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Zwarte Piet lust pepernoten
Zakken vol eet Piet erop
En zijn buikje wordt steeds dikker
O, o, o, dat is een strop
Piet wil door de schoorsteen klimmen
Maar die domme Pieterman
Is nu veel te dik geworden
Ja, ja, ja, dat komt ervan.

Lieve Dames,
Herkent u dit versje nog? Ik leerde het op de kleuterschool en elk jaar als Sinterklaas weer in
aantocht is, moet ik eraan denken. Hopelijk zal onze Goedheiligman ook onze leden niet vergeten en
ons verrassen met iets lekkers. U weet toch nog wel: “Wie goed is krijgt lekkers, wie stout is…….”
Nu wij sinds de persconferentie van de premier weer in een halve lockdown beland zijn, is het
belangrijk dat u weet dat wij als bestuur betrokken zijn bij u als KVG lid. Wij kunnen helaas voorlopig
geen avonden organiseren omdat er nog steeds strenge maatregelen zijn. Zodra dat weer mogelijk is,
berichten wij u en gaan wij de avonden een mooie invulling geven. Voorlopig blijft deze situatie t/m
december. We houden de berichtgeving goed in de gaten over de mogelijkheden. Daarom willen wij
u als tegemoetkoming een ontspannen en gezellige quiz aanbieden, met karikaturen, die u op elk
gewenst tijdstip kunt maken. Deze quiz vindt u als aparte bijlage bij de nieuwsbrief. Het is een fijne
quiz en wij hopen dat u er veel plezier aan beleeft. U kunt de oplossing tot 12 december in de bus
doen bij Christine Kaandorp Hofsingel 47 in Maasland of het antwoordenblad mailen naar
ckmkaandorp@gmail.com
Uit de goede oplossingen trekken wij een winnaar en die krijgt van ons een leuk presentje.

Raboclubsupport
Dames, wij zijn helemaal blij, jullie hebben massaal gestemd voor ons KVG bij
de Rabobank en we hebben het fantastische bedrag van € 703,49 mogen
ontvangen. Geweldig dat u zo enthousiast gereageerd en gestemd heeft. Van
het bedrag gaan we mooie dingen doen voor ons KVG zodra dit weer kan en
dat moment komt zeker weer. We hebben geduld nodig en blijven positief.

Overleden
Op 16 oktober 2020 is ons lid en oud-bestuurslid Corry Lansbergen van Mierlo overleden. Ons 60-jarig bestaan vierde zij nog met ons mee
en genoot zij zichtbaar van het feest. Helaas was dit een van de laatste
keren dat zij bij ons aanwezig kon zijn.
Op 21 oktober 2020 is ons lid Corrie van Leeuwen - van Mil overleden
in de leeftijd van 95 jaar.
Corrie was erelid van ons KVG en was betrokken bij de oprichting en ze
was een trouw bezoekster van onze ledenavonden.
Op 10 november 2020 is op 86-jarige leeftijd overleden ons lid Plonie
van Noordt – van Mil.
Plonie was een trouw lid. Ze kwam regelmatig op onze ledenavonden en genoot van de gezelligheid.
Wat zullen wij onze trouwe leden missen op onze avonden. Het bestuur van ons KVG heeft
condoleances overgebracht en de families veel sterkte, kracht en liefde toegewenst in deze moeilijke
periode.

Jubilea
Op 1 november 2020 was Lenie Moerman jarig en zij werd
83 jaar. Dinie Zonneveld was 9 november jarig. Zij werd 84
jaar. Dames alsnog van harte gefeliciteerd.
Henriëtte Vermeulen is 15 november jarig, zij wordt dan
81 jaar en op 30 november viert Martha Vreeken – Kwakkel
haar 80e verjaardag. Dames van harte gefeliciteerd.
Jolanda en Martien de Jongh zijn 14 november 40 jaar
getrouwd en 18 november zijn Gerdien en Hans van Vliet
50 jaar getrouwd. Allen van harte gefeliciteerd.

Vriendelijke groeten bestuur KVG Maasland

