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Januari 2020
Voor hele bijzondere mensen
Dit gedichtje met fijne wensen
Een goede gezondheid
En bergen van geluk
Voorzien van veel gezelligheid
Een heel jaar aan één stuk
Een gelukkig 2020!

Een terugblik
Op de laatste ledenavond van 2019 hebben wij een
sfeervolle kerstavond gehad. De dames van de zanggroep
FEM hebben op bijzondere wijze het kerstverhaal ten
gehore gebracht. Wij konden genieten van muziek, zang en
prachtige beelden.
Daarnaast heeft Albert van Leeuwen ons verteld over het
weeshuis dat hij en zijn vrouw Ria mede ondersteunen in Kenia. Dat zijn verhaal indruk
heeft gemaakt werd duidelijk uit de opbrengst van de collecte. In de mail die u onlangs
werd doorgestuurd kunt u, naast een mooie Kerstgroet, ook lezen wat er gedaan
wordt met o.a. uw bijdrage.

Ledenavond maandag 20 januari.
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 2020. De
collecte zal voor Mercy Ships zijn.

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

Oproepje
Tijdens ledenavonden wil onze voorzitter de leden die
afwezig zijn door ziekte of zo wel leuke als verdrietige
gebeurtenissen graag even noemen. Helaas zijn wij niet
altijd op de hoogte. Mocht u iets weten spreek dan
gerust één van de bestuursleden aan. Dan kunnen wij er
voor zorgen dat er in ieder geval een kaartje gestuurd wordt of op een andere manier
aandacht aan wordt besteed.

Rabo Clubkas actie.
Door uw stem uit te brengen op KVG Maasland hebben wij
€ 395,72 ontvangen van de Rabo Clubkas actie.
Héél hartelijk bedankt!

Jubilea
Op 18 december was Heleen de Hond 50 jaar getrouwd maar…… natuurlijk niet alleen!
Zij is al 50 jaar gelukkig samen met haar man Henk.
Bep Zwaard is op 3 januari 75 jaar geworden. Riet en Martin van
Iersel zijn 9 januari 50 jaar getrouwd. Lies en Aad Berkhout zijn
16 januari 50 jaar getrouwd. Op 13 januari wordt Annie Gordijn
83 jaar en op 24 januari wordt Janny van der Helm – Ammerlaan
84 jaar.
Jo van der Meys – v.d. Maarel wordt op 30 januari 92.
Dames alvast hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.
Tot ziens bij de ledenavond maandag 20 januari 2019.

Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

