i-j bunt welkom!
INLOOP VOORZIENING
DECEMBER 2022
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De BMV
Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur koffie-uurtje
(6, 13, 20 en 27 december)
U betaalt alleen de koffie of thee
€1,- per kopje.

Vrijdag 2 december; Ett'n wat de pot schaft 18:00 uur.
Kosten €10,- (exclusief consumpties). Reserveren via het inschrijfformulier in de BMV, bij Jacqueline
06-21425196 of bij de zorgcoördinator 06-10017570 VOL=VOL.

6

Dinsdag 6 december; Tweede workshop Keramiek papaverbollen maken 19:00-±22:00 uur.
In 3 avonden (29 november, 6 december en 3 januari) maak je 2 papaverbollen. Deze workshop wordt
gegeven door Esther Krabbenborg. Opgeven tot 22 november bij Inge Klein Goldewijk. Tel: 0622258145 Kosten €50,- De workshop gaat door bij een opgave van minimaal 6 personen. In de
bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.
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Vrijdag 9 december; Kerstkaarten en enveloppen maken met Gerrie van de Wiel 10:00-12:00 uur.
Onder begeleiding van Gerrie maakt u mooie kerstkaarten. Kosten €2.50
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Vrijdag 16 december; Kaarten BMV 19:30 uur.
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Dinsdag 13 december; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.

Dinsdag 13 december; Bloemschikken 19:45 uur.
Onder begeleiding van Dorian Tackenkamp gaat u een mooi Kerststuk maken. Verdere info volg t.z.t.
op Facebook. Kosten €35,-. Opgeven tot 6 december bij Dorian. Email:
doriantackenkamp@outlook.com

Zondag 18 december; Marvo'76 Kerstvolleybaltoernooi 09:00-17:00 uur.
Na het succesvolle ‘Poastoernooi’ eerder dit jaar, hopen we alsnog af te kunnen sluiten met het
welbekende kerstvolleybaltoernooi. Jij bent toch ook van de partij om een balletje te slaan? Om
vervolgens de polstechnieken al te oefenen voor de feestdagen? Schrijf je dan snel in, want vol = vol
(20 plekken)! *Inschrijfformulier zal te vinden zijn op onze site (www.marvo76.nl) en op onze sociale
kanalen.
Maandag 19 december; Bloemschikken voor senioren 10:00-11:45 uur.
Onder begeleiding van Elly Bokkers gaat u een mooie ring versieren voor Kerst.
Kosten €15,-. Opgeven tot 5 december bij Elly. Tel: 06-13642013
Woensdag 28 december; Vakantiebingo voor kinderen 14:00-16:00 uur.
Vakantiebingo voor kinderen van de basisschool. Opgeven tot 21 december bij Inge. Tel: 06-22258145
Kosten €2,50 per kind. Inclusief drinken met wat lekkers. Kinderen tot 7 jaar onder begeleiding van een
volwassene.
Donderdag 29 december; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.
Vrijdag 30 december; Klaverjassen 20:00 uur.
Komt u ook gezellig klaverjassen? U hoeft geen maat mee te nemen.
Kosten €5,-. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Aan- en afmelden mag bij Udo Bluiminck. Tel: 0652156602
Contactpersonen
Renske Klein Gunnewiek
Ellen Hulshof
Ineke Leemreize
Inge Klein Goldewijk

Pedicure Irma op afspraak.
Tel: 06-51608153
Voor overige vragen kunt u terecht
bij onze zorgcoördinator:
06-10017570

