
ACTIVITEITEN 2021-2022
AGENDA

Vrijdag 29 april FILMMORGEN  
Nadat u om 10.00 uur eerst door ons 
verwend bent met een kop koffie/thee 
+ heerlijke roomsoes gaan we naar de 
filmzaal om de film… te bekijken. In de 
pauze krijgt u van ons een drankje en een 
warm hapje.  
Kosten: € 12.00

Vrijdag 27 mei MIA TANKINK 
We hebben deze morgen Mia Tankink weten te 
strikken. Nadat u om 10.00 uur een heerlijk kop-
je koffie/thee met petit four van ons hebt gehad 
zal Mia u een poos weten te boeien. We sluit-
en deze morgen af met een kop huisgemaakte 
soep en broodje kroket.  
Kosten: € 10.00

Vrijdag 24 juni COCKTAILS 
We sluiten dit seizoen af met een middag waarin we COCKTAILS gaan 
maken. Heeft u altijd al willen weten hoe u nou zo’n exotisch drankje 
bereidt dan is nu de kans. We starten om 13.30 met een kop koffie/
thee met bonbon waarna u instructie krijgt en zelf wat kunt gaan pro- 
beren  (en natuurlijk proeven). Deze middag sluiten we af een drankje 
en hapje van het huis. 
Kosten: € 20.00

Kerkplein 3, Varsseveld
E: manager@borchuus.nl 

T: +31 (0)315 24 14 21
M: +31 (0)6 5756 8657

I: www.borchuus.nl 

Postadres:
Borchgraven 5 

7051CW Varsseveld



Elke laatste vrijdag van de maand (uitgezonderd december)  
organiseren we een leuke activiteit voor een ieder  
die gezellig, creatief of sportief bezig wil zijn samen met anderen. 

Opgeven kunt u via: 06-57568657 of manager@borchuus.nl.  
De kosten zijn aan de kassa bij het Borchuus te voldoen.

Vrijdag 24 september CREATIEF BEZIG 
Heerlijk creatief bezig zijn. Met de aanwijzingen 
van een professionele kunstenaar maakt u uw eigen 
schilderij. Als u uw talent nog niet ontdekt heeft 
gebeurt dat deze morgen waarschijnlijk. Om 10.00 
uur staat de koffie klaar, daar serveren we een stuk 
huisgemaakte appeltaart bij. Deze morgen kunt u  
kosteloos bezoeken.

Vrijdag 29 oktober BINGO 
Een ‘oergezellige’ bingo morgen, natuurlijk met leuke prijsjes. Om 
10.00 uur wordt u ontvangen met een heerlijke kop koffie/thee + een 
eigengebakken boterkoek en terwijl u bingoot 
serveren we nog een drankje.  
Kosten: € 8.00

Vrijdag 26 november MUZIEK VAN EIGEN BODEM 
Lekker luisteren en ook meedoen met Ben 
Bruil. De morgen start om 10.00 uur met 
een lekkere kop koffie/thee + wat lek-
kers (van het Borchuus omdat we 10 jaar 
bestaan) en wat warme hapjes.  
Kosten: € 9.00

Vrijdag 17 december KERSTSTUK/DECORATIE MAKEN
Onder de bezielende leiding van dhr A. ten Have 
maakt u voor de kerst een prachtig kerststukje. We 
starten deze morgen met een kop koffie/thee met een 
kerstkrans. Deze morgen sluiten we af met een heer- 
lijke lunch in de sfeer van kerst in de Agora. 
Kosten: € 21.50

Vrijdag 28 januari 2022 OUDHOLLANDS SPELLETJES
Gezellig het nieuwe jaar beginnen met “oudhollands spelletjes”. We 
hebben o.a. boerengolf in de grote zaal, sjoelen, labyrint, ringgooien 
en meer… Natuurlijk starten we ook 
deze morgen met een kop koffie/thee 
+ een appelflap. We sluiten deze gezel-
lige morgen af met een kom  
huisgemaakte erwtensoep met een 
snee roggebrood. 
Kosten: € 10.00
 
Vrijdag 25 februari GYM JE FIT 

Lekker sportief een poos bewegen onder 
leiding van een professionele gymjuf 
nadat we natuurlijk eerst samen een kop 
koffie met carrotcake hebben gehad.  
We sluiten deze sportieve morgen af met 
een oergezonde smoothie. 
Kosten: € 8.00

Vrijdag 25 maart CREATIEVE MORGEN 
De invulling blijft nog even een geheim maar 
het heeft te maken met Pasen. U ontvangt om 
10.00 uur natuurlijk eerst een kop heerlijke  
koffie/thee met een stuk paasstol. Deze 
morgen besluiten we met een lunch waarbij 
natuurlijk een eitje niet mag ontbreken.  
Kosten: € 18.00


