
Activiteiten in de Burcht  
 

Overzicht om te bewaren   
 

 
 

 

Beste mensen van Linden, 

 

Wat hebben we elkaar gemist in de afgelopen tijd, ons dorpshuis de Burcht 

is maanden dicht geweest voor alle activiteiten. 

We staan te popelen om de deuren weer open te zetten en alles weer op te 

starten. 

We hebben gemerkt dat er tussen de nieuwe Lindenaren veel enthousiaste 

mensen zijn die heel graag willen integreren in Linden en heel graag willen 

weten wat er zoal in de Burcht te doen is. 

 

Vandaar dat we alle activiteiten die vanaf september plaats vinden nog eens 

op een rijtje willen zetten. 

 



In de grote zaal of in de kleine zaal 
____________________________________________________________ 

Maandag 

  ochtend Tai-Chi  info@studioneemtijf.nl  

  middag Lindens Lawaai  www.lindenslawaai.nl  

Muziek voor kinderen 

  avond  Afrikaanse dans dinyvdoever@hotmail.com  

____________________________________________________________ 

Dinsdag 

  avond   Circuit-training  Hansjoachiem Dziemballa 

     info@HDZ-Gezondheidssport.nl  

____________________________________________________________ 

Woensdag 

  avond  Slagwerkgroep 2 uur  maashuis@home.nl     

 

____________________________________________________________ 

Donderdag 

  ochtend  Balanstraining 1 uur 

  Rugtraining 1 uur  Hansjoachiem  Dziemballa 

     info@HDZ-Gezondheidssport.nl   

  avond  Vrouwen Vereniging Linden 

  Maandelijks diverse activiteiten 

     ineketeunissen@hotmail.com  

____________________________________________________________ 

Vrijdag 

  Avond EHBO 2 uur   

secretariaat@EHBO-BeersGasselLinden.nl  

____________________________________________________________ 

Zaterdag 

____________________________________________________________ 

Zondag 

  Sinterklaas 1 x per jaar Brenda.Coenders@liven.nl  
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Keuken en / of recreatiezaal of biljartzaal  

____________________________________________________________ 

Maandag 

  ochtend Smaakcentrum van 8 tot 12 uur tijdens schoolperiodes 

  Vrijwilligers zijn welkom info@martienbos.nl  

  avond  Vergadering bestuur de Burcht / maandelijks 

____________________________________________________________ 

Dinsdag 

  ochtend Smaakcentrum van 8 tot 12 uur tijdens schoolperiodes 

  Vrijwilligers zijn welkom  info@martienbos.nl  

  avond  Vergadering Dorpsraad / maandelijks 2 uur  

  Vergaderingen zijn openbaar j-van-denbroek@home.nl  

____________________________________________________________ 

Woensdag 

  middag Soos wekelijks kaarten en biljarten 2,5 uur  

      phmschimmel@home.nl  

  avond  Biljarten Soos wekelijks 2 uur in de biljartzaal  

      jacobs.agenturen@freeler.nl  

__________________________________________________________  

Donderdag 

  avond  Damesbiljart VVL maandelijks 1 hele avond  

      F.Kokke@ziggo.nl  

____________________________________________________________ 

Vrijdag 

  ochtend  Schilderclub 2,5 uur   Hanmaassen@gmail.com  

 

 

____________________________________________________________ 

Zaterdag 

____________________________________________________________ 

Zondag   

  ochtend Koffiedrinken Geloofsgemeenschop Linden 1 x p.m. 

      apjlkeijzers@gmailcom   
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All Dogs Stars 

Op het voetbalveld achter de Burcht worden elke donderdagavond door de 

mensen van “All dogs stars” bordercollies getraind door zeer ervaren 

hondentrainers. 

 

Boeken te Leen 

In de Burcht bestaat de mogelijkheid om boeken te lenen. In de gang zijn 

boekenkasten geplaatst met boeken die Lindenaren ter beschikking hebben 

gesteld. 

Iedereen kan die boeken lenen, wel even in het schrift noteren wanneer en 

welkboek je hebt geleend en natuurlijk ook weer noteren wanneer je de 

boeken terugbrengt 

 

Dorpsvereniging de Ganzeveer 

Dorpsvereniging de Ganzeveer organiseert jaarlijks veel activiteiten. 

 

Hieronder vind je de activiteiten die in de Burcht plaats vinden. 

snuijen@chiusi.nl 

Pronkzitting    1 keer per jaar 

Koningsdag    Kinderactiviteit, ouders welkom 

Dauwtrappen met ontbijt  Voor alle leden van de dorpsvereniging 

Dorpsfeest    Voor alle leden van de dorpsvereniging  

Paaseieren zoeken  Voor de kinderen 

Gezinsactiviteit  Soms camping achter de Burcht  

 

De Vierdaagse 

De hele Burcht wordt op vrijdag de hele dag tijdens de vierdaagse afgehuurd 

doorhet vierdaags comité. Vrijwilligers van alle verenigingen helpen mee, 

de opbrengst gaat naar de verenigingen. rnuijen@chiusi.nl  

Deze informatie is ook te vinden op de site van Linden: www.grootlinden.nl  

 

Informatie is verder ook te verkrijgen bij de secretaris van het bestuur van 

de Burcht: 

w.liebrand@me.com 

 

 

mailto:snuijen@chiusi.nl
mailto:rnuijen@chiusi.nl
http://www.grootlinden.nl/
mailto:w.liebrand@me.com

