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Op woensdag 20 oktober hebben we met 35 dames smaakvol
gedineerd bij restaurant MiddenIn. Gezellig samen eten en praten:
Zo fijn dat dit weer kan.
Geluk
Dat is een zonnestraal
Een mens die om je geeft
Een blik vol liefde en geduld
Een wens die zomaar wordt vervuld
Een lekker maal, een warm onthaal
Iets moois dat je beleeft

Marien van der Berg
Maandag 22 november komt Marien van der Berg naar de Link met zijn cabaretgroep
Het draait om mensen nietwaar. Deze groep maakt een voorstelling over de gezondheidszorg met
liedjes, gedichten en soms een korte sketch. Af en toe hilarisch, maar ook gevoelig en confronterend.
Er wordt een beroep op het publiek gedaan om actief mee te zingen en het belooft een gezellige
avond te worden met een lach en misschien met een traan.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie of thee klaar en om ongeveer 22.00 uur sluiten we de avond af. U
kunt zich voor deze avond opgeven bij Irma Speksnijder tel. 0642864796 of via de mail:
irmaspeksnijder@hotmail.com
Het is op dit moment nog niet bekend met hoeveel leden wij daadwerkelijk in de Link mogen en of
u zich daarvoor moet opgeven. Wij wachten de regels van de Kerk ( en het Bisdom) af. Op dit
moment gaan wij uit van 41 leden. Houdt u de mail dus goed in de gaten want binnenkort hopen
wij meer duidelijkheid te kunnen geven.
Vanaf zaterdag 6 november gelden nieuwe Coronamaatregelen. Een van de blijvende maatregel is
dat wij de QR-code moet controleren. Bent u niet in het bezit van een dergelijke code op uw
telefoon, dan kunt u voor hulp misschien terecht bij uw kinderen. Wie liever een coronabewijs op

papier heeft, gaat naar de website coronacheck.nl/print. U kunt daar het coronabewijs printen. Een
inentingsbewijs is niet voldoende maar een negatieve PCR-test wel mits die binnen 24 uur van te
voren is afgenomen.

In de maand november zijn de volgende dames jarig:
1 november
12 november
15 november
23 november
30 november

Lenie Moerman 84 jaar
Rika Bierkens 80 jaar
Henriëtte Vermeulen 82 jaar
Heleen den Hond 75 jaar
Martha Vreeken 81 jaar

Dames, van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag toegewenst.

Tot ziens
Vriendelijke groeten van het KVG Bestuur

