
DAG UUR ACTIVITEIT
We versieren ons restaurant voor kerstmis
We spelen Japanse Biljart in het restaurant

zaterdag 02

zondag 03
Kaartnamiddag in het restaurant
We gaan zakwerpen in het restaurant

dinsdag 05 15.00
Sinterklaas en zwarte piet brengen ons een bezoek in 
het restaurant.

13.30
We gaan boodschappen doen in de carrefour. Graag inschrijven aan de 
receptie, de plaatsen zijn beperkt

15.00 We houden een Sinterklaasquiz in het restaurant
donderdag 07 15.00 Knutselnamiddag deel I en voorbereiding kerstmarkt

vrijdag 08 15.00 Knutselnamiddag deel II en voorbereiding kerstmarkt

KERSTMARKT IN VLASPAND

Vanaf 13u 
tot 18u

Iedereen is van harte welkom voor een lekkernij en 
aangepaste kerstmuziek in het restaurant

zondag 10
Menucommissie in het restaurant
VERKOOP JUWELEN EN COSMETICA IN HET RESTAURANT

13.00
Uitstap: We gaan kerstinkopen doen in het Wijnegem 
Shoppingcentrum (meer info zie affiche)

15.00 Kaartnamiddag in het restaurant

woensdag 13 hele dag Verwennamddag in het kapsalon (meer info bij Evelien & Analis)

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

15.00 Gevarieerde spelnamiddag in het restaurant
vrijdag 15 15.00 Filmnamiddag in het restaurant (info film zie affiche)

zaterdag 16

zondag 17
maandag 18 15.00 We gaan kerstkegelen in het restaurant

Kaartnamiddag in het restaurant
Reminiscentienamiddag: 'De Feestdagen'

woensdag 20 15.00
Kerstconcert gebracht door Hannah & Pieter in het 
restaurant
Kooknamiddag: kerstkoekjes bakken met het animatieteam
We luisteren ondertussen naar fijne kerstmuziek

vrijdag 22 15.00 We houden een kerstquiz in het restaurant
zaterdag 23

KERSTAVOND

19.00
Iedereen is van harte welkom om  een glaasje gluhwein te komen 
drinken in het restaurant

KERSTMIS

12.00
KERSTDINER met vrienden en familie
Menu en reservatiemogelijkheden volgen begin december

maandag 11 15.00

Activiteitenkalender

december 2017

maandag 04

zaterdag 09

15.00

woensdag 06

15.00dinsdag 19

dinsdag 12

donderdag 14

vrijdag 01 15.00

donderdag 21 15.00

zondag 24

maandag 25
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DAG UUR ACTIVITEIT

Activiteitenkalender

december 2017

10u30 Ter ere van Kertsmis eucharistieviering in onze kapel

14.30
Het Sint-Marinuszangkoor van Olen zingt voor ons mooie 
kerstliederen in het restaurant

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

15.00 Kerstlotto met het animatieteam
donderdag 28 15.00 Filmnamiddag in het restaurant: Kerstfilm (info film zie affiche)

vrijdag 29 15.00 EINDEJAARS & VERJAARDAGSFEESTJE in het restaurant                                                          
(zie affiche) 

zaterdag 30
8.30 Nieuwjaarszangertjes

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

diverse tijdschriften en een krant ter beschikking in het salon

woensdag 27

zondag 31

dinsdag 26
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