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April 2022
Soms bloeit het in de winter
Soms licht het in de nacht
Soms regent het gedachten
Soms neemt de windkracht af
Te midden van een wervelstorm
Is het ineens windstil
Soms keert het zicht je perspectief
Soms sneeuwt het in april

Lieve Dames,
Eindelijk was het dan zover, na 2 eerdere afmeldingen i.v.m. Corona konden wij Ria Visser in De Link
ontvangen. Ria vertelde over haar schaatscarrière en het behalen van de zilveren medaille op de
Olympische Spelen van 1980 in Lake Placid en over de andere kant van de medaille na het schaatsen.
Ze stelde zich de vraag over hoe het kon, dat ze na het winnen van deze zilveren medaille, niet de
stap naar het goud kon maken.
Sinds een aantal jaren heeft zij zich toegelegd op de formule F, waarmee je mentaal en fysiek in
balans blijft, ook als het tegen zit. D.m.v. leuke oefeningen (beweging - en ademhalingsoefeningen)
konden wij ervaren wat dit met je lichaam en geest kan doen. Ria nam ons mee in haar eigen
levensverhaal en zij kon dit heel leuk en boeiend vertellen.
De leden deden enthousiast mee, en menig lid heeft nog even een praatje gemaakt met Ria Visser.
Het was een bijzonder geslaagde avond.
Kijkt u voor de foto’s eens op onze website: www.kvgmaasland.nl

Creatieve Avond (aanvang: 19.30 uur)
Op 25 april gaan we in de Link een voorjaarsbloemstuk maken olv Jolanda Ammerlaan. Jolanda gaat
hiervoor bloemen, planten en potjes verzamelen en inkopen en dan is het natuurlijk handig als zij
weet hoeveel leden er komen. U kunt zich voor deze avond opgeven bij Jolanda de Jongh. Graag voor
11 april. Dit kan via de mail: jolanda.jongh@hotmail.com of telefonisch: 06 42001052.
Uw eigen bijdrage voor het bloemstuk is €5.Heeft u zich op de laatste ledenavond al opgegeven dan hoeft u dit niet meer te doen want uw naam
staat genoteerd.

Bericht van onze penningmeester
Naar aanleiding van vragen over het saldo van onze jaarrekening tijdens de jaarvergadering, volgt
hier een korte toelichting van Jacqueline.
Ons kapitaal is op dit moment in de ogen van sommige leden vrij hoog.
Wij zijn een “gezonde vereniging” die wat reserves heeft op gebouwd. Deze reserve is ook voor het
komende jubileum dat zo rond de 2500,- tot 3000,- euro zal gaan kosten.
Voor een financieel gezonde vereniging is het raadzaam om 2x de contributie op de bank te hebben.
Onze ledenavonden worden steeds duurder doordat de kosten stijgen en het ledenaantal iets
terugloopt. De komende jaren zal hierdoor ook minder op de bank komen te staan.
Heeft u vragen stel ze gerust, heeft u ideeën wij staan overal voor open.
Samen moeten we ons KVG gezond houden.
Vriendelijke groet Jacqueline van den Hoek.

Dank
Lieve leden,
Ik wil u hartelijk danken voor de mooie mand met bloemen die ik van u allen heb gehad.
Heel vrolijk en gezellig stond de mand eerst buiten op de tuintafel, maar nu met de sneeuw en de kou
staat de mand binnen op mijn eettafel. Ook wil ik u bedanken voor de lieve kaarten en berichtjes.
Naar omstandigheden gaat het goed met mij en ik begin voorzichtig al uit te kijken naar het eind van
mijn behandeling.
Lieve groet, Christine.

Poppenhuizen
Op 11 mei gaan we als extra activiteit naar de Poppenhuizenexpositie bij de Timmerwerf in de Lier.
Zet u het alvast in uw agenda? We krijgen hier, in de ochtend, een rondleiding en we drinken koffie
bij de Bongaard. Bij de volgende ledenavond en in de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie
over deze extra activiteit en waar en wanneer u zich kan opgeven.

Vriendelijke groeten bestuur KVG Maasland

