
 

Aanvulling op vast programma van 

de activiteiten begeleiding 

   

Koken tijdens de mannenochtend 
Donderdag 11 juli om 10.15 uur 
Donderdag 22 aug. om 10.15 uur  
 
Bingo tijdens activiteit op de AB 
Vrijdag 2 augustus om 14.30 uur 
 
Weekafsluiting op 12 juli, 26 juli,  
9 augustus en 23 augustus 
 
 
 

 

 

Inloopspreekuur cliëntenraad 

Donderdag 4 juli en 29 augustus tussen 13.15 uur en 13.30 uur  

in de kleine vergaderkamer van ’t Blauwbörgje. 

Voor meer informatie mail crbb@lentis.nl 

 
 

 

 

 
 

 
Moestuin 

Met een aantal cliënten van de dagbesteding voor doven van de Noorderbrug 
zijn we weer bezig in de moestuin. Vanaf begin maart zijn we op de 
donderdagochtend begonnen met alles omspitten en onkruid verwijderen in 
de tuin. In april hebben we de eerste groenten gepoot. In de tuin hebben we  
o.a. aardappelen, uien, wortels, (tuin)bonen, rode biet, radijs, aardbeien, sla, 
tomaat en verschillende kruiden. In een deel van de moestuin hebben we een 
bloemenmix van eetbare bloemen gezaaid.  
De radijsjes zijn inmiddels uit de tuin en we zijn op het moment druk bezig 
met het oogsten van de aardbeien.  
Wees welkom om eens te komen kijken. We hopen in de komende periode 
op een mooie oogst! 
  
Namens cliënten en begeleiding van de Noorderbrug, Jacoba 

 

 
 

 

 

 

Vast programma van de 

activiteiten begeleiding 

   

Maandag   

10.15 – 11.30 Handwerken  

14.30 – 15.45 Etage activiteit  
 

Dinsdag 
10.15 – 11.30 Hobbyochtend 

14.30 – 15.45 Zangmiddag 

 

Woensdag 
10.15 – 11.30 Tuinactiviteit of 
internetcafé 
14.30 – 15.45 Individuele activiteit 

 

Donderdag 
10.15 – 11.30 Mannenochtend 

14.30 – 15.45 Individuele 

activiteiten, wandelen 

 
Vrijdag 
10.15 – 11.30 Audio-visueel of 

kerkdienst 

14.30 – 15.30 Weekafsluiting in de 

recreatiezaal of activiteit op de AB. 

 

 

Juli – augustus 2019 

Dinsdag 6 augustus    Zomermarkt 

13.30 uur – 16.00 uur, recreatiezaal 

 

 

Alzheimer Café Groningen 

 

Het Alzheimer Café heeft een 

zomerstop in de maanden juli 

en augustus, wij verwelkomen 

u graag na de zomer op 

dinsdag 17 september ! 
 

Blauwbode 
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