Activiteitenkalender Pastya/De Lantaarn – SEPTEMBER 2019
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Kom je voor de eerste keer? Of wens je je in
te schrijven voor een activiteit? Contacteer
ons: 0497/41.88.68 (ma-vrij: 9u-17u) of via
lantaarn@pastya.be.
Lindensestraat 1, 3010 Kessel-Lo;
(bushalte Kessel-Lo H.Hartkerk,
lijn 370 – 371)
www.pastya.be

DINSDAG

Creatief atelier (schilderen, breien, haken, …) van
10u30 tot 13u in de Lantaarn (op 17 september
doorlopend tot 15u). Bijdrage: 1 €.
DONDERDAG Ontmoeting van 13u30 tot 15u30 in de Lantaarn.
Welkom voor een tas koffie en een babbel.
VRIJDAG
Middageten in de Ruimtevaart, de 1ste en 2de
vrijdag van de maand. Afspraak om 12u45 in de
Valkerijgang 26. Inschrijven kan rechtstreeks in
het restaurant of via het nummer 016/67.90.04.
Bijdrage: koud buffet 2€, warm eten 3€.

OVERIGE ACTIVITEITEN OP VRIJDAG OF ANDERE DAGEN

Opgelet: de Ruimtevaart is gesloten van 13 september tot 23 september.
Vrijdag 6 september: Wie wil kan naar de Ruimtevaart gaan (zelf inschrijven). Het
muziekatelier gaat door van 14u tot 16u. De bijdrage voor materiaal (kopieën) bedraagt
0,50 euro.
Vrijdag 13 september: De ontmoetingsruimte is open van 13u30 tot 15u30. De
clubvergadering start om 14u. We gaan niet naar de Ruimtevaart gezien deze gesloten is.
Dinsdag 17 september: Het creatief atelier is doorlopend open van 10u30 tot 15u in de
Lantaarn.
Vrijdag 20 september – maandag 23 september: Weekend aan zee! De prijs bedraagt 140
euro (inclusief vervoer, overnachtingen en gezamenlijke maaltijden). Inschrijven en
betalen ten laatste op vrijdag 13 september.
Zondag 22 september: Voorstelling “Swing”. Deze voorstelling start om 17u in Paul van
Ostaijenpark. Prijs: 3 euro. We hebben nog 2 tickets over; interesse? Geef een seintje via
de Lantaarngsm.
Vrijdag 27 september: Vandaag houden we een Spaghettislag! We starten om 11u met
het bereiden van de spaghetti; we ronden af om 14u. Prijs: 5 euro. Inschrijven (ook indien
je een extra portie wil meenemen) en betalen ten laatste op dinsdag 24 september.
VOORAANKONDIGING OKTOBER
Dinsdag 1 oktober: Creatief atelier – Donderdag 3 oktober: Ontmoeting – Donderdag 3 oktober:
Documentaire au jour le jour, à la nuit la nuit – Vrijdag 4 oktober: Opendeurdag – Maandag 14 oktober:
Voorstelling Humans – Dinsdag 29 oktober: Grote interclubdag in Drongen

