
DAG UUR ACTIVITEIT
zondag 01

maandag 02 15.00 Petanque in de tuin van Vlaspand

Kaartnamiddag in het restaurant

Menucomissie en knutselnamiddag

15.00 HONDENSHOW OP ONS TERRAS
IEDEREEN WELKOM

donderdag 05 15.00 Pim Pam Pet met het animatieteam

vrijdag 06 15.00 Uitstap: Ijsje eten in het Torenhof (meer info zie affiche)

zaterdag 07

zondag 08

maandag 09 15.00 Kubb in de tuin van Vlaspand

Kaartnamiddag in het restaurant

Koffieklets en knutselnamiddag: voorbereiding tuinfeest

08.15
Wij gaan naar de markt in Westerlo. Graag inschrijven bij Analis of aan de 

receptie.

15.00 Spaanse namiddag op het terras van Vlaspand
donderdag 12 15.00 Zakwerpen met het animatieteam

vrijdag 13 15.00 Petanque in de tuin van Vlaspand

zaterdag 14

zondag 15

maandag 16 15.00 Lotto-namiddag met het animatieteam

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

receptie, de plaatsen zijn beperkt

Kaartnamiddag in het restaurant

Gevarieerde spelnamiddag met het animatieteam

Het ijskarretje brengt een bezoek aan Vlaspand
woensdag 18 15.00 Wandeling en terrasje doen in "De Lindeboom" te Zoerle Parwijs

donderdag 19 15.00 Darts met het animatieteam

12.00 BBQ voor de bewoners van het rusthuis en de serviceflats

15.00 Muzieknamiddag: Vraag de mooiste liedjes aan

zaterdag 21 NATIONALE FEESTDAG

zondag 22

maandag 23 15.00 Zomerqiuz in het restaurant

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

receptie, de plaatsen zijn beperkt

15.00 UILENSHOW IN DE TUIN VAN VLASPAND
IEDEREEN WELKOM

woensdag 25 15.00 Kegelen op het terras met het animatieteam

donderdag 26 15.00 Geheugentraining: Memory met hat animatieteam

vrijdag 27 14.30
Verjaardagsfeestje onder muzikale begeleiding van  "Eeclo" 

in het restaurant                                                                   
zaterdag 28

zondag 29

maandag 30 15.00 Reminiscentie: "Vakantie" met het animatieteam

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

diverse tijdschriften en een krant ter beschikking in het salon

15.00

vrijdag 20

dinsdag 17

dinsdag 24

Activiteitenkalender
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dinsdag 03

woensdag 11

15.00

15.00dinsdag 10

woensdag 04
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DAG UUR ACTIVITEIT

Activiteitenkalender

juli 2018

 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 08.15
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
vrijdag 14.00 De winkelwagen van Peeters-Govers doet onze parking aan

voormiddag

donderdag

maandag

dinsdag
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