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INLOOP VOORZIENING
MEI 2019

Iedere dinsdagochtend van 10:00-11:00 uur
gezellig koffie-uurtje (7, 14, 21 en 28 mei).
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 (14 en 28
mei).
Tel: 06-51608153
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Donderdag 2 mei; 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.
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Vrijdag 3 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 gezellig
in de BMV. U betaalt €10,- voor een complete maaltijd. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgeven tot 26 april aan de bar van de BMV of bij Jacqueline. Tel: 06-21425196
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Woensdag 8 mei; Schilderen 10:00-12:00 uur.
Onder begeleiding gaat u aan de slag met uw eigen schilderij. Kosten €5.50
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Vrijdag 10 mei; Tafeltennistoernooi 20:30 uur.
Georganiseerd door Roy Visser. Opgeven tot 3 mei bij Roy.
Tel: 06-52733595 Kosten €5,- inclusief koffie/ thee.
Zaterdag 11 mei; 'Het mooiste dorp van de Achterhoek opruimen 09:30 uur.
Wandelen combineren met het opruimen van ons mooie dorp? Zaterdag 11 mei gaan we ‘het mooiste
dorp van de Achterhoek’ helemaal opruimen. Daar hebben we uiteraard vele handen voor nodig!
We hopen op veel opgave zodat het dorp en omgeving opgeruimd kunnen worden. Startplek is de
BMV. Hier zal een spaarvarkentje staan voor een vrijwillige bijdrage waarmee prikstokken gekocht
gaan worden, zodat voor wie wil vaker ons dorp op kan ruimen. Opgeven tot 4 mei bij Inge Klein
Goldewijk. Tel: 06-22258145
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Dinsdag 14 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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Dinsdag 14 mei; Workshop sieraden maken 20:00 uur.
Erna Venneker (van het winkeltje Kokobizjoe Halle) gaat een workshop
sieraden maken geven. Opgeven tot 7 mei bij Ineke Leemreize. Tel: 06-30798691 Kosten variëren
tussen de €9,- en €12,- (afhankelijk van wat u maakt). Consumpties zijn voor eigen rekening.
Woensdag 22 mei; Een rondrit met de bus 10:00 uur.
Met de bus van de zorgcorporatie en een bekende vrijwilliger, maken we een rondrit in de buurt en
stoppen we onderweg ergens voor een kop koffie/ thee, met iets lekkers. Kosten €7,50. Minimaal
aantal personen is 3. Bij minder dan 3 opgaven gaat het niet door. Opgeven tot 15 mei bij Ellen
Hulshof. Tel: 06-23617552
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Donderdag 23 mei; Handwerkochtend 10:00-12:00 uur.
Komt u ook gezellig samen handwerken? De consumpties zijn voor eigen rekening.
Contactpersonen
Renske Klein Gunnewiek
Ellen Hulshof
Ineke Leemreize
Inge Klein Goldewijk

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

