ACTIVITEITEN april 2017

Buurtcentrum Bornhof, Hobbemakade 246, Zutphen
Wekelijkse activiteiten
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderda
g
Vrijdag
Zondag

10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Klaverjassen & jokeren & 3D-wenskaarten maken (€ 0,50 per kaart)

10.00 uur
10.00 uur

Koffieochtend & breicafé

Koffieochtend & bibliotheek
Sjoelen & rummikub
Gymnastiek: € 4,50 per keer

Koffie- & borrelochtend

Speciale activiteiten april 2017
Maandag
3 april
Dinsdag
4 april
Vrijdag
7 april
Maandag
10 april
Dinsdag
11 april
Donderda
g
13 april
Vrijdag
14 april
Dinsdag
18 april
Woensdag
19 april
Vrijdag 21
Maandag
24 april
Dinsdag 25
Donderda
g
27 april
Vrijdag 28

14.00 uur
13.30 uur

Film: Bleeke Bet
Entree € 2,- inclusief koffie of thee
Minipaasmarkt met paasbingo
Bingoplankjes zijn € 2.- per stuk

12.30 uur

Samen eten: bietjes met een saucijsje

14.00 uur

Optreden: Duo DiJon
Entree: € 3.00 p.p. inclusief koffie/thee en een pauzedrankje
Creatief: decoratief vogelhuisje
Deelname: € 3.00 p.p. inclusief koffie of thee
PKN
Samen eten: Paasbrunch met muzikale begeleiding
Deelname € 6,50 p.p. Hiervoor moet u zich van te voren opgeven

10.15 uur
15.30 uur
12.30 uur

13.15 uur
14.00 uur
9.30-11.30
14.00 uur
17.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Deelname € 6,50 p.p. Hiervoor moet u zich van te voren opgeven.

Busrit: Montferland Deelname bedraagt € 5.- p.p., excl. consumpties
Koersbal: Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening
Schoenverkoop firma Hoetink
Start: Jeu de Boules in de binnentuin
Samen eten: lasagne Deelname € 6,50 Hiervoor moet u zich opgeven
Busrit: koffie drinken bij de Wilderborgerhof Taveerne
Deelname bedraagt € 2,50.- p.p., exclusief consumpties
Bingo Deelname bedraagt € 2.- per plankje, exclusief consumpties
Film: Sonny Boy
Entree € 2,- inclusief koffie of thee

14.00 uur
10.00 uur

Presentatie Lourdes bedevaart, misschien iets voor u?

14.00 uur

Koersbal: alleen de consumpties zijn voor eigen rekening

Koffiedrinken op Koningsdag consumpties zijn voor eigen rekening
Via het grote TV scherm kunnen wij de Koninklijke familie volgen

IEDEREEN IS WELKOM! U HOEFT NIET WOONACHTIG TE ZIJN OP HET BORNHOF.

ACTIVITEITEN april 2017
U kunt voor meer informatie of aanmelding van een activiteit, terecht op het kantoor Activiteiten
& Welzijn op: maandag tussen 13.30 en 16.00 uur en woensdag tussen 9.30 en 12.00 uur. U kunt
zich ook aanmelden via  06 – 53 67 53 98 &  abbornhof@sutfene.nl en  een briefje in de
groene brievenbus naast het kantoor.

IEDEREEN IS WELKOM! U HOEFT NIET WOONACHTIG TE ZIJN OP HET BORNHOF.

ACTIVITEITEN april 2017
Gezamenlijke maaltijden

Vrijdag 7 april serveren wij bietjes met saucijsje,
gekookte aardappels en jus van Kapper-Lammers
Dinsdag 18 april staat er lasagne op het menu.
Wij verzorgen een paasbrunch voor u op
donderdag 13 april, met groentesoep vooraf,
diverse soorten warme broodjes, paasstol, scones,
salade en koffie met een paaseitje na.

Busrit
Vrijdag 14 april rijdt de bus over de Montferland.
Op woensdagochtend 19 april is er een
ochtendrit. Met mooi weer rijden wij naar
Taveerne de Wildenborcherhof en drinken wij
daar koffie na een tocht over “ Het grote veld”.

Jeu de boules
De jeu de boules baan in de binnentuin
is opgeknapt. Ons voorstel is om op
de dinsdagmiddag 18 april te gaan
spelen, onder begeleiding van een
vrijwilligster die het spel goed kent.
Heeft u belangstelling (ook als u een andere dag
wil) laat het ons dan even weten.

Paasmarkt
Dinsdag 4 april wordt er een paasmarkt
georganiseerd in het Buurtcentrum. Er worden
bloemstukjes verkocht, cake, koek en taarten.
Ook zijn er o.a. paasei-attenties te koop en paas
decoraties. Diverse winkeliers steunen ons met
prachtige prijzen voor een extra verloting.
Daarnaast is er een paasbingo met mooie prijzen.
De opbrengst van de bingo
en de verkoop wordt
verdubbeld door het
Nationale Ouderenfonds.
Van dat geld wordt een
nieuw aquarium aangeschaft
voor in het Buurtcentrum.
Het is zeker de moeite waard om even te komen
kijken en ons doel te steunen.

Bedevaart Lourdes 2017

Heeft u interesse in een bedevaart naar Lourdes?
Sutfene organiseert ook dit jaar weer een reis daar
naartoe. Voorinformatie foto’s en verhalen kunt u
terecht op dinsdag 25 april in het Buurtcentrum.

Film
Bleeke Bet uit 1934.
Bet is de eigenares van
een groentewinkel en
drijft daarnaast een
illegale margarinehandel met huisjesmelker Van
Santen. De film speelt zich af in de Jordaan.
De film Sonny Boy gaat over de jonge Surinamer
Waldemar die in 1928 in Nederland komt
studeren. Zijn donkere huidskleur geeft bekijks
en discriminatie. Hij gaat in Den Haag op kamers
wonen bij Rika die gescheiden is gaan wonen van
haar strenggelovige man Willem nadat ze ontdekt
heeft dat hij vreemd gaat met huishoudster Jans.

Creatief

Kom ook een vogelhuisje versieren. Het
wordt een prachtig decoratief exemplaar.

Koor

Elke donderdag oefent het koor in het tussen 9.30
en 11 uur in het Buurtcentrum. Komt u ook een
keer meezingen? Iedereen is van harte welkom.

Vooruit betalen van activiteiten
Graag willen wij u vragen om bij opgaven van
een maaltijd of een bustocht direct te betalen.

Kantoor Activiteiten & Welzijn Bornhof
U kunt voor meer informatie of aanmelding
van een activiteit, terecht op het kantoor
op:maandag tussen 13.30 en 16.00 uur;
woensdag tussen 9.30 en 12.00 uur.
U kunt zich ook aanmelden via:

06 – 53 67 53 98

abbornhof@sutfene.nl.



een briefje in de groene brievenbus naast
het kantoor.

IEDEREEN IS WELKOM! U HOEFT NIET WOONACHTIG TE ZIJN OP HET BORNHOF.

