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Lieve Leden,
Zoals u van ons gewend bent krijgt u de maandelijkse nieuwsbrief. Echter dit keer zonder terugblik op
onze ledenavond met oud schaatster Ria Visser en ook zonder aankondiging van onze creatieve
avond.
Het sociale leven staat op een laag pitje, gezellige ontmoetingen worden afgezegd, families mogen
elkaar niet opzoeken, veel mensen werken thuis en zelfs de scholen blijven dicht. Het coronavirus
houdt ons in zijn greep. Tot 1 juni zijn er geen evenementen en wij als bestuur vinden het heel
jammer maar moeten al onze activiteiten tot 1 juni afzeggen. We hebben geen keus en natuurlijk is
uw goede gezondheid het belangrijkste dat er is. Misschien kunnen we elkaar in juni ontmoeten bij
onze wandeling of fietstocht.
We hopen dat u in uw omgeving hulp hebt om de dagen door te komen en dat er iemand is die u kan
helpen, bijvoorbeeld met de dagelijkse boodschappen.

Belangrijk in het leven
zijn de mensen die om je geven
Die van je houden zoals je bent
En waarvan je blij bent dat je ze kent
Daarnaast is op deze aarde
Ook gezondheid van grote waarde
Koester daarom elke dag
Die je gezond beleven mag
Want dit is wat er in het leven telt
En het heeft meer waarde dan geld
Wees altijd zuinig op deze zaken
Want je kunt ze zomaar kwijt raken

Jaarlijkse uitgaansdag
Donderdag 3 september vertrekken we om 8.30 uur vanaf Sporthal de Hofstede naar Andijk. Daar
bezoeken we het atelier en museum van schilder, tekenaar en illustrator Marius van Dokkum.
Wij worden daar ontvangen met koffie en gebak en zijn zus Annet vertelt ons over het bijzondere
werk van haar broer. Humor en vrolijkheid voeren de boventoon van dit programma.
Hierna rijden we naar de Kunsttuin in Winkel. Geïnspireerd door
de Russische Barok ging Ger Leegwater in zijn tuin aan de slag.
Met enige fantasie en met zijn gouden handen bouwde hij in de
loop van jaren een heus Kremlin. Een stukje Rusland in het NoordHollandse Winkel. We drinken hier een kop koffie of thee met een
lekker plakje cake.
Om 17.45 gaan we dineren in Ter Aar in het restaurant waar de
schoonmoeder van Frans Bauer de scepter zwaait en rond 20.45
uur zijn we weer in Maasland.
De kosten zijn €57,50
Wij hopen natuurlijk in september elkaar weer te ontmoeten en daarom krijgt u binnenkort een mail
met verdere informatie over de uitgaansdag.

Jubilea
Op 22 april zijn Antoinette en Hans Dries 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Anneke van der Lee wordt 80 jaar op 23 april en Jannie Passchier
viert 26 april haar 75 ste verjaardag.
Dames van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

De volgende nieuwsbrief krijgt u begin mei toegestuurd.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

