
DAG UUR ACTIVITEIT
vrijdag 01 Laatste voorbereidingen worden getroffen voor het tuinfeest

TUINFEEST IN VLASPAND
IEDEREEN WELKOM VANAF 13U

zondag 03

maandag 04 15.00 Ballondarts met het animatieteam

14.00 Lezing uit de bijbel

Kaartnamiddag in het restaurant

Geheugentraining PIM PAM PET

13.30 Samenkomst voor alle bewoners van de SF op het eerste verdiep voor 

Japanse biljart met het animatieteam

Menucommisie met het animatieteam

donderdag 07 15.00 We spelen petanque in de tuin van Vlaspand

vrijdag 08 15.00 Gevarieerde spelnamiddag met het animatieteam

zaterdag 09

zondag 10

14.00 Jo van Perfectie komt uitleg geven in het restaurant over de werking 

15.00 We spelen kubb in de tuin van Vlaspand

14.00 Lezing uit de bijbel

Kaartnamiddag in het restaurant

Knutselnamiddag: verjaardagskaarten maken met het animatieteam

13.30 We gaan boodschappen doen in de carrefour. Graag inschrijven aan 

15.00 Spel hoger/lager met het animatieteam

donderdag 14 14.30 Wandeling naar het voetbalplein van Zoerle-Parwijs

vrijdag 15 15.00 Lotto-namiddag met het animatieteam

zaterdag 16

zondag 17

maandag 18 15.00 Muzieknamiddag met het animatieteam

dinsdag 12

woensdag 13

september 2017

zaterdag 02

dinsdag 05

woensdag 06

15.00

15.00

15.00

maandag 11



14.00 Lezing uit de bijbel

Kaartnamiddag in het restaurant

Sjoelen met het animatieteam

woensdag 20 15.00 Kooknamiddag: Fruitsla maken met het animatieteam

14.00 We maken een wandeling in de tuin van Vlaspand

15.00 Zakwerpen met het animatieteam

vrijdag 22 14.00 Uitstap: Dansnamiddag met Herman en Denise in Lokaal 

zaterdag 23

zondag 24

13.30 Samenkomst voor alle bewoners van de SF op het eerste verdiep voor 

15.00 Ballondarts met het animatieteam

14.00 Lezing uit de bijbel

Kaartnamiddag in het restaurant

Voetbadjes in het kapsalon

8.00 Ontbijtbuffet in het restaurant (zie affiche)

15.00 Muziekquiz met het animatieteam
19u00 Uitstap voor de bewoners van de Serviceflats: Theater 

donderdag 28 15.00 Bij mooi weer spelen we petanque in onze tuin. Bij slecht weer gaan we 

vrijdag 29 14u30 Verjaardagsfeestje onder muzikale begeleiding van "Danny 
zaterdag 30

* Tijdschriften: voor wie graag op de hoogte blijft van de actualiteit liggen er 

 VAST WEEKPROGRAMMA
voormiddag De haarkapster is aanwezig in het kapsalon

10.30 Eucharistieviering in de kapel

11.00 Groepsgymnastiek met Kinesist in het kinélokaal

De haarkapster is aanwezig in het kapsalon

De pedicure is aanwezig in Vlaspand

namiddag De pedicure is aanwezig in Vlaspand

woensdag 9.30 Gaan we naar de markt in Westerlo?                                                                   

hele dag De haarkapster is aanwezig in het kapsalon

11.00 Groepsgymnastiek met Kinesist in het kinélokaal

dinsdag 19

donderdag 21

15.00

maandag 25

dinsdag 26
15.00

donderdag

maandag

dinsdag
voormiddag

woensdag 27



vrijdag 14.00 De winkelwagen van Peeters-Govers doet onze parking aan


