i-j bunt welkom!

De BMV

INLOOP VOORZIENING
JUNI 2022
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Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur koffie-uurtje
(7, 14, 21 en 28 juni)
U betaalt alleen de koffie of thee
€1,- per kopje.

Maaltijdproject;
Elke maandag om 12:00 uur is er de mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen in de BMV. Wilt u
hieraan deelnemen of wilt u incidenteel komen eten, 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
Vrijdag 3 juni; 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 VOL=VOL.
Dinsdag 14 juni; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.
Komt u ook gezellig samen kaarten en spelletjes spelen? De consumpties zijn voor eigen rekening.
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Dinsdag 14 juni; Workshop BLÉZI MAKE-UP 19:30 uur.
Elise Roelofsen geeft voor een groepje van 6 personen deze workshop. Bij veel aanmeldingen kan
Elise ook 21 juni en/of 28 juni nog een workshop geven. Alle producten staan tot de beschikking en zijn
hypo-allergeen en parfumvrij. Het zal een leerzame avond worden met een gezond portie schik! Het is
mogelijk om diezelfde avond producten te kopen. Kosten €15,- inclusief koffie of thee. Opgeven tot 6
juni bij Ineke Leemreize 06-30798691
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Donderdag 16 juni; Busreisje naar Kaasboerderij Weenink in Lievelde 10:00 uur.
Met de bus van de zorgcorporatie en bekende vrijwilligers, gaan we naar Kaasboerderij
Weenink in Lievelde. We starten om 10:00 uur in de BMV met een kop koffie of thee.
Vervolgens is er een excursie bij Kaasboerderij Weenink. We sluiten in de BMV af met
een broodje en een kop soep. Kosten €12,50 Minimaal aantal personen is 3. Bij minder dan 3 opgaven
gaat het niet door. Opgeven tot 9 juni bij Ellen Hulshof. Tel: 06-23617552
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Donderdag 23 juni; Bingo 14:00-15:45 uur.
Wie kent het spelletje bingo niet? Kom gezellig op donderdag 16 juni
naar de bingo. Er zijn leuke prijzen te winnen. Kosten €5,- inclusief koffie of thee.
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Zaterdag 25 juni; Repair café 10:00 uur.

Donderdag 30 juni; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.
Komt u ook gezellig samen kaarten en spelletjes spelen?
De consumpties zijn voor eigen rekening.
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

