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Januari 2019
Laat je overdonderen
Blijf je verwonderen
Zie in het dagelijkse het bijzondere!
Een gelukkig 2019!

Een terugblik
Maandagavond 17 december begonnen wij met de kerstviering in de
kerk. Mede door de bijdrage van Eveline van Leeuwen en Hans de
Bruijn werd het een sfeervolle bijeenkomst. Daarna hebben wij de
avond voortgezet in de Link. Nicole Hoenselaar heeft ons uitgebreid
en met veel enthousiasme geïnformeerd over Stichting Jarige Job.
Natuurlijk hebben wij daarna de avond én het jaar 2018 proostend
afgesloten!

Ledenavond maandag 14 januari
Ook deze avond zal er geproost worden, maar dan op het nieuwe jaar!
De avond begint met een optreden van Robert Blanc. Hij is een Fransman en getrouwd
met een Nederlandse. Hij treed al jaren op in diverse theaters. Hij
brengt een programma met chansons van o.a. Charles Aznavour en
Julien Clerc. Iedereen die van het Franse lied houdt zal zeker genieten
van dit concert!
Heeft u zelf een lied in gedachten die u heel graag wilt horen? Laat het
ons weten. U kunt mailen naar : ingridvanleeuwenkvg@gmail.com. Zij
geeft dit door en wie weet wordt het deze avond speciaal voor u
gespeeld. De avond zal worden afgesloten met een toast op 2019.

Koffiedames
Ook het komend gilde jaar willen wij dankbaar gebruik
maken van uw hulp bij het koffie schenken.
Er zal de eerstvolgende leden avond een lijst liggen
waarop u zich hiervoor kunt inschrijven.
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite.

Ideeën, suggesties???
Ons uitgangspunt voor de ledenavonden is: voor ieder wat wils.
Daarom zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om de
ledenavond een gevarieerde invulling te geven. Heeft u hier een
voorstel voor? Graag!! Alle ideeën en suggesties zijn welkom. We
denken hierbij ook aan de invulling voor de uitgaansdag. U kunt
mailen naar kvgmaasland@live.nl of gewoon één van de
bestuursleden aanspreken op de ledenavonden.
Rabo Clubkas actie.
Door uw stem uit te brengen op KVG Maasland
hebben wij € 404,30 ontvangen van de Rabo Clubkas actie.
Geweldig!

Jubilea
Op 13 januari wordt Annie Gordijn 82 jaar
en op 24 januari wordt Janny van der Helm
– Ammerlaan 83 jaar.
Jo van der Meys – v.d. Maarel wordt op 30
januari 91. Truus Ruigrok – de Haas viert op
6 februari haar 84e verjaardag.
Marga en Frans de Bruijn vieren op 31
januari hun 50 jarig huwelijksfeest. Ook op
31 januari vieren Els en Piet van Etten dat
zij 45 getrouwd zijn.
Dames alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Tot ziens bij de ledenavond maandag 14 januari 2019.
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

