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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

Donderdag 7 november; 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. 

Vrijdag 1 november; 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. U betaalt €10,- voor een complete maaltijd. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgeven tot 25 oktober aan de bar van de BMV of bij Jacqueline. Tel: 06-21425196

Iedere dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur 
gezellig koffie-uurtje (5, 12, 19 en 26 november). 
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. 

Pedicure Irma op afspraak (12 en 26
november).
Tel: 06-51608153

21

Dinsdag 12 november; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.
Komt u ook gezellig samen kaarten en spelletjes spelen? De consumpties zijn voor eigen rekening.

Vrijdag 15 november; Kaarten VVM 20:00 uur.

Vrijdag 1 november; Spelletjesavond 20:00 uur.
Ook zin in een spelletjesavond? Kom op vrijdag 1 november om 
20:00 uur naar de BMV. 
Mocht je thuis leuke spellen hebben, neem ze gerust mee!

Zondag 3 november; Kabouterwandeling start tussen 10:00-12.00 uur.
Suzan Heutinck organiseert een Kabouterwandeling. Start aan de kant van het Vossenpad.

Donderdag 21 november; High tea 14:00-16.00 uur.
Er wordt gezorgd voor thee(/koffie) en lekkere hapjes. 
Eventuele drankjes zijn voor eigen rekening. Opgeven tot 
14 november bij Ineke. Tel: 06-30798691 Kosten €5,-

Vervolg november zie andere zijde.
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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 
gezellig koffie-uurtje (5, 12, 19 en 26 november). 
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. 

Pedicure Irma op afspraak (12 en 26
november).
Tel: 06-51608153

Donderdag 28 november; Handwerkochtend 10:00-12:00 uur.
Komt u ook gezellig samen handwerken? De consumpties zijn voor eigen rekening.         

Donderdag 28 november; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.
Komt u ook gezellig samen kaarten en spelletjes spelen? De consumpties zijn voor eigen rekening.

Vrijdag 22 november; 30 seconds competitie 20:00 uur.
De crowdfundinggroep organiseert een 30 seconds competitie. 
Wie wordt 30 seconds kampioen van Mariënvelde? Elk team 
bestaat uit 2 tot 4 spelers. Opgeven tot 15 november bij Daan. 
Tel: 06-36361465 Aantal personen + teamnaam opgeven. Kosten €10,-

Zondag 24 november; Sinterklaasintocht
Ook dit jaar zal Sinterklaas weer in de BMV in Mariënvelde komen met zijn pieten. Het belooft een
gezellige middag te worden. Nadere informatie volgt nog middels een uitnodiging.

Vrijdag 29 november; Bierproeverij 20:00 uur.
Kom naar de BMV om verschillende soorten bier te proeven. Opgeven tot 22 november bij Jacqueline.
Tel: 06-21425196 Kosten €16,50 De bierproeverij kan doorgaan bij minimaal 20 personen.




