Activiteitenkalender Pastya/De Lantaarn – AUGUSTUS 2021
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. Bijdrage: 1 €.

→ Inschrijven op voorhand verplicht.
DONDERDAG Ontmoeting van 13u30 tot 15u30 in de
Lantaarn. Welkom voor een babbel :-). In de
maand augustus zal de ontmoeting er wat
anders uitzien dan gewoonlijk (zie verder).

www.pastya.be

→ Inschrijven op voorhand verplicht.

➔ Gezien de hogere vaccinatiegraad zullen er meer mensen toegelaten worden in ons ontmoetingscentrum.
We bekijken de situatie per maand of dit zo behouden kan blijven.
➔ Op maandag 16 augustus is Pastya gesloten (omwille van een feestdag op zondag 15 augustus).
➔ In de maand augustus gaat crea door op 1 moment, namelijk van 10u30 tot 13u. We bekijken de mogelijkheid
om eenmalig een lang crea te laten doorgaan.
➔ In de maand augustus is het bij de Ruimtevaart mogelijk om maaltijden af te halen na bestelling
(016/67.90.04).

OVERIGE ACTIVITEITEN OP VRIJDAG OF ANDERE DAGEN
Donderdag 5 augustus & vrijdag 6 augustus: Zowel op donderdag 5 augustus als op vrijdag 6 augustus
vindt er een muziekquiz plaats (met dank aan Hans om deze quiz te maken). Graag op voorhand
inschrijven (plaatsen zijn beperkt).
Donderdag 12 augustus: Vandaag gaat zoals gewoonlijk de ontmoeting door. Daarenboven is het
mogelijk om via ons bij Frituur Blauwput eten en/of drank te bestellen. Kom je vandaag naar de
ontmoeting en wens je een drankje of eten te bestellen? Geef je bestelling vóór 12u door en wij zorgen
ervoor dat je broodje/pakje friet/drankje/… bij het openen van de ontmoetingsruimte om 13u30 klaar
ligt. De betaling regelen we tijdens de ontmoeting.
Vrijdag 13 augustus: De ontmoetingsruimte is open van 13u30 tot 15u30. De clubvergadering start
om 14u (beperkte plaatsen, op voorhand inschrijven).
Donderdag 19 augustus: We organiseren het “doe je mee?-ateljee” van 13u30 tot 15u30. Het idee
hierachter is dat je naar de ontmoetingsruimte komt met als doel om iets voor de Lantaarn te doen
(beperkte plaatsen, op voorhand inschrijven).
Vrijdag 20 augustus: We trekken er op uit en wandelen per twee met een alpaca! We spreken om 13u
af aan perron 3 (voorkant station Leuven) en nemen bus 380 om 13u16. Het einde is voorzien rond 16u30.
Kostprijs: 5 euro . Ook hier is op voorhand inschrijven de boodschap (beperkte plaatsen).
Donderdag 26 augustus: Tijdens de uren van de ontmoeting (13u30 – 15u30) spelen we vandaag bingo!
Kleine prijzen kunnen gewonnen worden. We vragen een vrije bijdrage als deelnameprijs.
Vrijdag 27 augustus: Vandaag staat er een wandeling door Korbeek-Dijle op het programma, namelijk
“KunstVoer”. We krijgen tijdens deze wandeling een verfrissende kijk op de Dijlevallei en haar
geschiedenis en zullen tijdelijke installaties en beelden tegenkomen. We spreken om 13u15 af aan perron
12 (voorkant Leuven station) en nemen bus 395 om 13u35. Het einde is voorzien rond 16u30.

