Secretariaat:
Christine Kaandorp
Hofsingel 47
3155 AL Maasland
 010 5912198
E-mail: kvgmaasland@live.nl
Website: www.kvgmaasland.nl

Mei 2020

‘’Een hartje voor de mensen die thuis zijn, stil en bang
Een hartje voor de mensen die werken uren lang
Een hartje voor de mensen die vechten voor hun leven
Een hartje voor de mensen die het maximale geven’’

Lieve leden,
Wat is het stil om ons heen. Geen bezoekjes meer van dierbaren,
niet even koffiedrinken en bijkletsen met een goede vriendin of
buurvrouw en ook geen ledenavonden van het KVG. Ineens zitten
we thuis en is het stil. Zelfs bij het boodschappen doen houden we
afstand. Maar…. we zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje en het
allerbelangrijkste blijft toch onze gezondheid, vooral die van de
kwetsbaren om ons heen.
Wij, het bestuur van KVG Maasland, willen u laten weten dat we aan
u denken. Komende dagen komt één van ons bij u langs met een
‘lekker’ presentje om u een hart onder de riem te steken
Heeft u vragen over het coronavirus en wat wel en niet kan, of wilt u
gewoon eens een praatje maken, dan kunt u bellen met ANBO. Hun
telefoonnummer is 0348-466666.

Gelukkig kunnen we genieten van de lente en de ontluikende
natuur in de tuin of op ons balkonnetje.
‘’Is het geen wonder zoals alles bloeit
En zelfs na een winter zo geweldig opbloeit
Het blijft toch bijzonder dat warmte en licht
Bij plant, dier en mens dit wonder verricht’’

Verjaardagen en jubilea
Op 23 mei zijn Gemmy en Aad Ham 40 jaar getrouwd.
Corry Lansbergen viert op 2 mei haar verjaardag, zij wordt 82 jaar.
Trees Vogels viert op 6 juni haar 89e verjaardag.
Dames, alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen u een feestelijke
dag toe.

De volgende nieuwsbrief kunt u begin juni verwachten. Wij hopen dat de regels, als het kan, iets
minder streng zullen zijn en dat we wat meer bewegingsvrijheid krijgen.
Wij wensen u veel sterkte en liefde toe in deze onzekere tijd en natuurlijk een goede gezondheid.

Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

