
i-j bunt welkom!
INLOOP VOORZIENING

De BMV - Mariënvelde

                      Contactpersonen
Renske Klein Gunnewiek       Ellen Hulshof
      Ineke Leemreize         Inge Klein Goldewijk

Voor overige vragen kunt u terecht
bij onze zorgcoördinator:

06-10017570

Pedicure Irma op afspraak.
Tel: 06-51608153

FEBRUARI 2023

Dinsdag 7 februari; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.
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Vrijdag 10 februari; 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.

Iedere dinsdagochtend van
10:00-11:00 uur koffie-uurtje 
(7, 14, 21 en 28 februari) 
U betaalt alleen de koffie of thee
€1,- per kopje.
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Donderdag 23 februari; Kaart/ spelmiddag van de KBO 14:00 uur.

17
Vrijdag 17 februari; Kaarten BMV 19:30 uur.

22

23

Vrijdag 24 februari; 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
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Zaterdag 4 februari; Carnavalsavond de Ketsmennekes 20:11 uur.  
Wauw! Wat hebben wij genoten van onze eerste Buutavond, vooral dankzij jullie blije gezichten! Het
doet ons goed om te zien dat het carnavalsdraagvlak steeds groter wordt in ons dorp. De geruchten
gaan rond, maar wie gaat ons nou daadwerkelijk door ’t nieuwe carnavalsjaar sleuren? Komt dat zien
en het 3e prinsenpaar zal aan u gepresenteerd worden, gratis entree in ons Ketshuus. 

Zaterdag 25 februari; Repair café 10:00 uur.
 

Dinsdag 14 februari; Koffie-uurtje met een voordracht van Agnes Wieggers 10:00-11:00 uur.
Komt u ook gezellig koffie drinken en luisteren naar de voordracht van Agnes Wieggers? De
consumpties zijn voor eigen rekening.

Woensdag 22 februari; Derde workshop Keramiek plofkip maken 9:00-±12:00 uur. 

Vrijdag 24 februari; High wine workshop door Carlijn van restaurant de Zwaan 20:00 uur.
Kom gezellig naar de BMV voor een high wine workshop! We leren iets over de wijnen en hoe je dit
kunt combineren met eten. Ook gaan we zelf aan de slag in de keuken met het maken van bijpassende
hapjes! Opgeven tot 17 februari bij Carlijn. Tel: 06-44125726 Kosten €29,50 Inclusief 4 wijnen en 4
hapjes. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.
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