Activiteitenkalender Pastya/De Lantaarn – SEPTEMBER 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:
9u-17u)
of
via
ontmoetingscentrum.lantaarn@gmail.com
Lindensestraat 1, 3010 Kessel-Lo;
(bushalte Kessel-Lo H.Hartkerk,
lijn 370 – 371)

DINSDAG

Creatief atelier (schilderen, breien, haken, …) van
10u30 tot 13u in de Lantaarn (op 15 september
crea lang: groep 1 van 10u30 tot 12u30; groep 2
van 13u tot 15u). Bijdrage: 1 €.
→ Inschrijven op voorhand verplicht: 5 plaatsen.

DONDERDAG Ontmoeting van 13u30 tot 15u30 in de Lantaarn.
Welkom voor een tas koffie en een babbel.
→ Inschrijven op voorhand verplicht: 5 plaatsen.

www.pastya.be
➔ OPGELET:
Op maandag 7 september is Pastya gesloten.
➔ Op donderdagen vindt de ontmoeting opnieuw plaats !
➔ Het muziekatelier gaat zowel op de eerste als de derde vrijdag van de maand door, telkens van 13u30
tot 15u30 (de eerstkomende periode wordt er niet gezongen, maar wel een muziekgerelateerd
alternatief aangeboden)!
➔ In de maand september is het bij de Ruimtevaart opnieuw mogelijk om maaltijden af te halen na
bestelling (016/67.90.04). Het is nog niet mogelijk om ter plaatse te eten in het restaurant.

OVERIGE ACTIVITEITEN OP VRIJDAG OF ANDERE DAGEN
Vrijdag 4 september: Het muziekatelier gaat opnieuw door en dit van 13u30-15u30. De bijdrage voor
materiaal (kopieën) bedraagt 0,50 euro. Het muziekatelier zal de komende maanden naargelang de
situatie rond COVID-19 een andere invulling krijgen dan gewoonlijk (bijvoorbeeld een documentaire
bekijken over een artiest). Bea engageert zich om vrijwillig het muziekatelier te geven
. Het is nog
steeds nodig om op voorhand in te schrijven (5 plaatsen).
Vrijdag 11 september: De ontmoetingsruimte is open van 13u30 tot 15u30. De clubvergadering start om
14u (inschrijven op voorhand verplicht, 5 plaatsen).
Dinsdag 15 september: Het lang creatief atelier gaat door in twee groepen: groep 1 van 10u30 tot 12u30;
groep 2 van 13u tot 15u (inschrijven op voorhand verplicht; per groep 5 plaatsen).
Vrijdag 18 september: We plannen deze maand een tweede muziekatelier in, ook van 13u30 tot 15u30,
gegeven door Bea. De bijdrage voor materiaal (kopieën) bedraagt 0,50 euro. Het muziekatelier zal de
komende maanden naargelang de situatie rond COVID-19 een andere invulling krijgen dan gewoonlijk.
Op voorhand inschrijven verplicht (5 plaatsen).
Vrijdag 25 september: Fietstocht/bustocht naar de Zoete Waters en ter plaatse een ijsje eten bij nICE!
We hebben een fietsgroep (3 personen) en een busgroep (3 personen). De fietsgroep spreekt om 13u30
af bij Pastya om zo samen tot de Zoete Waters te fietsen (+- 12 km), we eten een ijsje in de hand en
fietsen op ’t gemak terug. De busgroep neemt bus 337 om 13u17 (perron 14) aan het station van Leuven.
Rond 13u35 komt de bus ter plaatse aan. We eten een ijsje in de hand, maken een wandeling en nemen
de bus terug. Inschrijven is op voorhand verplicht (2 groepen; per groep 3 personen).
OKTOBER: KIDS gaat door van 3 tem 11 oktober. Wij brengen op donderdag 8 oktober met De Lantaarn
een bezoekje. Interesse om mee te gaan? Geef dan een seintje via mail of op de Lantaarngsm!

