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Juli 
Kookworkshop 
15 of 16 juli 2020 
18.30 – 21.30 uur 
 

Wil jij op een gezellige en leerzame avond je eigen 3-gangenmenu leren koken?  
Kom dan naar het Kulturhus! Tijdens deze avond ga je aan de slag met snijtechnieken, 
planning en smaakcombinaties. Uiteraard wordt er gekookt met verse seizoens-producten uit 
de streek en krijg je aan het einde van de avond de recepten mee naar huis.  
Kosten: € 49,50 inclusief 2 drankjes.  
Meld je aan via: horeca@kulturhuslintelo.nl of via 06-4946919992.  
 

JOLO festival 
17 juli 2020 
19.00 – 22.00 uur 
 

Dit wil je niet missen! 
Zin in chillen bij de vuurkorf, in bijkletsen en plezier met vrienden of vriendinnen en in een 
hapje en een drankje? Kom dan naar JOLO Festival op de parkeerplaats van het Kulturhus, want 
deze avond wordt ouderwets gezellig.  
Geef je op door een appje te sturen naar: 06-13897687. 
 

 
Augustus 
Fietsen, eten en 
drinken!  
1 augustus 2020 
15.00 uur 

COV Lintelo organiseert op zaterdag 1 augustus een fietstocht door Lintelo en omstreken. 
Aansluitend verzorgt Sonja’s Horeca een warm buffet op het terras van het Kulturhus.  
De band Offline zorgt voor akoestische muziek.  
Fietstocht: starten tussen 15.00 – 15.30 uur en deelname is gratis.  
Buffet: jeugd tot 12 jaar € 6,- en volwassenen € 12,50.   
 

Kindertimmer-
middag 
19 augustus 2020 
13.30 uur  
 

Speciaal voor de basisschooljeugd wordt er weer de jaarlijkse timmermiddag georganiseerd. 
Bij mooi weer vindt dit plaats op de parkeerplaats van het Kulturhus. Bij slecht weer vindt deze 
middag plaats onder het afdak van Koel- & Vrieshuis Lintelo. Neem wat gereedschap (voorzien 
van naam) mee en de rest wordt verzorgd. Tip: trek dichte schoenen aan! 
Kosten: € 5,- incl. drinken.  
Er is plek voor maximaal 40 kinderen.  
Opgeven kan via activiteiten@kulturhuslintelo.nl voor 15 augustus 2020.  

 
September 
Motor- en 
quadtoertocht 
6 september 2020 
10.00 uur 
 

Tussen 10.00 en 11.00 uur vertrek voor een gevarieerde tocht van ca. 170 kilometer. 
Deelnamekosten zijn € 10,- p.p. inclusief vooraf een kop koffie met een broodje en na afloop 
een drankje bij het Kulturhus. Bij beschikking over een navigatiesysteem wordt de dag voor 
aanvang via de mail een link toegestuurd.  
Opgeven kan via activiteiten@kulturhuslintelo.nl voor 30 augustus 2020.  
 

JOLO avond 
11 september 2020 
19.00 – 22.00 uur 

Eerste JOLO avond na de zomervakantie! 
Na een lange tijd geen JOLO en activiteiten hopen we als vanouds weer van start te mogen 
gaan en alle geplande activiteiten in te kunnen halen. Houd social media in de gaten voor de 
komende activiteiten.  

 
Wilt u ook een keer mee-eten bij ‘Schoef ’s an?’ 
Schoef ’s an zal op een later moment in dit jaar weer opgepakt worden vanwege alle COVID-19 maatregelen 
en we zullen u daarover in de volgende nieuwsbrief zeker informeren.  
Neem gerust contact op met het Kulturhus voor eventuele vragen.  
 
De volgende activiteiten van 2020/2021 kunt u alvast noteren: 

 8 oktober 2020   Bloemenworkshop o.l.v. Yvonne Wensink 
 november 2020   Tekenworkshop o.l.v. Marina Breukelman & Pepernotenmiddag 
 26 t/m 29 augustus 2021 Zomerfeest Lintelo 

 
Voor de meest recente informatie kunt u terecht op onze website www.kulturhuslintelo.nl en op 
www.facebook.com/kulturhuslintelo. 
 
Graag tot ziens in het Kulturhus!  
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