Irma Moekestorm)

Lieve Dames,
Het voorjaar is met drie achtereenvolgende stormen begonnen. Bomen en schuttingen zijn bezweken
en dakpannen vlogen soms door de lucht.
De leden vergadering op 21 februari werd redelijk goed bezocht en het was gezellig om elkaar weer
eens te ontmoeten. Op die avond hebben ook afscheid genomen van Els Boon als bestuurslid. Els
werd verrast met een mooi boeket en een fotoboek.

Inmiddels kunnen weer op stap zonder beperkingen. Het gewone leven is weer begonnen!
En zo zijn we dus ook weer met het gilde gestart! Maar pas op; bij klachten blijf thuis.

Voor onze volgende ledenavond die is gepland op 21 maart 2022 hebben wij een
interessante spreker uitgenodigd:
Het is Ria Visser (oud schaatsster)
Ria vertelt ons die avond over haar schaatscarrière en over de andere kant van de medaille na
het schaatsen. Zij heeft zich toegelegd op Formule F waarmee je mentaal en fysiek in balans
blijft, ook als het tegenzit.
Ria: “ik vertel over mijn topsportcarrière. Hoe kom het dat ik na het winnen van het
Olympisch zilver niet de stap naar goud kon maken? “
Het antwoord blijkt eenvoudig!
Kom naar deze ledenavond om dat antwoord zelf te ontdekken.
U mag voor deze avond ook een introducee meenemen.
De kosten voor deze introducee bedragen 5 euro. Graag van te
voren opgeven bij jolanda.jongh@hotmail.com als u
hier gebruik van wilt maken.

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 t.n.v. KVG Maasland. Graag onder vermelding van uw
naam en adres.

Jubilea
Op 1 april viert Anneke de Jong haar verjaardag. Zij wordt dan 76 jaar. Anneke alvast een hele fijne
verjaardag toegewenst.

Vriendelijke groeten bestuur KVG Maasland

