Activiteitenkalender Pastya/De Lantaarn – SEPTEMBER 2022
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)
www.pastya.be

Donderdag 1 september: We nemen deel aan een wandelzoektocht waarbij je van de oude
middeleeuwse haven bij de Vismarkt wandelt naar de 18de-eeuwse haven aan de Vaart (en weer terug).
We spreken om 13u15 af aan de trappen van het stadhuis; het einde is voorzien rond 15u30.
Deelnameprijs: 1 euro. Graag op voorhand inschrijven.
Vrijdag 3 september: Het muziekatelier gaat door van 13u30 tot 16u in de ontmoetingsruimte. Prijs voor
kopieën bedraagt 0,50 euro.
Dinsdag 6 september: Creatief atelier (schilderen, breien, haken, …) van 10u30 tot 13u in de Lantaarn.
Bijdrage voor materiaal: 1 €.
Donderdag 8 september: 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 9 september: De ontmoetingsruimte is open van 13u30 tot 15u30. De clubvergadering start om
14u.
Dinsdag 13 september: Creatief atelier (schilderen, breien, haken, …) van 10u30 tot 13u in de Lantaarn.
Bijdrage voor materiaal: 1 €.
Donderdag 15 september: Daguitstap naar zee: Oostende. We spreken af om 9u10 aan de loketten van
het station. We nemen om 9u33 de rechtstreekse trein op spoor 2 (reistijd: 1u43). Nadat we aangekomen
zijn in Oostende brengen we meteen een bezoek aan museumschip Mercator. In de namiddag kan de
activiteit vrij gekozen worden: strandwandeling, terrasje, …. (we spreken dit onderweg nog af). We zijn
terug rond 19u. Wat zeker meenemen? Identiteitskaart, drank, broodje/boterhammen (lunch). Bijdrage:
10 euro (trein + bezoek aan Mercator). Graag op voorhand inschrijven.
Vrijdag 16 september: 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 (op
voorhand inschrijven).

Dinsdag 20 september: Lang creatief atelier doorlopend van 10u30 tot 15u. Bijdrage voor materiaal: 1 €.
Donderdag 22 september: PC-atelier! 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. Bijdrage: 1 euro.
Vrijdag 23 september: Het muziekatelier gaat door van 13u30 tot 16u in de ontmoetingsruimte. Prijs voor
kopieën bedraagt 0,50 euro.
Vrijdag 23 september: Interclubdag met verscheidene ateliers (voetbal, krantje maken, darts, dans,
muziek, klei, tekenen, koken, … ) in Albe. Er wordt om 9u30 afgesproken aan de inkomhal van het station;
de trein vertrekt om 9u47. We voorzien om terug in Leuven te zijn rond 16u30 (trein terug om 15u23).
Bijdrage: 5 euro voor middageten (paëlla). Drank is op eigen kosten. Bijkomende kosten (zoals vervoer)
worden door de Lantaarn clubkassa betaald.
Dinsdag 27 september: Creatief atelier (schilderen, breien, haken, …) van 10u30 tot 13u in de Lantaarn.
Bijdrage voor materiaal: 1 €.
Donderdag 29 september: De ontmoeting gaat door van 13u30 tot 15u30. Welkom voor een babbel en
een tas koffie.
Vrijdag 30 september: We gaan samen een hapje eten in de Ruimtevaart. Afspraak om 12u30 in de
Valkerijgang 26. Inschrijven kan rechtstreeks in het restaurant of via het nummer 016/67.90.04. Bijdrage:
koud buffet 2 euro, warm eten 3 euro. Nadien maken we samen nog een kort wandelingetje in de buurt.

VOORAANKONDIGING OKTOBER
1 – 10 oktober: 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid – 4 oktober: 30CC-voorstelling “Ladysmith
Black Mambazo” - 7 oktober: muziekatelier – 18 oktober: bedankingsfeest Bea – 21 oktober:
muziekatelier

