
i-j bunt welkom!
INLOOP VOORZIENING

 NOVEMBER 2022

De BMV - Mariënvelde
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                      Contactpersonen
Renske Klein Gunnewiek       Ellen Hulshof
      Ineke Leemreize         Inge Klein Goldewijk

Voor overige vragen kunt u terecht
bij onze zorgcoördinator:

06-10017570

Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur koffie-uurtje 
(1, 8, 15, 22 en 29 november)
U betaalt alleen de koffie of thee
€1,- per kopje.

Pedicure Irma op afspraak.
Tel: 06-51608153

Dinsdag 8 november; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.
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Vrijdag 4 november; 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.
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Vrijdag 18 november; Kaarten BMV 19:30 uur.
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Zaterdag 26 november; Repair café 10:00 uur.
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Woensdag 9 november; Derde workshop Keramiek papaverbollen maken 09:00-12:00 uur. 
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Donderdag 24 november; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.

Zaterdag 26 november; Buutavond de Ketsmennekes aanvang 19:30 uur. 
Naast de feestavonden komen de Ketsmennekes met een weergaloze (1e!) buutavond. Dit is een bonte
avond in carnavalsstijl, er wordt gelachen dus! Hierbij hebben we drie buuts te gast en zij worden
muzikaal ondersteund tot in de latere uurtjes. U hoeft niet verkleed, er zijn voldoende zitplaatsen en
entree is €10,-.

Vrijdag 25 november; 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

Woensdag 16 november; Workshop Thais koken 18:00-±22:00 uur. 
Onder begeleiding van kookstudio Tan maakt u een volledige Thaise maaltijd met een voor-, hoofd- en
nagerecht. Eigen snijdplank en mes meenemen! Opgeven tot 9 november bij Renske. Tel: 06-
28548357 Tot maximaal 20 personen! Kosten €20,- De consumpties zijn voor eigen rekening. 

Zondag 20 november; Sinterklaasintocht 13:00 uur.
Vanaf 13:00 uur zijn de kids welkom bij de BMV voor de intocht 
met Sinterklaas en leuke spelletjes met zijn pieten!

Vrijdag 18 november; Muziek van Henny Heutink 14:00 uur.
Via de computer laat Henny Heutink op de televisie liedjes van vroeger horen. 
Iedereen is welkom op de dagbesteding. 
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Dinsdag 29 november; Eerste 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: 06-
22258145 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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