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De BMV

i-j bunt welkom!

INLOOP VOORZIENING
DECEMBER
6

Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur gezellig koffie-uurtje
(4, 11 en 18 december). U betaalt
alleen de koffie/ thee; 1 euro per kopje.

Iedere woensdagavond om 19:00 uur createlier.
Dit is een vrije inloop-avond en 1 keer per maand wordt er
een workshop gehouden. U betaalt alleen de koffie/ thee.

Wandelen 10:00 uur.
Samen met enkele vrijwilligers maakt u een wandeling in Mariënvelde. Ook als u afhankelijk bent van
een rolstoel, bent u van harte uitgenodigd om mee te gaan.
De vrijwilligers zijn graag bereid om u te duwen.
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Kerstkaarten maken met Gerrie van de Wiel 10:00-12:00 uur.
Onder begeleiding van Gerrie maakt u mooie kerstkaarten. Kosten €2.50

7

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 gezellig in de BMV.
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Spelletjesavond met Esther en Wout 20:30 uur.
Klaar met ganzenbord, mens erger je niet of überhaupt weer een vrijdagavond met je vriend(in)? Deze
avond zijn bekende bordspellen, nieuwere spellen en gezellige mensen aanwezig! Heb je zelf (van
onze goedheiligman of al thuis) een leuk spel? Neem hem mee! Opgeven tot 6 december bij Wout (Tel:
06-13607527) of Esther (Tel: 06-15154428). De consumpties zijn voor eigen rekening.
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U betaalt €10,- voor een complete maaltijd.
Drankjes zijn voor eigen rekening.
Opgeven tot 30 november aan de bar van de
BMV of bij Jacqueline. Tel: 06-21425196

11

Pedicure Irma op afspraak.
Tel: 06-51608153
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Schilderen 10:00-12:00 uur.
Onder begeleiding gaat u aan de slag met uw eigen schilderij. Kosten €5.50
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27

Rummikuppen 10:00-12:00 uur.
Komt u ook gezellig samen een spel spelen?
De consumpties zijn voor eigen rekening.

Kerstmarkt 19:00-21:30 uur.
Er wordt gezorgd voor een hapje en drankje.
Er komt een melkbus te staan voor een eventuele vrije gift.
Swingnight 20:00 uur.
Ook zin om back to the 80's en 90's te gaan.
Kom gezellig naar de dansavond met 80's/ 90's muziek!
Bloemschikken 20:00 uur.
Onder begeleiding van Erna maakt u een mooi kerstststukje. Kosten €20,-. Graag allemaal een rechte
bloempot van 20 cm doorsnee en minimaal 15 cm hoog meebrengen en een mes en tang.Opgeven tot
11 december bij Erna. Tel: 06-28574224
Bloemschikken voor senioren 10:00-11:45 uur.
Onder begeleiding van Erna maakt u een mooi kerstststukje. Kosten €20,-. Graag allemaal een rechte
bloempot van 20 cm doorsnee en minimaal 15 cm hoog meebrengen en een mes en tang.Opgeven tot
11 december bij Erna. Tel: 06-28574224
Pedicure Irma op afspraak.
Tel: 06-51608153

Handwerkochtend 10:00-12:00 uur.
Komt u ook gezellig samen handwerken?
De consumpties zijn voor eigen rekening.

Contactpersonen
Renske Klein Gunnewiek
Ellen Hulshof
Ineke Leemreize
Inge Klein Goldewijk

Voor overige vragen kunt u terecht
bij onze zorgcoördinator:
06-10017570

