Activiteitenkalender Pastya/De Lantaarn – MAART 2020
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, di, do & vrij: 9u17u) 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 maart
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
Woensdag 4 maart: KIDS-vergadering om 14u in het Kostershuis. Voor meer info kan je terecht bij Hasse.
Vrijdag 6 maart: 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.
Dinsdag 10 maart: Vandaag is het Interclub in Albe. Deze keer kunnen we helaas niet gaan. Via mail
hebben we enkele agendapunten van ons doorgestuurd.
Vrijdag 13 maart: Wie wil kan naar de Ruimtevaart gaan (zelf inschrijven). De ontmoetingsruimte is open
van 13u30 tot 15u30. De clubvergadering start om 14u.
Dinsdag 17 maart: Het creatief atelier is doorlopend open van 10u30 tot 15u in de Lantaarn.
Vrijdag 20 maart: Zin in een namiddagje quizzen? Dat komt dan goed uit, want vandaag organiseren we
een lentequiz! Welkom vanaf 13u30 in de ontmoeting. De quiz zelf start om 14u en we voorzien het einde
om 15u30. Op voorhand inschrijven is verplicht, en dit ten laatste op dinsdag 17 maart.
Vrijdag 27 maart: Vandaag organiseren we een spaghettislag! Met de opbrengst spijzen we onze kas
(met de uitstap naar Pairi Daiza in gedachte). Om 11u beginnen we met het snijden van de groenten, het
dekken van de tafels, …. . We ronden af om 14u. Graag ten laatste op dinsdag 24 maart je aanwezigheid
doorgeven. Bestel je graag een extra portie om mee te nemen naar huis? Dit kan! Ook op voorhand door
te geven. Prijs per portie bedraagt 5 euro.
Vrijdag 27 maart: Voorstelling “Cirque Composé”. Deze voorstelling start om 19u in de Schouwburg.
Prijs: 3,20 euro. We hebben geen tickets meer over voor deze voorstelling.

VOORAANKONDIGING APRIL
Vrijdag 3 april: muziekatelier en ruimtevaart – vrijdag 10 april: clubvergadering en ruimtevaart – vrijdag
17 april: lentebrunch – vrijdag 24 april: stripmuseum

