
DAG UUR ACTIVITEIT

PASEN 

PAASMAANDAG

PANNENKOEK EN WAFELBAK IN VLASPAND               

IEDEREEN WELKOM TUSSEN 14U EN 17U
Kaartnamiddag in het restaurant

Knutselnamiddag: Bloemen maken voor onze Mariagrot (deel I)

14.00 We maken een wandeling door onze tuin

15.00 Geheugentraining met het aniamtieteam: Memory

14.00 Groene vingers zijn welkom om bloemen te planten op het terras

15.00 Menucommissie in het restaurant

18.00 Bij mooi weer spelen we kubb in onze tuin

vrijdag 06 15.00 Domino-wedstrijd met het animatieteam in het restaurant

zaterdag 07

zondag 08

maandag 09 15.00 Kegelen met het animatieteam in het restaurant

Kaartnamiddag in het restaurant

Knutselnamiddag: Bloemen maken voor onze Mariagrot (deel II)

14.00 We maken een wandeling door onze tuin

15.00
TONEELVOORSTELLING IN HET RESTAURANT DOOR DE ZAMMELSE 

TONEELVRIENDEN

17.00
Voor de bewoners van de serviceflats houden wij een kaas 

en wijnavond in het Vlascafé. (meer info zie affiche)

14.00 PRESENTATIE MYLENE IN HET RESTAURANT
18.00 Bij mooi weer spelen we kubb in onze tuin

vrijdag 13 15.00 Muzieknamiddag: zangstonde in het restaurant

zaterdag 14

zondag 15

maandag 16 15.00
PRESENTATIE VAN JUWELEN, HANDTASSEN & SJAALS IN 

HET RESTAURANT
Kaartnamiddag in het restaurant

Knutselnamiddag: Bloemen maken voor onze Mariagrot (deel III)

9.00
Wij gaan naar de markt in Westerlo. Graag inschrijven bij Analis of aan de 

receptie.

15.00 Kooknamiddag: met onze inkopen maken wij lekkere Carré confituur

15.00
Filmmarathon "FC De Kampioenen"    We bekijken de 3de 

film op het grote scherm in het restaurant
18.00 Bij mooi weer spelen we kubb in onze tuin

vrijdag 20 15.00
Bij mooi weer spelen we petanque in de tuin en anders kegelen we in het 

restaurant

zaterdag 21

zondag 22

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
15.00 Presentatie over valpreventie in het restaurant

8.00 Ontbijtbuffet in het restaurant (meer info zie affiche)

15.00 Zitdansen met het animatieteam in het restaurant

15.00

dinsdag 24

maandag 23

donderdag 12

dinsdag 17

woensdag 18

donderdag 19

woensdag 11

Activiteitenkalender

april 2018

zondag 01

maandag 02

dinsdag 03

woensdag 04

donderdag 05

15.00

dinsdag 10 15.00
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DAG UUR ACTIVITEIT

Activiteitenkalender

april 2018

woensdag 25 15.00
Reis rond de wereld: "Paraguay"    We maken kennis met de cultuur, 

tradities… en genieten van iets lekkers.

15.00 Wandeling naar het voetbalplein van Zoerle Parwijs
18.00 Bij mooi weer spelen we kubb in onze tuin

vrijdag 27 14.30
Verjaardagsfeestje onder muzikale begeleiding van  "Ron 

Elly" in het restaurant                                                                   
zaterdag 28

zondag 29

maandag 30 15.00 Lentelottonamiddag in het restaurant

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

diverse tijdschriften en een krant ter beschikking in het salon

 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

14.30 Filmnamiddag in het kinélokaal

namiddag De pedicure is aanwezig in Vlaspand

woensdag 9.30
Gaan we naar de markt in Westerlo?                                                                   

Graag inschrijven aan de receptie.

hele dag De haarkapster is aanwezig in het kapsalon

11.00 Groepsgymnastiek met Kinesist in het restaurant

18.00 Kubbs in de tuin met Evelien (Bij mooi weer)
vrijdag 14.00 De winkelwagen van Peeters-Govers doet onze parking aan

MAANDAG 2 APRIL                                          

PANNENKOEK EN WAFELBAK IN VLASPAND               
IEDEREEN WELKOM TUSSEN 14U EN 17U

voormiddag

donderdag 26

maandag

dinsdag

donderdag
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