Activiteitenkalender mei 2019
Woensdag 1 mei
Vrijdag 3 mei

Dag van de Arbeid
10.30 u: Turn je fit

’t Lindehof

Maandag 6 mei
Dinsdag 7 mei
Woensdag 8 mei
Donderdag 9 mei
Vrijdag 10 mei

9u – 12 u: De boekenkar komt langs
10.30 u – 14.00 u: Creadag
14.00 u: ’t Kreemkarreke komt langs op Lisse
8.30u – 11.45u: rolstoelencarwash
10.30 u: Turn je fit
14.00 u: communiedienst

Op alle afdelingen
De Passage
Van deur tot deur
’t Lindehof
’t Lindehof
’t Lindehof

Maandag 13 mei

10u-15u: Verwendag door de studenten van
verzorging en bio-esthetiek
14 u: ’t Kreemkarreke komt langs op Heide
9.15 u: wandeling naar de wekelijkse markt
14 u-: ’t Kreemkarreke komt langs op Brem
14.30 u: Bingo
14 u: ’t Kreemkarreke komt langs op ‘t park
10.30 u: Turn je fit

De Passage – ’t
Lindehof – kiné
van deur tot deur
Mits inschrijving
Van deur tot deur
‘t Lindehof
Van deur tot deur
’t Lindehof

Dinsdag 14 mei
Woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei

VAKANTIEWEEK
Maandag 20 mei

Dinsdag 21 mei
Woensdag 22 mei

Donderdag 23 mei
Vrijdag 24 mei

Maandag 27 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei

9u – 12 u: De boekenkar komt langs
10.00 u: de vakantiegangers uitzwaaien
11.30 u: aperitief op de afdelingen
gevolgd door een feestelijke maaltijd
14.30 u: Altijd-prijs-Bingo
8u: we bakken zelf spek en eieren
14.00u: zangstonde bij het “kampvuur”
10.30u gezelschapsspelen
13.30 u wandeling naar “ ‘t kapelleke van
de Groenen heuvel”
10.30 u: Sangria maken
14 u: Sangrianamiddag met verrassingsact
10.30 u: Turn je fit
10.00 u: wafels bakken
14.00u: communiedienst met achteraf iets
lekkers

Op alle afdelingen
Grote inkom
op de afdeling

14.00 u: Optreden jarigen met
Leopold Aerts
14.15 u: zingen en bidden aan de kapel in
onze tuin
OH Hemelvaart
10.30 u: Turn je fit

‘t Lindehof

‘t Lindehof
Op alle afdelingen
‘t Lindehof
Op alle afdelingen
Mits inschrijving
’t Lindehof
‘t Lindehof
’t Lindehof
op alle afdelingen
‘t Lindehof

In de tuin

’t Lindehof

‘t Kreemkarreke
De zomer is in aantocht en dat betekent dat onze
ijskar weer zal uitrijden!
Op de volgende dagen zal je ze tegen komen op de
afdelingen met lekkere ijsjes:
- Woensdag 8 mei: Lisse
- Maandag 13 mei: Heide
- Dinsdag 14 mei: Brem
- Donderdag 16 mei: ‘t Park

Dinsdag 14 mei: Marktbezoek
Op dinsdag 14 mei gaan we bij mooi weer
lekker keuvelen over de plaatselijke markt
in Geel. Wie graag meegaat, kan zich
inschrijven bij het animatieteam.

Maandag 27 mei: optreden jarigen
Deze namiddag is iedereen vanaf 14u welkom
in ’t Lindehof voor een gezellig
verjaardagsfeest!
Leopold Aerts komt weer het beste van
zichzelf geven!

