i-j bunt welkom!

INLOOP VOORZIENING
Juli 2022
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De BMV
Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur koffie-uurtje
(5, 12, 19, 26 juli) U betaalt alleen
de koffie of thee €1,- per kopje.

Maaltijdproject, warme maaltijd op maandag
Elke maandag om 12:00 uur is er de mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen in de BMV. Wilt u
hieraan deelnemen? Neem dan contact op met 1 van de medewerkers van de dagbesteding
0544-842268 tijdens kantooruren of bij de zorgcoördinator 06-10017570. U kunt zich uiterlijk 2 weken
van tevoren aanmelden. Dit i.v.m. het bestellen van de maaltijden.
Shop voor nop;
Kledingruil iedere woensdag van 19:00-20:30 uur in de BMV. Draagt u bepaalde kledingstukken,
accessoires of tassen niet meer? Maar kunnen ze nog wel een ronde mee? Lever bijvoorbeeld 5 stuks
in en kies er weer 5 uit. Ziet u er maar 3, dan krijgt u 2 tegoed kaartjes. Contactpersoon is Lianne
Koskamp. Vragen? Bel 06-10017570 of mail naar zorgbmv@marvisie.nl
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Vrijdag 1 juli; 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 5 juli; Dansen als toen 14.00 - 15.00 uur
Dansen als toen is bedoeld voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger.
De workshop wordt verzorgd door Audrey Veldkamp van Danskracht. De gemeente Oost Gelre maakt
dit mogelijk, hierdoor is deelname gratis.
8, 9 & 10 juli MARVO beach
Traditiegetrouw wordt dit jaar het dorpsplein weer omgetoverd tot een ware beachsahara, met onze
25e editie! Dit jubileum jaar pakken we het groots aan met een nieuw concept voor de vrijdag avond!
Iedereen is welkom vanaf 20.00u op ons strandpaviljoen, al zin in de cocktails?Zaterdag staat in het
teken van de jeugd en de welbekende prestatiegerichte Beach-Cup. Zondag staat in he teken van
recreatief spel en sluiten we af met de welbekende BBQ, graag verwelkomen we jullie allen dit
weekend op ons strand. Meer informatie en het inschrijfformulier vind u op www.marvo76.nl
Dinsdag 12 juli; 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
Donderdag 28 juli; 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 30 juli; 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
Pedicure Irma op afspraak
Tel: 06-51608153
Contactpersonen
Voor overige vragen kunt u terecht
Renske Klein Gunnewiek
Ellen Hulshof
bij de Zorgcoördinator:
Ineke Leemreize
Inge Klein Goldewijk
06-10017570

