
Boogh 
Boogh biedt gespecialiseerde activiteiten en arbeidsre-integratie aan volwassenen met niet-
aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke handicap in de provincie Utrecht en Gooi en 
Vechtstreek. 
 
Boogh Activiteiten 
Boogh heeft vijf activiteitencentra in Midden-Nederland: in Amersfoort, Baarn, Harmelen, 
Utrecht en Veenendaal.  
 
Doordat de activiteiten worden afgestemd op de vraag en mogelijkheden van de cliënten 
ademt elk activiteitencentrum een geheel eigen sfeer, met verschillende vormen van 
dienstverlening. 
 
Boogh Activiteiten Veenendaal 
Boogh Activiteiten Veenendaal biedt sinds 1998 dagbesteding in Veenendaal. Het 
activiteitencentrum maakt deel uit van het Rozenbottelcomplex aan de Nijverheidslaan 6, 
waarin meerdere gesubsidieerde organisaties gehuisvest zijn.  
 
De cliënten die voor hun dagbesteding gebruikmaken van Boogh Activiteiten Veenendaal zijn 
afkomstig uit verschillende plaatsen, waaronder: Veenendaal, Rhenen, Zeist, Maarn, Wijk bij 
Duurstede, Scherpenzeel, Ede, Bennekom, Leersum, Culemborg, Odijk, Amerongen, Doorn, 
Stroe, Woudenberg en Langbroek.  
 
Booghkring  
Booghkring is een sociëteit voor hogeropgeleiden met een lichamelijke handicap, niet-
aangeboren hersenletsel en/of chronische ziekte. Op iedere laatste woensdag van de maand 
wordt van 17.00 tot 20.00 uur een thema behandeld en gezamenlijk gegeten. De onderwerpen 
en gastsprekers worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.  
 
De avond wordt begeleid door deskundige medewerkers en vrijwilligers van Boogh Activiteiten 
Veenendaal.   
 
Financiering van Booghkring geschiedt op basis van een geldige AWBZ-indicatie of een vaste 
contributie. 
 
Sport Extra 
Naast het activiteitenprogramma zoals dat nu door cliënten is samengesteld, kan op 
woensdagochtend gebruik worden gemaakt van Sport Extra. Sport Extra is gericht op sport- en 
bewegingsactiviteiten voor mensen met een chronische aandoening en/of lichamelijke 
functiebeperking. Deelnemen aan Sport Extra betekent sporten op je eigen niveau samen met 
anderen. De activiteiten staan onder begeleiding van gekwalificeerde en gediplomeerde 
sportleiders. 

 
Catering, kunst en kaarsen 
BoogHap 
De BoogHap verzorgt op dinsdag en donderdag de lunch voor zowel medewerkers van het 
Rozenbottel-gebouw als cliënten en medewerkers van Boogh Activiteiten Veenendaal. Ook voor 
een vergadering, feestje of andere gelegenheid verzorgt de BoogHap graag de broodjes en 
snacks.  



 
Bakken in Opdracht 
Wij Bakken In Opdracht het hapje en/of de traktatie bij de koffie, thee of borrel, variërend 
van verschillende soorten cake, appel- en kwarktaart tot hartige taarten en saucijzenbroodjes.  
 
Kunst en Kaarsenmakerij 
De kunstkaarten van het werk van onze cliënten en onze zelfgemaakte kaarsen zijn een uniek 
geschenk. Daarnaast kunt u in het Rozenbottelgebouw een schilderijenexpositie bekijken. 
 
Loop gerust eens binnen in ons activiteitencentrum om te informeren naar de mogelijkheden 
van de catering, kunst en/of kaarsen. Of kijk op de website voor meer informatie, zie  
www.boogh.nl  
 

http://www.boogh.nl/�

