
 

 

VRIJETIJDS-PROGRAMMA 
N O V E M B E R  2 0 1 9  

Nu de herfst al weer bijna halfweg is, hebben we weer een boel leuke          
activiteiten voorzien voor jullie. Van samen knutselen tot een interessante 
vorming. Ook het werkgroepje ‘Koken en bakken’ heeft niet stilgezeten, zij 
hebben deze maand weer een toffe activiteit voor ons in elkaar gestoken. 
Ben je benieuwd? Twijfel niet en schrijf je zeker in!      
 
Groetjes Dien, Nathalie en Noa                    

Kunstavond met Kristof Van Gestel  Dinsdag 5 november 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

Kristof Van Gestel is een echte kunstenaar die ons heeft gevraagd mee te helpen aan 
zijn kunstproject ‘De Collectieve Collectie’. Het zijn allemaal voorwerpen de wij  mee 
hebben verzameld. Vanavond bekijken we wat er is binnengebracht en gaan we        
hiermee aan de slag. We spelen enkele spelletjes, sorteren de voorwerpen en leren ze 
zo beter kennen. Daarna drinken we samen nog een drankje. 
Iedereen kan meedoen 

Dinsdag 5 november van 19u tot 21u30 
Inkomhal van De Warande (verzamelen om 19u) 
Gratis + zakgeld 
Tot en met donderdag 31 oktober 

Zoete herfstlekkernijen bakken  Zaterdag 9 november 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

Nu de herfst halfweg is, lijkt het ons een goed moment om gezellig binnen samen te 
bakken.  
We leren je om samen met ons een koekje, taart en een heerlijk dessert te maken en dit 
allemaal in het thema HERFST. 
Max 15 deelnemers 

Zaterdag 9 november van 14 tot 17u 
In de Frisse 
€3 
Tot en met maandag 4 november 

Algemene vergadering  Dinsdag 12 november 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

Regelmatig samen praten over wat goed gaat maar ook over wat   beter kan, is 
altijd een goed idee. Daarom nodigen we jullie allemaal uit op onze algemene 
vergadering. Denk vooraf al maar goed na over verbeterpunten of suggesties. 
 
 
Iedereen is welkom 

Dinsdag 12 november van 19u tot 21u30 
In de Frisse 
Gratis + drankkaart meebrengen 
Tot en met donderdag 7 november 

Muziekbingo!  Zondag 17 november 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

Woehoe, onze jaarlijkse bingo is er weer! Dit jaar spelen we geen gewone bingo maar 
een echte muziekbingo! Want wie houdt er nu niet van een streepje muziek? We maken 
er een gezellige zondagnamiddag van met je favoriete muziek en leuke prijzen! 
 
Max. 20 deelnemers 

Zondag 17 november van 14u tot 17u 
In de Frisse 
€4 + drankkaart meebrengen 
Tot en met dinsdag 12 november 
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ONTMOETINGSRUIMTE 

NOG ENKELE TIPS 

Graag geven we nog enkele tips mee aan jullie. LET OP: er wordt geen begeleiding voorzien vanuit de dienst 
vrije tijd: 
 
De gezellige namiddag van Frieda gaat door op zondag 24 november. Kom je graag een gezellige babbel 
doen , een gezelschapsspel spelen of creatieve activiteiten doen, dan ben je van harte welkom bij Frieda. 
Graag even aan Frieda laten weten of je komt. 
  
Kristof Van Gestel komt vanaf deze maand elke dinsdag en donderdag naar de Frisse om samen met ons te 
werken aan zijn kunstwerk ‘De Collectieve Collectie’. Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in! 
 
Je kan je auto vanaf nu niet meer op de parking van Horito plaatsen. Je kan hem in de zandstraat plaatsen 
met een parkeerschijf. Op zondag is een parkeerschijf niet nodig. 
 
 
Kijk op uitinturnhout.be  voor meer activiteiten  in Turnhout.  

Klimaat vorming  Woensdag 27 november 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

Klimaatproblemen, de opwarming van de aarde,… Je hebt er waarschijnlijk al van ge-
hoord, maar wat is het eigenlijk en wat kunnen we er aan doen? Marc Alexander is ie-
mand die hier veel over weet en hij komt ons klaar en duidelijk uitleggen wat er aan de 
hand is. Hopelijk gaan jullie met een hoop tips naar huis om hier zelf mee aan de slag te 
kunnen. Max 15 deelnemers 

Woensdag 27 november van 19u tot 21u30 
In de Frisse 
€2+ drankkaart meebrengen 
Tot en met donderdag 21 november 2019 

Je kan op werkdagen terecht in de ontmoetingsruimte “De Frisse” voor 
een babbel en een tas koffie tussen 10u en 13u. 
Sluitingsdagen:  de frisse zal gesloten zijn elke woensdag en vrijdag in 
november. Ook maandag 11 november (wapenstilstand) zullen we        
gesloten zijn. 

ONTMOETINGSRUIMTE 

 Koken met May  Dinsdag 19 november 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

Omdat het alweer een tijdje geleden is, maken we vandaag samen spaghetti 
Helpende handen zijn zoals steeds meer dan welkom vanaf 10u. 
Wie wil kan eten bestellen en het dan later komen ophalen. 
Max 25 deelnemers 

Dinsdag 19 november van 10 tot 13u 
In de Frisse 
€4 
Tot en met donderdag 14 november 


