i-j bunt welkom!
INLOOP VOORZIENING
SEPTEMBER 2022
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De BM
Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur koffie-uurtje
(6, 13, 20 en 27 september)
U betaalt alleen de koffie of thee
€1,- per kopje.
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Vrijdag 2 september; 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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Dinsdag 6 september; Koffie-uurtje met een voordracht van Ank Wopereis 10:00 uur.
Komt u ook gezellig koffie drinken en luisteren naar de voordracht van Ank Wopereis? De
consumpties zijn voor eigen rekening.

7

Woensdag 7 september; Bloemenpluktuin Stadsboerin in Doetinchem 10:00 uur.
Met de bus van de zorgcorporatie en bekende vrijwilligers, gaan we naar Bloemenpluktuin Stadsboerin
in Doetinchem. We starten om 10:00 uur in de BMV met een kop koffie of thee met gebak.
Vervolgens gaan we bloemen plukken bij de Stadsboerin. We sluiten in de BMV af met
een drankje. Kosten €15,- Minimaal aantal personen is 3. Bij minder dan 3 opgaven gaat het niet door.
Opgeven tot 31 augustus bij Ellen Hulshof. Tel: 06-23617552
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Dinsdag 13 september; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.
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Vrijdag 16 september; PEERtoftheater 10:00 uur
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.
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Vrijdag 16 september; Kaarten BMV 20:00 uur.
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Vrijdag 23 september; VEUR ALTIED 10:00-12:00 uur
In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.
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Zaterdag 24 september; Repair café 10:00 uur.
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Woensdag 28 september; Eerste workshop Keramiek papaverbollen maken 09:00-12:00 uur.
In 3 ochtenden (28 september, 5 oktober en 9 november) maak je 2 papaverbollen. Deze workshop
wordt gegeven door Esther Krabbenborg. Opgeven tot 21 september bij Inge Klein Goldewijk. Tel: 0622258145 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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Donderdag 29 september; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.
Pedicure Irma op afspraak.
Tel: 06-51608153
Contactpersonen
Renske Klein Gunnewiek
Ellen Hulshof
Ineke Leemreize
Inge Klein Goldewijk

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

i-j bunt welkom!
INLOOP VOORZIENING
OKTOBER 2022
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Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur koffie-uurtje
(4, 11, 18 en 25 oktober)
U betaalt alleen de koffie of thee
€1,- per kopje.

Woensdag 5 oktober; Tweede workshop Keramiek papaverbollen maken 09:00-12:00 uur.
In 3 ochtenden (28 september, 5 oktober en 9 november) maak je 2 papaverbollen. Deze workshop
wordt gegeven door Esther Krabbenborg. Opgeven tot 21 september bij Inge Klein Goldewijk. Tel: 0622258145 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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Vrijdag 7 oktober; 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.

Dinsdag 11 oktober; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.

Donderdag 13 oktober; Style by Deb (kledingadvies) 19:30 uur
Kleuren er zijn er zoveel. Hoe weet je nu welke kleur bij jou persoonlijk past en hoe combineer je dit
dan in een outfit? Voor deze avond mag je twee kledingstukken meenemen waarbij jij vragen hebt over
de kleur. Ben jij benieuwd en nieuwsgierig naar kleur, kom dan naar deze informatieve avond over
persoonlijk kleuradvies en stap in de wereld van kleur. Deze avond wordt gegeven door Debby
Lakerink van Styled by Debby. Opgeven tot 6 oktober bij Inge Klein Goldewijk. Tel: 06-22258145
Kosten €10,- Er kunnen maximaal 8 personen deelnemen.
Vrijdag 14 oktober; Speciaalbieravond 20:00 uur inloop.
Precies een jaar later proberen we het nog een keer. Wat speciaaltjes en leuke weetjes daarover en
als dop op de fles nog een leuk, passend prijsje voor de beste bierkenner! Opgeven tot 8 oktober 23:45
uur bij Gien Hulshof of Wout Klein Goldewijk. Tel: 06-15238414 of 06-13607527 Het exacte bedrag
wordt t.z.t. bekend gemaakt, afhankelijk van de bieren en aantal deelnemers. Proost!
Dinsdag 18 oktober; Koffie-uurtje met een voordracht van Agnes Wieggers 10:00 uur.
Komt u ook gezellig koffie drinken en luisteren naar de voordracht van Agnes Wieggers? De
consumpties zijn voor eigen rekening.
Dinsdag 18 oktober; Griepspuit 15:30-16:30 uur.

Vrijdag 21 oktober; Kaarten BMV 20:00 uur.

Donderdag 27 oktober; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.

Vrijdag 28 oktober; 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
Zaterdag 29 oktober; Repair café 10:00 uur.

Contactpersonen
Renske Klein Gunnewiek
Ellen Hulshof
Ineke Leemreize
Inge Klein Goldewijk

Pedicure Irma op afspraak.
Tel: 06-51608153
Voor overige vragen kunt u terecht
bij onze zorgcoördinator:
06-10017570

