Activiteiten maart 2020

Buurtcentrum Het Bornhof, Hobbemakade 246, Zutphen
Wekelijkse activiteiten
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zondag

10.00
10.00
11.00
14.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Klaverjassen & jokeren
Bibliotheek & koffieochtend
Gymnastiek: € 4,50 per keer
Gymnastiek: € 4,50 per keer
Koffieochtend & breicafé
Koffie- & borrelochtend

Speciale activiteiten in de maand maart
Maandag 2
maart
Dinsdag 3
maart

14.00 uur
10.15 uur
13.15 uur

Woensdag 4
maart
Vrijdag 6
maart
Dinsdag 10
Woensdag 11
maart

14.00 uur
14.00 uur
12.30 uur
16.00 uur
12.30 uur
13.15 uur

Vrijdag 13
Dinsdag 17
maart
Woensdag 18
maart

14.00 uur
12.30 uur
17.00 uur
14.00 uur

19.00 uur
Vrijdag 20
Maandag 23
Woensdag 25
Vrijdag 27
maart

14.00
14.00
14.00
14.00
17.00

uur
uur
uur
uur
uur

Maandag 30
maart

14.00 uur
12.30 uur

Dinsdag 31

16.00 uur

Film: De geschiedenis van de Nederlandse trein
Entree € 3,00 inclusief koffie/thee
Creatief: Paas/lente decoratie maken onder een stolpje
Deelname € 3,- p.p. inclusief een kop koffie/thee
Bus: Rondrit richting Winterswijk met om 17.00 uur een
pannenkoek (voor eigen rekening) bij “De Heikamp” in Ruurlo
Deelname € 5.- p.p. .Hiervoor moet u zich opgeven
Bingo: Deelname bedraagt € 2.- per plankje, exclusief consumpties
Optreden: Time-2-Play
Entree € 3,00 inclusief koffie/thee en een sapje in de pauze
Samen eten: Lasagne met sla
Deelname € 7,80 p.p. Hiervoor moet u zich opgeven
PKN: ontmoetingsmiddag Protestantse kerk Nederland
Snackmiddag: Broodje bal
Deelname € 2,50 p.p. Hiervoor moet u zich van te voren
Bus: Kasteel Doornenburg
Deelname € 5.- p.p. Hiervoor moet u zich opgeven
Sjoelcompetitie Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening
High tea: Diverse hartige en zoete lekkernijen
Deelname € 7,80 p.p. Hiervoor moet u zich opgeven
Samen eten: Preischotel met appelmoes
Deelname € 7,80 p.p. Hiervoor moet u zich opgeven
Film: Het geheime dagboek van Hendrik Groen
het vervolg van de vertoonde afleveringen op 19 februari
Entree € 3,00 inclusief koffie/thee
Ontmoeting café: thema Levenstestament notaris Mr. Roderik de Wilde
verteld alles wat met testament te maken heeft. Gratis entree
Bingo: Deelname bedraagt € 2.- per plankje, exclusief consumpties
Koersbal Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening
Marion mode: modeshow en verkoop
Pianoconcert door Lakshman Entree € 3,- p.p. inclusief koffie/thee
Lente diner: varkenshaas, boontjes in spek, aardappelgratin.
Deelname € 12.- p.p. Hiervoor moet u zich opgeven
Koersbal Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening
Bus: Rondleiding in de kalkovens in Dedemsvaart
Deelname € 17.- p.p. incl. entree en koffie. Hiervoor moet u zich opgeven
PKN: Paasviering Protestantse kerk Nederland
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Samen eten
Wij verzorgen voor u Lasagne met sla op vrijdagmiddag 6 maart.
Op dinsdagavond 17 maart kunt u een heerlijke preischotel met appelmoes verwachten van
onze cateraar Kapper-Lammers.

Snackmiddag
Deze maand kunt u van ons een heerlijk broodje verwachten met een lekkere gehaktbal.

Lente diner
U kunt genieten van een bolletje rundvleessalade met garnituur vooraf. Het hoofdgerecht
bestaat uit stukjes varkenshaas in saus, boontjes in spek gerold, aardappelgratin en salade.
Als nagerecht serveren wij kwark met vruchten.

High tea
Ook nu weer zullen de vrijwilligers diverse broodje voor u klaar maken. Daarnaast staan
er diverse warme en koude hartige snacks op het programma, een muffin, appelflapje,
arretjescake en bowl. Kortom: het wordt weer smullen!

Film
Maandag 2 maart hebben wij voor u op het grote doek “De geschiedenis van de
Nederlandse trein”. Met prachtige en unieke beelden van de Nederlandse treinhistorie.
Op woensdag 18 maart kunt u genieten van afleveringen van ”Het geheime dagboek van
Hendrik Groen”. Dit is het vervolg op wat is vertoond op 19 februari

Creatief
Om in de stemming te komen voor het voorjaar en Pasen maken wij dit keer
een decoratie onder een stolpje. U kunt kiezen uit vlinder of een Paastafereeltje.

Bustochten
De eerste rit, deze maand, is op dinsdag 3 maart. De bus zal een mooie route rijden in de
richting van Winterswijk. Als afsluiting wordt er een om 17 uur een stop gemaakt bij “De
Heikamp” in Ruurlo, waar iedereen op eigen kosten een pannenkoek kan bestellen.
U kunt zich ook opgeven voor een rit naar Kasteel Doornenburg op woensdag 11 maart.
Wij gaan het kasteel zelf niet binnen maar wij kunnen wel rondlopen op de voorburcht
en genieten van een kopje koffie of thee in de herberg in Middeleeuwse sferen.
Op maandagmiddag 30 maart brengt de bus u naar Dedemsvaart. Hier krijgt u een kop koffie
of thee met een kniepertje en een rondleiding door de kalkovens. Wij vertrekken vandaag iets
eerder, namelijk om12.30 uur.

Pianoconcert
Geniet van de muzikale klanken van pianist Lakshman Pieters. Iedere maand brengt hij
een gevarieerd concert van klassieke- en moderne pianostukken.

Ontmoetingscafé
Voor de 2de keer op rij organiseren wij een ontmoetingscafé waarin diverse onderwerpen.
Deze keer zal notaris Mr. Roderik de Wilde vertellen over het levenstestament en alles wat daar
bij hoort. In een ongedwongen sfeer kunt u luisteren en vragen stellen. Deelname is gratis.

Optreden Time-2-play
Dit muzikaal duo dat bestaat uit keyboardspeler Hugo Pos, die de mooiste klanken uit
zijn instrument weet te halen, en allround zanger Ton Knevel met zijn warme
baritonstem. Samen zorgen zij voor een uit gebreid en gevarieerd programma.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij Team Activiteiten & Welzijn
Het Bornhof:  06-53675398 of  info@sutfene.nl of op kantoor op maandag 13.00-16.00
uur en woensdag 9.30-12.00 uur. Op andere momenten de aanmeldingen doen via een
enveloppe in de groene brievenbus bij het kantoor.
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