Nieuwsbrief 7:

Actief Ludgerus

BINGO:
We stellen de Bingo nog een maandje uit i.v.m. met het virus wat toch nog rondgaat.
De eerst volgende Bingo hebben we nu gepland op maandag 2 mei (woensdag 4 mei is
daar niet zo geschikt voor).
Dus voor de maand april kunt u nog een keer mee doen met de thuisbingo.
Line Dance op Ludgerus:
Vanaf 1 april zal er op de vrijdagavond in de recreatiezaal
Line Dance zijn. Start om 19.30 uur.
Deze groep komt van de ruimte van Cambio om hier te
dansen. Er is (nog) geen officiële docent maar wel een
vrijwilligster aanwezig (dochter van een bewoner met haar
dochter) voor de bewoners van Ludgerus om ze even op
weg te helpen.
De groep leert elkaar dansen via films op YouTube. En
natuurlijk is er tijd voor een kop koffie of een drankje. U bent
van harte welkom.
Er wordt een kleine bijdrage per keer gevraagd.
Het Diner Dichtbij,
hét gezellige etentje dat we voor het corona-tijdperk elke maand in de ontmoetingsruimte van de
Koningskerk hielden is weer begonnen. Op (bijna) elke eerste vrijdag van de maand is iedereen
weer welkom; jong, oud, er tussenin, in je eentje of met meer, lid van de kerk of niet. Neem dus
ook gerust iemand mee als je dat leuk vindt. We serveren een hoofd- en nagerecht en sluiten af
met koffie of thee.
De spelregels voor 2022:
Wanneer:
op 6 mei, 3 juni, 5 augustus, 7 oktober, 4 november en 2 december.
Waar:
in de ontmoetingsruimte van de Koningskerk, Mariënburghstraat 4, ingang Van
Hetenstraat.
Kosten:
€ 5,-- per persoon.
Hoe laat:
deuren open om 17.15 uur, we beginnen met eten om 17.30 uur.
Opgeven:
ja dat moet en kan alleen per e-mail.
- Per e-mail op dinerdichtbij@gmail.com. Als mailen lastig is kun je misschien
iemand anders vragen om voor je te mailen.
- Opgeven kan vanaf de zondag t/m de dinsdag voorafgaand aan het Diner
Dichtbij.
Coronaregels?
We hopen dat we niet weer moeten stoppen. Blijf voorzichtig, test jezelf als je
twijfelt en blijf thuis als je positief bent, het is nog niet over.
De kookgroep. (Bart, Betty, Dineke, Gerben, Henk-Jan, Jan Douwe, Jantien, Teatske, Teun,
Wieger.)

