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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

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. Drankjes zijn voor eigen
rekening. LET OP: in verband met de Corona maatregelen zijn er maximaal 30 gasten
toegestaan in de gehele BMV. Daarom organiseren we in de maanden juli en augustus
zowel de eerste vrijdag als zaterdag Ett'n wat de pot schaft. U dient vooraf te reserveren via
het inschrijfformulier in de BMV of bij Jacqueline. Tel: 06-21425196   VOL=VOL

Iedere dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur koffie-uurtje 
U betaalt alleen de koffie/ thee; 1 euro per kopje.

Nu de Corona maatregelen langzaam worden versoepeld is het ook weer mogelijk om
stap voor stap de activiteiten vanuit de inloopvoorziening te organiseren. Uiteraard
hanteren we hierbij de richtlijnen vanuit het RIVM. 

3 & 4 juli

7, 14, 21, 28 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. Drankjes zijn voor eigen
rekening. LET OP: in verband met de Corona maatregelen zijn er maximaal 30 gasten
toegestaan in de gehele BMV. Daarom organiseren we in de maanden juli en augustus
zowel de eerste vrijdag als zaterdag Ett'n wat de pot schaft. U dient vooraf te reserveren via
het inschrijfformulier in de BMV of bij Jacqueline. Tel: 06-21425196   VOL=VOL

7 & 8 augustus

Iedere dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur koffie-uurtje 
U betaalt alleen de koffie/ thee; 1 euro per kopje.

4, 11, 18, 25 augustus


