
 Activiteitenkalender juni 2019 
 

Maandag 3 juni 9u – 12 u: De boekenkar komt langs Op alle afdelingen 

Woensdag 5 juni Uitstap Olmense Zoo Mits inschrijving 

Vrijdag 7 juni 10.30 u: Turn je fit 

14.00 u: communiedienst 

’t Lindehof 

‘t Lindehof 

   

Zondag 9 juni Pinksteren  

Maandag 10 juni Pinkstermaandag   

Dinsdag 11 juni 12.00 u: frietdag afdeling ‘t Park Op de afdeling 

Woensdag 12 juni 12.00 u: frietdag afdeling Heide 

14.30 u: Bingo 

Op de afdeling 

‘t Lindehof 

Donderdag 13 juni 12.00 u: frietdag afdeling Brem Op de afdeling 

Vrijdag 14 juni  12.00 u: frietdag afdeling Lisse Op de afdeling 

   

Maandag 17 juni 9u – 12 u: De boekenkar komt langs Op alle afdelingen 

Dinsdag 18 juni 9.30 u: we gaan naar de markt Uitstap  
(mits inschrijving) 

Woensdag 19 juni 10.00 u: snoezelactiviteit met de leerlingen  

              van het 6de jaar verzorging  

14.00 u: Verjaardagsfeest met optreden van  

              Ron Elly 

’t Lindehof 

 

’t Lindehof 

Donderdag 20 juni 14.00u: ’t Kreemkarreke komt langs op Lisse Op de afdeling 

Vrijdag 21 juni 14.00 u: Communiedienst ‘t Lindehof 

   

Zondag 23 juni 14.30 u: Inhuldiging van onze Duofiets ‘t Lindehof 

Maandag 24 juni 14.00 u: ’t Kreemkarreke komt langs op Heide Op de afdeling 
Dinsdag 25 juni 10.15 u: gebruikersraad 

14.00 u: ’t Kreemkarreke komt langs op Brem 

‘t Lindehof 

Op de afdeling 
Woensdag 26 juni 14.00 u: ’t Kreemkarreke komt langs op ’t Park 

14.30 u: Snoezelhonden op bezoek 

Op de afdeling 

‘t Lindehof 
Donderdag 27 juni 13.30 u: we gaan naar de Braderij Uitstap  

(mits inschrijving) 

Vrijdag 28 juni 10.30 u: Turn je fit  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 

  

Dinsdag 18 juni: marktbezoek 

Wie zin heeft om nog eens over de 

‘koeimet’ te wandelen kan vandaag zijn/haar  

hartje ophalen… We hopen op goed weer dan 

kunnen we er nog een terrasje aan 

vastplakken!! 

          Vergeet je niet in te schrijven! 

 

Woensdag 5 juni: uitstap Olmense Zoo 

 

Vandaag trekken we naar de exotische 

wereld van de dieren! Ben jij ook een 

dierenvriend? Schrijf je dan zeker in via 

het inschrijfstrookje! 

 

11 juni tot 14 juni: frietdagen 

Gans de week toveren we elke dag een 

andere afdeling om tot ‘frietkot’. Daar 

kunnen de bewoners dan frietjes bestellen 

met een curryworst of bitterballen.. en 

natuurlijk de mayonaise niet te vergeten! 

 

Zondag 23 juni: inhuldiging ‘Duofiets’ 

Je hebt onze nieuwste aanwinst waarschijnlijk al wel zien 

staan in de grote inkomhal.. namelijk onze Duofiets! 

Op zondag 23 juni om 14.30u zullen we onze fiets op een 

feestelijke wijze inhuldigen en voorstellen aan het publiek. 

Iedereen is die dag welkom in ’t Lindehof. 

 

Woensdag 19 juni: verjaardagsfeest 

Om de jarigen van de maand te vieren, zal er 

niemand minder dan Ron Elly komen 

optreden!  

Iedereen paraat dus om 14u in ’t Lindehof! 

 

 


