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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 koffie-uurtje 
(3, 10, 17, 24 en 31 mei) 
U betaalt alleen de koffie of thee
€1,- per kopje.

Pedicure Irma op afspraak.
Tel: 06-51608153

Dinsdag 10 mei; 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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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.

Vrijdag 6 mei; 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.

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

Vervolg mei zie andere zijde.

Zaterdag 14 mei; Maestro concert 19:30 uur
Maestro concert georganiseerd door Harmonie Zieuwent - Mariënvelde. Op 14 mei zal de strijd
losbarsten om de prestigieuze titel: ''Maestro van Zieuwent - Mariënvelde! In de BMV te Mariënvelde
laat de harmonie zich leiden door 6 bekende dorpsgenoten. De 6 gastdirigenten hebben veelal weinig
muzikale bagage, maar durven het toch aan om voor het 45 koppige orkest te gaan staan. Daar is lef
voor nodig en het wordt dan ook spannend hoe dit zal uitpakken. Krijgen zij het orkest mee in hun
tempo? Kunnen ze de verschillende secties in het orkest in balans houden? Maken zij van de stukken
een echt muzikaal meesterwerkje? Of komen dirigent en orkest niet eens samen aan bij de eindstreep?
Komt dus kijken hoe Stefan Beerten, Inge Kolkman, Anke Arentsen, Dennis van Loon, Renske Faber
en Cecile Wolters het er vanaf brengen en wie er met de titel van doorgaat. Entree is gratis!

Dinsdag 3 mei; Optreden van muziekduo Weerkommen 10:00-11:45 uur
Het duo Weerkommen bestaat ui Marjo en Vincent Stapelbroek uit Lichtenvoorde. Zij zingen veel
liedjes in het dialect. Ook zingen zij mooie, bekende Nederlandstalige luisterliedjes. Onder begeleiding
van een kleine piano, mondharmonica en kleine slagwerkinstrumenten. Kosten: vrije gift.



Donderdag 19 mei; 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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Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur koffie-uurtje 
(3, 10, 17, 24 en 31 mei) 
U betaalt alleen de koffie of thee
€1,- per kopje.

Woensdag 18 mei; Tweede workshop keramiek 09:00-12:00 uur. 
In 2 ochtenden (de andere ochtend was 20 april) klaprozen maken van keramiek. Deze workshop
wordt gegeven door Esther Krabbenborg. Je zet een rood, oranje of okergeel glazuur op de inmiddels
gestookte bloemen. Hierna gaan de klaprozen nog een keer de oven in, nu voor de ‘glazuurbrand’.
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Vrijdag 20 mei; Homeparty voorlichting over drugs 19:30-21:30 uur.
Homeparty voorlichting over drugs voor ouders georganiseerd door Iriszorg. Een avond waar je terecht
kunt met al je vragen. Er worden ervaringen gedeeld, je krijgt er opvoedtips en er is een drugskoffer
met voorbeelden.

Zaterdag 28 mei; Repair café 10:00 uur.


