
 
Activiteitenkalender december 2019 

 

Maandag 2 december 9u – 12u: De boekenkar komt langs Op alle afdelingen 

Woensdag 4 december 14.00 u: Sinterklaasshow ’t Lindehof 

 

Maandag 9 december We halen de kerstsfeer in huis! In heel het huis 

Dinsdag 10 december We halen de kerstsfeer in huis! In heel het huis 

Woensdag 11 december 13.30 u: film “Zot van A” op kanaal 92 op TV 

Donderdag 12 

december 

10.15 u: Gebruikersraad ‘t Lindehof 

Vrijdag 13 december 10.30 u: Turn je fit 

14.00 u: communiedienst 

’t Lindehof 

‘t Lindehof 

 
Maandag 16 december 11.30 u: Kerstfeest afdeling Heide ‘t Lindehof 

Dinsdag 17 december 11.30 u: Kerstfeest afdeling Brem ‘t Lindehof 

Woensdag 18 dec 11.30 u: Kerstfeest afdeling ‘t Park ‘t Lindehof 

Donderdag 19 dec 11.30 u: Kerstfeest afdeling Lisse ‘t Lindehof 

Vrijdag 20 december 10.00 u: de kindjes van het 1ste leerjaar 

op bezoek: we kijken samen een 

kerstfilm 

14.00 u: Kersteucharistie 

’t Lindehof 

 

 

‘t Lindehof 

 
Maandag 23 december 10.30 u: Gisel leest kerstverhalen voor ’t Lindehof 

Dinsdag 24 december 14.00 u: Kerstwake ‘t Lindehof 

woensdag 25 december KERSTMIS  

Donderdag 26 dec 14.00 u: Kerstoptreden door Nora Dé ‘t Lindehof 

Vrijdag 27 december 10.30 u: Turn je fit ‘t Lindehof 

   

Maandag 30 december 14.30 u: borrelbingo  ‘t Lindehof 

Woensdag  1 januari NIEUWJAAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Kerstfeesten 

Net zoals vorig jaar mogen alle bewoners en medewerkers per 

afdeling komen genieten van een heerlijk kerstmaal. Nadien mogen 

ook de familieleden aanschuiven voor een tasje koffie en een stukje 

kerstgebak (mits inschrijving).  

 

Maandag 16 december voor Heide 

Dinsdag 17 december voor Brem 

Woensdag 18 december voor ‘t Park 

donderdag 19 december voor Lisse 

 

Opgelet: ’t Lindehof zal deze dagen gesloten zijn! 

 

 

 

 

We wensen jou en zij die jou omringen, 

het allerbeste voor het nieuwe jaar. 

Geluk in grote en in kleine dingen, 

maar bovenal: gelukkig met elkaar! 

 

Prettige feestdagen voor iedereen! 

Kerstwinkeltje: 

Van 16/12 t.e.m. 19/12 zal er in de 

Passage een heus Kerstwinkeltje 

opgesteld staan waar je bloemstukjes, 

kerstkaarten en allerlei lekkers kan 

kopen. Het winkeltje zal die dagen open 

zijn van 14u tot 16u. 

 

Tot dan! 

 


