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Lieve Leden,
Maart is de maand dat de lente zich aandient, de bermen kleuren mooi van de narcissen en
krokussen, de bomen beginnen te botten, daar word je altijd heel vrolijk en blij van. Ook krijgen de
meesten van ons binnenkort de vaccinatie. We krijgen hopelijk meer ruimte om onze ledenavonden
te organiseren en uitjes te regelen. Als bestuur willen wij weer graag aan de gang en we wachten met
spanning af wanneer het sein op groen komt te staan.
Op 22 februari namen wij afscheid van Els als bestuurslid. Zij heeft 9 jaar in het bestuur gezeten en
zich enorm ingezet voor onze vrouwengilde. Tijdens een ledenavond willen wij haar nog toezingen en
namens de leden een cadeau geven voor al die jaren.
Els stuurde ons al een berichtje
Lieve leden en bestuur,
Ondanks deze rare tijd, heb ik een warm afscheid gekregen. Op maandag 22 februari stond Marga
Arkesteijn om 8 uur voor de deur met een heerlijk ontbijtje en koffie.
Wat was dat een verrassing, dat was erg gezellig, ook had ik al een mooie bos bloemen van Irma
namens het bestuur gehad.
Wat een hartverwarmende kaarten heb ik gekregen rond mijn afscheidsdatum.
Heel hartelijk bedankt allemaal, zo is mijn afscheid zeker niet ongemerkt voorbij gegaan.
Ik kan terugkijken op een fijne bestuursperiode .
Hartelijke groet Els

Woensdag 17 april kregen wij bericht dat ons lid Jannie Heine zaterdag 13 maart in het Haga –
ziekenhuis is geopereerd. Zij heeft 3 bypasses gekregen. De operatie is goed verlopen en op dit
moment is ze teruggebracht naar het ziekenhuis in Delft. Wilt u haar beterschap wensen en een
kaartje sturen dan kan dat naar haar huisadres: Jannie Heine, Raesveld 12, 3155 BN in Maasland.

Verjaardagen
Toos Gordijn vierde op 2 maart haar verjaardag. Zij is 80 jaar geworden.
Op 1 april viert Anneke de Jong haar 75 ste verjaardag.
Toos nog van harte gefeliciteerd en Anneke een fijne
verjaardag toegewenst en natuurlijk ook van harte gefeliciteerd.

Wonder
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.

De volgende nieuwsbrief krijgt u half april toegestuurd.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

