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November 2019

Kom gezellig naar Het Borghuys!
Het Borghuys is geopend van maandag tot en
met donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur.
Het is een inloop-, ontmoetingscentrum voor
mensen die op zoek zijn naar gezelligheid, een
praatje en mee willen doen met de aangeboden
activiteiten.
Mantelzorgers kunnen ook in Het Borghuys
terecht samen met partner/ familielid / kennis
voor vragen waar u mee zit.

U bent van harte welkom om langs te komen en
gezellig deel te nemen aan de geboden
activiteiten. Een kopje koffie/ thee staat tegen
een kleine vergoeding van € 1,00 voor u klaar.
Voor een paar activiteiten vragen wij een kleine
vergoeding (de kosten staan vermeld achter de
activiteit).
Heeft u geen vervoer om naar het Borghuys te
komen, dan kunt u ook denken aan het
ouderenvervoer. Vanaf 10.00 uur zijn de
chauffeurs beschikbaar om u naar Het
Borghuys te brengen.
De kosten voor een retourtje zijn € 1,50 (1 knip).
U kunt het vervoer reserveren door te bellen
met De Schans: 0594-512334
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Het Borghuys Van Panhuyslaan 16 in Leek
Telefoonnummer: 06 13033380

www.vredewold.nl

Activiteitenprogramma november 2019 van Het Borghuys:
Alle actvititeiten starten om 10.00 uur 's ochtends.

Maandag 4 november

Bewegen

Dinsdag 5 november
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november

Breicafé
Sjoelen
Rummikub & Krukjebiljart

Maandag 11 november

Appie Smilda, de verhalenverteller over de
omgeving van Nienoord en Leek

Dinsdag 12 november

Breicafé
Gastspreker: Anita Bos komt langs om iets te vertellen over
Lesbos waar ze dekens naar toe heeft gebracht die wij
hebben gemaakt tijdens ons breicafé

Woensdag 13 november
Donderdag 14 november

Sjoelen
Muziekcafé: Karaoke met Hollandse liedjes

Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Woensdag 20 november
Donderdag 21 november
Maandag 25 november
Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november

Verwenochtend
Breicafé
Sjoelen
BZN muziek ochtend
Schilderen
Breicafé
Groepsgesprek Herinneringen
Samen praten over verleden en toekomst. Wat kunnen we
doen met onze herinneringen? Hoe zien we onze toekomst.
Wat houdt ons in deze tijd bezig - volgen we het nieuws en
zouden we daarover eens van gedachten kunnen wisselen.
Wat willen we graag nog eens doen of meemaken en is dat te
verwezenlijken?
Er is natuurlijk altijd tijd om te praten over uw eigen
onderwerpen.

Donderdag 28 november

Marmottenspel

Wij hopen u snel te ontmoeten, zodat u kunt genieten van de gezelligheid en leuke sfeer in Het
Borghuys!
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