
DAG UUR ACTIVITEIT

Activiteitenkalender

augustus 2019

vrijdag 02 14:00 Uitstap naar't  Torenhof (meer info zie affiche)

zaterdag 03

zondag 04
Menucommissie met het animatieteam 

Geheugenspel Taal-en spreekwoorden 
Geheugenspel "Memory" met het animatieteam

15:00 Kaartnamiddag in het restaurant 

Knutselnamiddag: voorbereiding tuinfeest

14.30 Bewonersraad serviceflats in het restaurant
15.30 Bewoners- en familieraad rustoord in het restaurant

donderdag 08 15:00 Cocktailnamiddag met leuke muziek op het terras

vrijdag 09 15:00 Ballondarts in het restaurant met het animatieteam

zaterdag 10

zondag 11

maandag 12 15:00 Reminicentie: "Vakanties van vroeger & nu"

15:00 UITSTAP: Internationaal Folkorefestval in de Zoerla

meer info zie affiche
15:00 Kaartnamiddag in het restaurant voor de thuisblijvers

OLV HEMELVAART
MOEDERDAG

Er komt een ijskarretje op de parking van Vlaspand staan zodat we 
lekker kunnen smullen
Muzieknamiddag op het terras met het animatieteam

zaterdag 17

zondag 18

maandag 19 15:00 Petanquewedstrijd met het animatieteam
Koffieklets en knutselnamiddag: voorbereiding tuinfeest
Kaartnamiddag in het restaurant met het animatieteam

woensdag 21 15:00 Zakwerpen in het restaurant met het animatieteam 

donderdag 22 15:00 Muzieknamiddag op het terras met het animatieteam

vrijdag 23 15:00 Grote zomerlotto met het animatieteam
zaterdag 24

zondag 25

maandag 26 15:00 We spelen kubb in de tuin met het animatieteam
Kaartnamiddag in het restaurant 
Knutselnamiddag: voorbereiding tuinfeest

15:00 Kooknamiddag: fruitbrochette maken met het animatieteam

Gevarieerde spelnamiddag met het animatieteam

donderdag 29 15:00 Knutselnamiddag: decoratie maken voor de tuinfeest

vrijdag 30 14.30
Verjaardagsfeestje onder muzikale begeleiding van  "Ron Elly" in het 
restaurant                                                                   

zaterdag 31

Bij mooi weer gaan we terrasjes doen In De Lindenboom15:00

maandag 05

dinsdag 06

woensdag 07

15:00

dinsdag 13

woensdag 14

donderdag 15

vrijdag 16

dinsdag 20

15:00

15:00

15:00dinsdag 27

woensdag 28
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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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