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Maart 2019
Een terugblik
Maandagavond 18 februari 2019 hebben we afscheid
genomen van ons gewaardeerd bestuurslid Marga de Bruijn.
Eerst hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering gehouden en
vervolgens werd Marga in het zonnetje gezet. Na een
afscheidswoord en een quiz werd de avond afgesloten met
vrolijke muziek. Ook haar man Frans werd niet vergeten. Hij
heeft de afgelopen jaren ook vaak klaar gestaan voor ons
KVG.
Marga en Frans, nogmaals hartelijk bedankt voor alles wat
jullie voor het KVG Maasland hebben gedaan en Marga we hopen je nog vaak op onze
avonden te zien.
Gelukkig zijn er binnen onze vereniging altijd weer
leden bereid om plaats te nemen in het bestuur. Wij
zijn dan ook heel blij dat Marga Arkensteijn ons
bestuur komt versterken. Marga, veel succes
toegewenst!

Ledenavond maandag 18 maart
Deze avond worden wij geïnformeerd over alles wat met
ons lichaam en bewegen te maken heeft.
De spreker deze avond is Sarah Duijn van fysiotherapie
praktijk Adfysio uit De Lier.
Zij zal ons niet alleen vertellen over wat belangrijk is om ons
lichaam in goede conditie houden maar zal ons ook laten zien
hoe wij dit met hele simpele oefeningen kunnen doen.
Gastvrouwen deze avond zijn Leny de Haas en Heleen den Hond. Wij verwachten hen
rond 19.15 uur om één en ander klaar te zetten.

Bijzondere data.
Graag willen wij u nog even wijzen op twee bijzondere
data dit jaar. Zoals vermeld in ons programma boekje
is de uitgaansdag dit jaar op dinsdag 3 september. In
oktober houden wij geen ledenavond maar willen wij
ons 65 jarig jubileum vieren op zaterdagmiddag 26
oktober. De uitnodiging ontvangt u in september maar
wij kunnen wel verklappen dat het een mooie en
verrassende middag gaat worden!

Vastenwandeling
Ook dit jaar wordt er door de RK Parochie vastenwandelingen georganiseerd. In
Maasland wordt er om 09.00 verzameld bij de Link. Na een kort bezinningsmoment
wordt er een wandeling gemaakt van ongeveer een
half uur. Daarna wordt er afgesloten met een kopje
koffie of thee. U kunt in Maasland meedoen aan
deze wandeling op vrijdag 8 maart, dinsdag 12
maart, vrijdag 15 maart, dinsdag 19 maart, vrijdag
22 maart, maandag 25 maart en donderdag 28
maart.

Ideeën, suggesties???
Hoewel het vroeg in het jaar is zijn wij al weer bezig met de invulling van de
ledenavonden voor volgend jaar. Uw ideeën zijn nog steeds van harte welkom. U kunt
mailen naar kvgmaasland@live.nl of gewoon één van de bestuursleden aanspreken op
de ledenavonden.

Jubilea
Jannie en Cees Passchier zijn op 2 april 50 jaar getrouwd.
Annie van Marrewijk wordt 5 april 89 jaar.
Dames alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Tot ziens bij de ledenavond maandag 18 maart 2019. De koffie staat klaar
vanaf 19.45 uur.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

