i-j bunt welkom!

INLOOP VOORZIENING
Augustus 2022
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De BMV
Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur koffie-uurtje
(2, 9, 16, 23, 30 augustus)
U betaalt alleen de koffie of thee
€1,- per kopje.

Vrijdag 5 augustus; Ett'n wat de pot schaft 18:00 uur.
Heeft u geen zin om te koken of lijkt het u gezellig om samen met anderen te eten? Kom dan naar de
BMV. U betaalt €10,- voor een complete maaltijd. De consumpties zijn voor eigen rekening. U dient
vooraf te reserveren via het inschrijfformulier in de BMV, bij Jacqueline 06-21425196 of bij de
Zorgcoördinator 06-10017570
Dinsdag 9 augustus; Kaart en spelmiddag i.s.m. de KBO 14.00 uur
Komt u ook gezellig samen kaarten en spelletjes spelen? De consumpties zijn voor eigen rekening

Zaterdag 13 & zondag 14 augustus; Spektakelweekend
Programma zaterdag: 11.00u autorodeo & 20.30u Dorstfeest met Dudes of Hengel & Baby Blue
Programma zondag: 11.00u Combinerace, bangerrace & aelebussenrace,
Middag: The Milennium Showband. Avond: Jaman (Jovink coverband)
Entrée zaterdag €10,- ( hele dag incl. dors(t)feest) en zondag €15,-. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang
Donderdag 18 augustus; Stoelyoga
Stoelyoga, misschien he' j dur al over e’heurt?
Misschien denk i'j wal, wat is dat veur een zweverig gedoe?
A'j 70-80-90 bunt hef ut dan nog zin um met yoga te begin’ n?
No, rekken maor! Bi’j 't older wonn is het verleidelijk om te bliev’ n zit’ n bí'j veurbeeld langer televisie
kieken. Ho older aj wot, ho minder behoefte om te beweag' n. Met yoga lear i'j better;
1.oadem te halen, 2. te concentreren, 3. ow evenwicht te holl' n, 4. te slaopen, 5. de negatieve
gedachten te verminderen.
De kosten bun't: € 12,- Graag opgeven voor 11 augustus bij Ellen Hulshof 06-23617552
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Donderdag 25 augustus; Kaart en spelmiddag i.s.m. de KBO 14.00 uur
Komt u ook gezellig samen kaarten en spelletjes spelen? De consumpties zijn voor eigen rekening
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Zaterdag 27 augustus; Repair café 10:00 uur
Heeft u kapotte (huishoud)apparaten? Breng deze naar het repaircafé.
De handige vrijwilligers kijken het voor u na en proberen deze te repareren
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Zaterdag 27 augustus; Zomerse high tea 13.00 - 16.00 uur
Zin in een zomerse middag?! We gaan high teaén en zelf aan de slag door verschillende ice tea’s
van verse thee te maken! Max. 20 personen. Opgeven tot 12 augustus bij Carlijn 0644125726

Pedicure Irma op afspraak
Tel: 06-51608153
Voor overige vragen kunt u terecht
Contactpersonen
bij de Zorgcoördinator:
Renske Klein Gunnewiek
Ellen Hulshof
06-10017570
Ineke Leemreize
Inge Klein Goldewijk

