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Eén jaar corona
…….. gehoopt, verlangd, gewenst, tegen beter weten in verwacht, maar helaas onze hoop op
versoepelingen is na de laatste persconferentie weer voor een tijdje vervlogen. De coronacijfers vertonen
een negatieve trend en er zit niets anders op dan voorlopig nog te leven met de geldende
coronamaatregelingen. De ene dag zal dat gemakkelijker zijn dan de andere, want onze reserves raken zo
langzamerhand op. We richten onze blik nu maar vooral op de voortgang van het vaccinatieproces en we
hopen dat voor de zomer onze leeftijdsgroep gevaccineerd is. Volgens onze minister-president “breken
dan weer mooie tijden aan”.
Spijtig dat we u wederom moeten meedelen dat onze activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Naast dat
we niet in groepen bij elkaar mogen komen, is ook ‘t Paradies slechts beperkt open voor maar enkele eigen
activiteiten. De realiteit dwingt ons om voor dit gildejaar de nog resterende activiteiten van april en mei te
annuleren. We hadden het graag anders gewild. Dus geen lezingen, film en slotdag meer dit jaar.
Als bestuur hebben we de afgelopen maanden niet stil gezeten. Achter de schermen is hard gewerkt aan
ons nieuwe gildeprogramma. Dat belooft weer volop inspirerende activiteiten. Maar het vurigst hopen wij
met z’n allen dat we al onze plannen ook daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren en elkaar weer in alle
onbevangenheid kunnen ontmoeten.
Dit is ons laatste convocaat van dit gildejaar. In augustus valt het programma 2021-2022 bij u op de
deurmat.
Het bestuur wenst u een zonnig voorjaar en een coronavrije zomer toe.
Willemien Dirkx, voorzitter
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Internationale Vrouwendag
Op de Internationale Vrouwendag zondag 7 maart vond de uitreiking van de Mathilde
Haan onderscheiding plaats aan ons erebestuurslid Annie Mooren door wethouder
Marianne Smitsmans. Annie is al jaren zeer actief binnen ons vrouwengilde.
De uitreiking vond dit jaar in zeer bescheiden kring plaats.
Maar, corona of niet, in ieder geval werd Annie in het zonnetje gezet.
Zie ook onze website, waar foto’s een indruk geven van deze gezellige intieme feestelijke middag.

Persoonsgegevens van de leden in verband met de Privacy Policy
Herhaalde oproep
Algemene Verordening Gegevensbescherming
U kunt dit verhaal lezen op onze website: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Beste Leden,
1. Als vereniging houden wij ons aan de wet AVG / Algemene Verordening Gegevensbescherming
waarbij wij een akkoordverklaring van u nodig hebben waaruit blijkt dat u hiervan kennis heeft
genomen.
2. Als u nog niet gereageerd heeft op de akkoordverklaring, gelieve dit alsnog te doen,
- via de mail naar loes.schouten@ziggo.nl
- of schriftelijk te reageren met uw akkoord.
3. Sturen naar: KVG p/a Loes Schouten, Paarlandweg 5, 6061 EP Posterholt, telefoon 0475 40 43 64
met het antwoord:
Ik ga akkoord met de privacy policy verklaring
Naam:
Adres:

Handtekening:

U bij voorbaat dankend voor de te nemen moeite, tekent
met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Mw. Loes Schouten.

Het Bestuur wenst u een coronavrije en stralende zomer toe
en hoopt u weer te zien in september.
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