
DAG UUR ACTIVITEIT

Activiteitenkalender

augustus 2018

donderdag 02 15.00 PETANQUE WEDSTRIJD in de tuin van Vlaspand

vrijdag 03 15.00 Zomerqiuz in het restaurant

zaterdag 04

zondag 05

maandag 06 15.00 Zomerlotto met het animatieteam

Kaartnamiddag in het restaurant

Menucomissie in het restaurant

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

receptie.

14.30 Bewonersraad serviceflats in het restaurant

15.30 Bewoners- en familieraad rustoord in het restaurant
donderdag 09 15.00 Kooknamiddag: we maken fruitsaté met het animatieteam

Gevarieerde spelnamiddag met het animatieteam

Het ijskarretje brengt een bezoek op ons terras

zaterdag 11

zondag 12

maandag 13 15.00 Kubb in onze tuin met het animatieteam

UITSTAP: Internationaal Folkorefestval in de Zoerla

meer info zie affiche
15.00 Kaartnamiddag in het restaurant voor de thuisblijvers

woensdag 15 ONZE LIEVE VROUW HEMELVAART

UITSTAP: Muziekshow '14billekes' in Herentals
meer info zie affiche

15.00 Koffieklets voor de thuisblijvers

vrijdag 17 13.15
Patricia trouwt! Wij gaan naar het gemeentehuis van Westerlo om een 

kijkje te nemen. Nadien gaan we een ijsje eten in het Torenhof.

zaterdag 18

zondag 19

maandag 20 15.00 Zakwerpen met het animatieteam

Kaartnamiddag in het restaurant

Koffieklets en knutselnamiddag: voorbereiding tuinfeest

woensdag 22 14.00 UITSTAP naar de visvijver van Clyde als het mooi weer is

donderdag 23 15.00 Kegelen met het animatieteam of waterpistolenspel op het terras

vrijdag 24 14.30
Verjaardagsfeestje onder muzikale begeleiding van  "Werner 

Crevée" bij mooi weer op ons terras                                                             
zaterdag 25

zondag 26

maandag 27 15.00 Pitjes bak' met het animatieteam

Kaartnamiddag in het restaurant

Koffieklets en knutselnamiddag: voorbereiding tuinfeest

08.00 Ontbijtbuffet in het restaurant (meer info zie affiche)

15.00 Muzieknamiddag: vraag uw favoriete liedjes aan

donderdag 30 15.00 Knutselnamiddag: voorbereiding tuinfeest

vrijdag 31
Laatste voorbereidingen worden getroffen voor het tuinfeest. Het restaurant 

en cafetaria zijn uitzonderlijk gesloten na 13u. Bedankt voor uw begrip.

dinsdag 07

woensdag 08

dinsdag 14

vrijdag 10 15.00

15.00

dinsdag 21

donderdag 16

dinsdag 28

woensdag 29

15.00

15.00
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* Tijdschriften: voor wie graag op de hoogte blijft van de actualiteit liggen er 

diverse tijdschriften en een krant ter beschikking in het salon
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