
DAG UUR ACTIVITEIT
zaterdag 01

zondag 02
Menucommissie in het restaurant met het animatieteam
Memory in het restaurant met het animatieteam
Kaartnamiddag in het restaurant met het animatieteam
Basketbal in het restaurant met het animatieteam

woensdag 05 15.00 Muzieknamiddag op het terras met het animatieteam

donderdag 06 14.00
We verwelkomen de zomer met een uitstapje naar Torenhof 
voor een ijsje. (inschrijven aan de receptie)

vrijdag 07 15.00 Darts in het restaurant met het animatieteam
zaterdag 08

zondag 09 PINKSTEREN
PINKSTERMAANDAG

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

Kaartnamiddag in het restaurant met het animatieteam
Knutselnamiddag: een piniata maken met het animatieteam Deel I

Ganse dag BUSUITSTAP NAAR MINI-EUROPA
meer info zie affiche

donderdag 13 15.00
Bij mooi weer spelen we petanque in onze tuin anders kegelen we in het 
restaurant met het animatieteam                                                                

vrijdag 14 15.00 Spaanse namiddag op het terras van Vlaspand
zaterdag 15

zondag 16
maandag 17 15.00 Reminiscentienamiddag: "Verliefdheid" vroeger & nu

dinsdag 18 Kaartnamiddag in het restaurant met het animatieteam
Het ijskarretje komt langs en we houden een koffieklets in het restaurant

woensdag 19 15.00 Kegelen met het animatieteam in het restaurant

donderdag 20 14.00
Wandeling en terrasje doen bij "De Lindeboom" te Zoerle 
Parwijs

12.00 BBQ voor de bewoners van het Pleintje
Muzieknamiddag in het restaurant: Vraag je favoriete liedjes aan! 
HUIS VAN DE MENS TRAKTEERT ONS OP EEN BLOEMETJE

zaterdag 22
zondag 23

maandag 24 15.00 Zomerquiz in het restaurant met het animatieteam
Kaartnamiddag in het restaurant met het animatieteam
Knutselnamiddag: een piniata maken met het animatieteam Deel II

woensdag 26 8.30 We gaan naar de markt in Westerlo. Inschrijven bij Analis
15.00 Lotto-namiddag in het restaurant met het animatieteam

donderdag 27 15.00
Zakwerpen in het restaurant. Bij mooi weer spelen we spelletjes op het 
terras

vrijdag 28 14.30
Verjaardagsfeestje onder muzikale begeleiding van  "Johny 
Solo" in het restaurant                                                                   

zaterdag 29
zondag 30

15.00

woensdag 12

vrijdag 21

dinsdag 25 15.00

15.00

maandag 10

dinsdag 11

Activiteitenkalender

juni 2019

15.00

maandag 03 15.00

dinsdag 04 15.00
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