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HUIS VAN BUREN 

 

Kasteellaan 1 
4116 DJ Buren 

 

Tel.      (0344) 57 88 82  
Email: w&goranjehof@stzdb.nl 

Huis van de Buurt: 
voor elkaar, met elkaar! 
 
Gezellig bijpraten, een workshop volgen, informatie 
brengen of halen, een hapje eten: inwoners van 
Buren hoeven hiervoor niet ver te zoeken. U kunt 
dan terecht in het Huis van Buren, aan de 
Kasteellaan 1 in Buren.  
 
In het Huis van Buren komen veel functies samen: 
ontmoeting, activering, preventie, informatie, advies 
en een wijkrestaurant. Het Huis van Buren is er vóór 
en dóór buurtbewoners. Dus niet alleen voor 
ouderen. Iedereen is van harte welkom. 
Wilt u starten met een nieuwe activiteit, of heeft u 
suggesties en/of ideeën voor aanvullende diensten? 
Kom kijken wat u voor uw buurt kunt betekenen, of 
het Huis van Buren voor u! 
 
HUIS VAN BUREN IN ORANJEHOF 
Zorgcentrum Oranjehof biedt als goede buur ruimte 
in het Huis van Buren. Ruimte voor alle mooie 
buurtinitiatieven. Maar dat niet alleen: ook stelt het 
zorgcentrum vele activiteiten en diensten open voor 
de buurt. Zo kunt u terecht bij de kleine MCD-
supermarkt, u kunt een rolstoel, duofiets en 
scootmobiel lenen om er lekker op uit te gaan. En 
vindt u het fijn om samen met anderen de warme 
maaltijd te eten, kijk dan eens in het restaurant. 
Tussen 12.00 en 13.30 uur kunt u aansluiten. 
 
MEER INFORMATIE 
Heeft u nog vragen of ideeën dan horen wij deze 
graag.  U kunt hiervoor contact opnemen met de 
coördinator van het Huis van Buren, Caroline van 
Gessel, tel. 06-23846064 of met Astrid van 
Griensven, medewerker Welzijn. Zij is bereikbaar via 
0344 578 882 of per mail op w&goranjehof@stzdb.nl 

 

  

      DE WELZIJNSBON 

Weet u niet meer wat u moet geven op een 

verjaardag van familie/vrienden? 

  Wij Weten het wel!!! 

DE WELZIJNSBON voor bijvoorbeeld: 

- 4 x bingo voor € 10,- 

- Half uurtje fietsen/ wandelen 

- Een bon voor een thema diner  t.w.v.         

€ 20,00  

- Huur een uur snoezelen/ handmassage of 

clown in voor op de verpleegunit. 

Voor meer informatie of ideeën neem contact op 

met een medewerker van Welzijn & Gastvrijheid. 

      De bon is te verkrijgen in het restaurant. 

http://www.droomkrabbels.nl/download/files/krabbels/ijs/ijs-krabbel-958594-gi
mailto:w&goranjehof@stzdb.nl
http://vanalleswatinhuisentuin.blogspot.nl/


 

  
 

 
 HERFSTMARKT IN HUIS VAN BUREN 

     ZATERDAG 27 OKTOBER 13.30-16.00 UUR 
 
 MET ONDER ANDERE: 

-HET RAD VAN AVONTUUR 
-DE ROMMELKRAAM 
-DE BOEKENKRAAM 
-POFFERTJES, ERWTENSOEP EN OLIEBOLLEN  
-KERSTKAARTENKRAAM 
-HET RADEN VAN…….. (BOODSCHAPPENMAND) 
-DE HANDWERKKRAAM 
-SPEELGOEDKRAAM  
-LIVE MUZIEK 
-VERKOOP VAN ONDER- EN BOVENKLEDINGEN, 
SIERADEN  EN SCHOENEN (SCHOLTE MODE) 
-EN NOG VEEL MEER… 

       

WEKELIJKS  
 
Zangkoor  maandag   14.45 uur  
Weekopening 2x per maand maandag 16.15 uur  
Wandelclub  dinsdag 10.30 uur  
Creatieve ochtend dinsdag 10.00 uur * 
Burense soos dinsdag 14.30 uur 
Spelmiddag/koersbal dinsdag  14.30 uur 
Breiclub  woensdag 10.00 uur  
Klaverjasclub (in oneven wk) woensdag 14.00 uur 
Geheugentraining groep donderdag  10.30 uur * 
Soos Oranjehof  donderdag 14.30 uur 
Bewegingsactiviteit  vrijdag 15.00 uur 
Kerkdienst vanuit de zondag 10.00 uur* 
Hervormde kerk  
Broodmaaltijd op ma- di- woe- do- en vrijdag 17.00 uur 
 
* = activiteiten vinden plaats in de activiteitenruimte.  
    

 
ACTIVITEITEN OKTOBER 2018 
Ma 1 okt.    DAG VAN DE OUDEREN 
Hollandse middag. Laat u verrassen! 
Aanvang: 14.30 uur  Entree €4,- 

  
Do 4 okt.    SOOSBINGO 
Aanvang: 14.30 uur  
Bingo kaart €2,50 per stuk 
 
Do 4 okt. FAMILIE AVOND VOOR       

BEWONERS VAN DUURZAAM 
Aanvang 19.30 uur 
 
Woe 10 okt. BETUWE BEWEEGT! 

 Georganiseerd door Fysiotherapeuten . 
Deze ochtend staat in het teken van 
gezond bewegen en iets lekkers. 
Aanvang : 10.00 uur 

 
          Za 13 okt    TIROLER MIDDAG/AVOND 

 GEORGANISEERD DOOR DE   

STICHTING BIJZONDER GOED 
Aanvang 16.30 uur tot 19.30 uur 

 Let op! Alleen voor bewoners Oranjehof 
 
Ma 15 okt.    WEEKOPENING  
Aanvang: 16.15 uur 
 
Do 18 okt.    VOORLEESMIDDAG DOOR 

MARIKA. VERHALEN VAN W.G. V.D. HULST 

Aanvang: 14.30 uur  
 
Ma 22 okt.  JONKERS SCHOENVERKOOP 
Aanvang 10.00 uur tot 12.00 uur 

  
 Di 23 okt.    BINGO AVOND 

Bingo kaart:  € 2,50   
Aanvang: 19.30 uur   
 
Za 27 okt.   HERFSTMARKT 
Aanvang: 13.30 uur tot 16.00 uur 
 
Zo 28 okt.    KERKDIENST ERICHEM/ ASCH 
Aanvang: 10.15 uur 
 
Wo 28 okt.    HUIS VAN BUREN DINER 
Thema: HALLOWEEN/HERFST 
Aanvang: 17:45 
€20,- 
Graag reserveren van tevoren. 
 

 Data en prijzen onder voorbehoud. Aan de inhoud van       
deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin0cuUotbdAhWFzaQKHc4lDQkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dock.nl/nieuws/2017/11/herfstmarkt-in-de-boomsspijker/&psig=AOvVaw3t8Lh39sy5V26m_q_4nqE1&ust=1537968716525372
http://sayyes.com/

