
DAG UUR ACTIVITEIT

Activiteitenkalender

oktober 2018

14.30 Filmnamiddag in het kinélokaal
Kaartnamiddag in het restaurant
Fotospel met het animatieteam in het restaurant

woensdag 03 15.00 Menucomissie + Japanse biljart in het restaurant
donderdag 04 15.00 Dierenquiz met het animatieteam in het restaurant

vrijdag 05 15.00
Reminiscentienamiddag: "Huishouden vroeger & nu" met het 
animatieteam in het restaurant

zaterdag 06

zondag 07
maandag 08 15.00 Grote Bingo met het animatieteam in het restaurant

14.30 Filmnamiddag in het kinélokaal
Kaartnamiddag in het restaurant
Geheugenspel 'Pim pam pet'

woensdag 10 15.00 Blikwerpen met het animatieteam in het restaurant

donderdag 11 13.30 Dansuitstap naar 't Galjoen in Geel (meer info zie affiche)

vrijdag 12 15.00 Muzieknamiddag: vraag je favoriete liedjes aan in het restaurant
zaterdag 13

zondag 14
maandag 15 15.00 Pitjesbak met het animatieteam in het restaurant

14.30 Filmnamiddag in het kinélokaal
Kaartnamiddag in het restaurant
Knutselen voor halloween met het animatieteam in het restaurant

woensdag 17 15.00 Gevarieerde spelnamiddag met het animatieteam in het restaurant
donderdag 18 15.00 Darts met het animatieteam in het restaurant

12.00
Cullinaire uitstap: We gaan mosselen eten in 't Looze 
Vissertje  (meer info zie affiche)

15.00 Sjoelbakwedstrijd met het animatieteam in het restaurant
zaterdag 20

zondag 21
maandag 22 15.00 Zakwerpen met het animatieteam in het restaurant

14.30 Filmnamiddag in het kinélokaal
Kaartnamiddag in het restaurant
Knutselen voor halloween met het animatieteam in het restaurant

woensdag 24 15.00 Halloweenkegelen met het animatieteam in het restaurant

donderdag 25 15.00 Geheugentraining: Halloweenquiz in het restaurant met het aniamtieteam

vrijdag 26 14.30
Halloween en verjaardagsfeestje onder muzikale begeleiding 
van  "Johny Solo" in het restaurant                                                                   

zaterdag 27

zondag 28 WINTERUUR

maandag 29 15.00 Bingo met het animatieteam in het restaurant
14.30 Filmnamiddag in het kinélokaal

Kaartnamiddag in het restaurant
Verwennamiddag in het kapsalon (inschrijven bij Evelien)

HALLOWEEN

dinsdag 02

dinsdag 09

15.00

15.00

dinsdag 23

dinsdag 16

vrijdag 19

dinsdag 30

15.00

15.00

15.00

Rustoord VLASPAND bvba Westerlo 17/09/2018



DAG UUR ACTIVITEIT

Activiteitenkalender

oktober 2018

15.00
Ter ere van halloween bakken we pompoenwafels en houden 
een gezellige koffieklets 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

woensdag 31
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