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KVG MAASLAND

NIEUWSBRIEF JANUARI 2018
Neem je voor niets voor te nemen
en stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar.
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder
en sta iets dichter bij elkaar.
Geniet van alle kleine dingen
en blijf de lichtpuntjes zien.
Koester de liefde van hen die je omringen
dan wordt het vast een geweldig 2018.

Korte terugblik
De decembermaand ligt weer achter ons. Een periode vol met feestelijkheden, bij ons KVG
maar ook bij u en ons thuis. De kerstavond was, als vanouds, sfeervol en gezellig, mede dankzij
de mooie bijdrage van Arnaud Rodenburg op Keyboard en zangeres Els Rodenburg (geen
familie) en natuurlijk de fijne viering in de kerk met pianomuziek en zang van Madelen
Alsemgeest en Evelien van Leeuwen. Wij hopen dat het ook voor u een mooie en gezellige tijd
is geweest en dat u weer zin heeft in een nieuw jaar, dat hopelijk voor ons allemaal veel goeds
zal brengen. Wij hebben een aantal bijzondere ledenavonden voor de boeg, dat heeft u al
kunnen lezen in het nieuwe programmaboekje voor 2018. Wij, het bestuur van KVG, hebben er
in ieder geval heel veel zin in en we hopen u allemaal weer te mogen ontmoeten!

Eerste ledenavond in het nieuwe jaar:

‘An der schönen blauen Donau’
maandag 22 januari 2018
Deze eerste avond van het nieuwe
jaar starten we met muziek uit
Wenen. Klaas Bakker van Stichting
Touché laat ons via de piano en
filmbeelden een gevarieerd
klankbeeld zien van Wenen door de
eeuwen heen.

En mooi is de Donau zeker, wat dat
betreft had Johann Strauss gelijk. Ooit
bleek echter bij een onderzoek dat de
rivier in de loop van het jaar alle
kleurschakeringen van groen via grijs
naar bruin vertoont, maar zelden echt
blauw is!
Op deze licht ironische maar ook
bewonderende wijze komen vele
aspecten van Wenen aan bod.

Met filmbeelden van de keizerlijke pracht en praal èn van het
dagelijks leven in de stad. Van het reuzenrad in het Prater,
keizerin Sissy, de dierentuin van paleis Schönbrunn, de
schilderijen van Klimt, de Donau, de Lippizaners van de
Spaanse Rijschool, enz. Daarbij muziek van bekende Weense
componisten als Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert en
Johann Strauss. Een gevarieerd en levendig (klank)beeld van
Wenen door de eeuwen heen.
Natuurlijk brengen we deze avond ook nog een toast uit op
het nieuwe jaar!
Gastvrouwen voor deze avond zijn:
Marga Arkesteijn en Adrie Alblas.
We verwachten hen rond 19.15 uur om ons te helpen met
voorbereiden.
Vanaf 19.45 uur staat alles dan weer klaar en zijn alle leden
van harte welkom.

Bijzondere verjaardagen in januari:
Op 12 januari is Lia Kapteijn 40 jaar getrouwd en is Tinie Zwinkels 50 jaar getrouwd. Op 13
januari wordt Annie Gordijn 81 jaar. Op 19 januari wordt Hanneke Haring 75 jaar en op 24
januari wordt Janny vd Helm 82 jaar Op 30 januari wordt Jo van der Meijs 90 jaar en op 6
februari wordt Truus Ruigrok 83 jaar. Op 16 februari zijn Paula en Koos de Haas 50 jaar
getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en namens bestuur en leden van het KVG een hele gezellige verjaardag
of trouwdag toegewenst!
Tot ziens op 22 januari!!
Vriendelijke groet van het KVG Bestuur

