Activiteitenkalender Pastya/De Lantaarn – MEI 2022
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 €.

DONDERDAG Ontmoeting van 13u30 tot 15u30 in de

Lantaarn. Welkom voor een babbel :-).

www.pastya.be

➔ Het dragen van een mondmasker in de ontmoetingsruimte is niet meer nodig. De begeleiding draagt
wel nog steeds een mondmasker.
➔ Je dient je niet meer in te schrijven voor het creatieve atelier en de ontmoeting. Voor de andere
activiteiten graag op voorhand inschrijven.
➔ Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei is het ontmoetingscentrum gesloten.
OVERIGE ACTIVITEITEN OP VRIJDAG OF ANDERE DAGEN
Dinsdag 3 mei: Interclub in Elsene. We worden verwelkomd met een tas koffie; hierna volgt een maaltijd
en tot slot de interclubvergadering. We spreken om 9u30 af aan de loketten van het station van Leuven.
Op spoor 2 vertrekt de trein om 9u58. Hierna nemen we nog een bus in Brussel-Centraal. We verwachten
om rond 16u terug in Leuven aan te komen. Graag op voorhand inschrijven. Voor meer info kan je bij Bie
terecht.
Donderdag 5 mei: De workshop appelflappen bakken werd geannuleerd en zal op een later moment
opnieuw ingepland worden. In plaats daarvan gaat er een doe je mee?-ateljee door tijdens de uren van
de ontmoeting (13u30 – 15u30).
Vrijdag 6 mei: Vandaag gaat het muziekatelier, gegeven door Bea, door én zal er gezongen kunnen
worden. Welkom in Casablanca (Lolanden 16 te Kessel-Lo) vanaf 13u30; we zetten eerst alles klaar zodat
we van start kunnen gaan om 14u. Het einde is voorzien om 16u. Graag op voorhand inschrijven via het
nummer van Casablanca: 016/27.40.20. Prijs voor kopieën bedraagt 0,50 euro.
Donderdag 12 mei: Vandaag geen ontmoeting, maar wel computerles! Welkom in de ontmoetingsruimte
van 13u30 tot 15u30. Zit je met een vraag over je computer/laptop/smartphone/tablet/…? Laat ons op
voorhand via mail/telefoon/… jouw vraag weten of waar je graag meer informatie over wenst, dan doen
we ons uiterste best om je tijdens de computerles verder te helpen. Het is hierbij de bedoeling dat je je
eigen toestel meeneemt naar de ontmoetingsruimte zodat we jou nog gerichter kunnen verder helpen.
Extra: we geven ook nog enkele tips mee om je te wapenen tegen phishing! Graag op voorhand
inschrijven.
Vrijdag 13 mei: De ontmoetingsruimte is open van 13u30 tot 15u30. De clubvergadering start om 14u
(op voorhand inschrijven).
Dinsdag 17 mei: Vandaag gaat er geen creatief atelier door.
Dinsdag 17 mei: 30CC-voorstelling “Where Are We Now - David Bowie”: deze voorstelling start om 20u
in de Schouwburg. Prijs: € 4,40. Wens je graag een ticket? Laat het ons weten, dan kijken we na of er nog
tickets over zijn.

Donderdag 19 mei: Vandaag brengen we een bezoek aan Klavertje Hier. Er is de mogelijkheid om dieren
te verzorgen of de moestuin in te duiken. We spreken om 12u af aan perron 14 in Leuven. We nemen
bus 337 om 12u17 en komen een kwartier later aan in Oud-Heverlee (halte Don Bosco). Van daaruit is
het nog een kwartier wandelen tot Klavertje Hier. We verwachten terug aan Leuven station te zijn rond
16u30. Bijdrage: 5 euro. Graag op voorhand inschrijven.
Vrijdag 20 mei: 30CC-voorstelling “De schreeuw” (Compagnie Tartaren): deze voorstelling start om
13u30 in de Schouwburg. Prijs: € 2. Wens je graag een ticket? Laat het ons weten, dan kijken we na of er
nog tickets over zijn.
Dinsdag 24 mei: Lang creatief atelier: in de voormiddag van 10u30 tot 12u30; in de namiddag van 13u
tot 15u.
VOORAANKONDIGING JUNI
Donderdag 2 juni: ontmoeting – vrijdag 3 juni: muziekatelier - dinsdag 6 juni: creatief atelier

