
Activiteiten voor de maand juni 

Elke morgen is er koffiedrinken, vanaf 10.30 uur in de recreatiezaal 

 

Elke maandag is er handwerken, heeft u een knoop die aangezet moet 

worden, dan kan dit gedaan worden, mits het niet te druk is! 

 

 

Maandag 1 juni 

Marjolein Vos mode  9.30-11.30uur     (recreatiezaal, b.g.) 

Handwerken           15.00-16.30 uur    (recreatiezaal, b.g.) 

Manicure    15.00-16.00 uur    (recreatiezaal, b.g.) 

 

Dinsdag 2 juni 

Bibliotheek                           10.00 uur              (kamer 1, b.g.) 

Wandelproject, vertrek 13.30 uur, diegene die meegaan ontvangen een flyer 

 

Woensdag 1 juni 

Lunchen bij de Zotte Wilg 11.15 uur       (vertrek vanuit de hal) 

diegene die deze keer meegaan ontvangen een flyer 

Spelletjesmiddag   15.00-16.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Bar     16.00-17.30 uur 

 

Donderdag 2 juni 

Hersengymnastiek  10.00-11.00 uur  (kamer 1.) 

Gymnastiek   14.30-15.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

 

Vrijdag 3 juni  

Sjoelen             14.45 -16.30 uur            (recreatiezaal, b.g.) 

 

Zaterdag 4 juni 

Bloemen verkoop   10.00-12.00 uur 

in de hal 

Katholieke viering.  17.00uur     (kapel) 

Voorganger: 

 

Zondag 5 juni   



 

      

Maandag 6 juni  

Handwerken           15.00-16.30 uur    (recreatiezaal, b.g.) 

Manicure    15.00-16.00 uur    (recreatiezaal, b.g.) 

 

Dinsdag 7 juni 

Wandelproject, zorgcentrum “Aelsmeer” komt hier koffiedrinken 

 

Woensdag 8 juni  

Spelletjesmiddag   15.00-16.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Bar     16.00-17.30 uur 

Kloostersijsjes   19.00-20.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

 

Donderdag 9 juni 

Hersengymnastiek  10.30-11.30 uur  (kamer 1.) 

Gymnastiek   14.30-15.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

 

Vrijdag 10 juni 

Sjoelen            14.45-16.30 uur            (recreatiezaal, b.g.) 

Protestantse dienst.  17.00 uur   (kapel)   

Voorganger:  

 

Zaterdag 11 juni 

Bloemen verkoop   10.00-12.00 uur 

in de hal 

Muziekmiddag   15.00-16.30uur   (recreatiezaal, b.g.) 

Katholieke viering  17.00 uur    ( kapel)   

Voorganger:  

 

Zondag 12 juni 

 

Maandag 13 juni 

Handwerken            15.00-16.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Manicure    15.00-16.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Dinsdag 14 juni 



Kaarten maken   10.00-11.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Bibliotheek                           10.00 uur             (kamer 1, b.g.) 

 

Woensdag 15 juni 

Spelletjes middag  15.00-16.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Er is deze middag geen bar 

Barbecue voor de bewoners aangeboden door de “vrienden van ’t 

Kloosterhof”                           17.00- 20.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

 

Donderdag 16 juni 

Hersengymnastiek  10.30-11.30 uur  (kamer 1 

Gymnastiek   14.30-15.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

 

Vrijdag 17 juni 

Sjoelen            14.45-16.30 uur            (recreatiezaal, b.g.) 

Uitje naar Fa. Warmerdam 13.30-17.00 uur 

in Hillegom 

 diegene die meegaan ontvangen een flyer 

 

Zaterdag 18 juni   

Bloemen verkoop   10.00-12.00 uur 

in de hal 

Katholieke viering  17.00 uur    ( kapel)   

Voorganger:  

   

Zondag 19 juni  VADERDAG 

 

Maandag 20 juni 

Optreden van Yonina  15.30-17.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

en Shira 

 

Dinsdag 21 juni 

Bingo            15.30-16.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Wandelproject,                     vertrek 13.30 uur,  

diegene die meegaan ontvangen een flyer 

Optreden     19.30-20.15 uur    

“Aalsmeers Harmonie”  



Woensdag 22 juni 

Lunchen bij de Zotte Wilg 11.15 uur       (vertrek vanuit de hal) 

diegene die deze keer meegaan ontvangen een flyer 

Spelletjesmiddag   15.00-16.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Bar     16.00-17.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Kloostersijsjes           19.00-20.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

 

Donderdag 23 juni 

Hersengymnastiek  10.00-11.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Gymnastiek   14.30-15.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

 

Vrijdag 24 juni 

Sjoelen     14,45-16.30 uur            (recreatiezaal, b.g.) 

Protestantse dienst.  17.00 uur    (kapel)   

Voorganger:  

 

Zaterdag 25 juni 

Bloemen verkoop   10.00-12.00 uur 

in de hal 

Katholieke viering  17.00 uur    ( kapel)   

Voorganger:  

 

Zondag 26 juni    

 

Maandag  27 juni 

Handwerken           15.00-16.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Manicure            15.00-16.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Dinsdag 28 juni 

Wandelproject                        vertrek 13.30 uur,  

diegene die meegaan ontvangen een flyer 

Woensdag 29 juni 

Mary Gulik mode  14.30-16.30 uur 



Spelletjesmiddag   15.00-16.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Bar     16.00-17.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Donderdag 30 juni 

Hersengymnastiek  10.00-11.00 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

Gymnastiek   14.30-15.30 uur  (recreatiezaal, b.g.) 

 

 

 

 

In de voorjaars- en zomermaanden wordt er met onze bewoners  door 

vrijwilligers gefietst met de rolstoelfiets. Indien u dat als familielid of 

mantelzorger ook wilt, kunt u dat kenbaar maken bij de receptie. Er 

wordt dan gezorgd dat de fiets klaarstaat. 

  

 

 


