NIEUWSBRIEF

Augustus, 2020

Inleiding
Helaas is het Corona virus nog niet
verdwenen, waardoor het aantal
activiteiten in en rond de BMV minimaal
is. Wel ontvangt u weer de nieuwsbrief bij
u in de brievenbus of per e-mail.
Sinds enkele weken starten wij (en jullie)
langzaam weer op met de (sport)
activiteiten. Uiteraard hanteren wij bij alle
activiteiten de richtlijnen van het RIVM.
Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar de website van het RIVM.
Het is op dit moment weer mogelijk
gebruik te maken van de kleedkamers en
de douches. Hierbij geldt te allen tijde:
houd 1,5 meter afstand (m.u.v. kinderen
onderling).
Wij houden de ontwikkelingen rondom
het Corona virus goed in de gaten.
Mochten er maatregelen wijzigen volgen
wij deze als BMV uiteraard.

Crowdfunding
Ook de Crowdfunding is na een
onderbreking weer begonnen met het
organiseren van leuke activiteiten. Houd
de kalender van de inloop in de gaten!

Zorgcorporatie
De Zorgcorporatie is er voor iedereen uit
Mariënvelde en omgeving. Samen willen
we er voor zorgen dat iedereen zo lang
mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven
wonen. Heeft u een vraag, behoefte aan
een luisterend oor, advies, of iemand
nodig die met u mee denkt? De
zorgcoördinatoren staan voor u klaar en
zijn te bereiken op 0610017570 of
zorgbmv@marvisie.nl.
Inloopvoorziening
De afgelopen maanden is de inloop
langzamerhand weer gestart met een
aantal activiteiten. In september en
oktober zijn deze wat uitgebreid. Welke
dit zijn, kunt u vinden op de
inloopkalender. Onder andere gaat het
repair café weer van start. Heeft u een
(klein) apparaat wat stuk is?
Wellicht kunnen de handige vrijwilligers u
erbij helpen.

Ett’n wat de pot schaft
Ett’n wat de pot schaft is vanaf heden in
kleinere groepen van maximaal 40
personen. Het is nu ook mogelijk om,
naast de 1e vrijdag van de maand, te
reserveren voor de 1e zaterdag van de
maand. Zo kan er alsnog een grote groep
mensen genieten van het eten. U kunt u
aanmelden via het inschrijfformulier in de
BMV of telefonisch bij Jacqueline IJzerreef.
T: 06 – 21 42 51 96.

Wie, wat, waar?

Tip!
Wilt u er lekker samen op uit? Leen de
duofiets bij Garage Willy klein Goldewijk.
T: 0544-351872.

-

Regelmatig komen er nog vragen over wie,
wat of waarvoor te bereiken is binnen de
BMV. Bij deze een aantal contactpersonen
op een rijtje:
-

Kunst in de BMV
Er hangt sinds enkele maanden weer
nieuwe kunst in de BMV. De kunstwerken
zijn gemaakt door Liesbeth Romijn. De
prijslijst van deze kunstwerken is te vinden
achter de bar in de kantine. Liesbeth,
bedankt!

-

-

Voor de planning en verhuur van
ruimtes kunt u terecht bij: Vera
Berendsen, Anke Melchers en Ria
Rouwhorst. Dit kan per mail
planning@bmvmarienvelde.nl
Voor de indeling en planning van de
bardiensten (barvrijwilligers) kunt u
terecht bij:
Gien Hulshof (namens VVM), Ans
Brundel (namens GVM), Melanie
Leneman (namens Marvo), Eva
Visschers (namens BMV) en Arjen
Reukers (namens de carnaval)
Voor vragen omtrent de horeca en de
mogelijkheden hierin kunt u terecht bij
Jacqueline IJzereef
T: 0621425196
Voor vragen of meldingen omtrent het
beheer van de BMV kunt u terecht bij
Edith Bokkers, T: 0631560191
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