
 

 

VRIJETIJDS-PROGRAMMA 
O K T O B E R  2 0 1 9  

Na een heerlijke zomer en nog een paar hele zonnige dagen in september 
komt nu de herfst er weer aan. We hebben weer heel wat leuke activiteiten 
voor jullie bedacht. Hopelijk vinden jullie in oktober ook jullie weg weer naar 
de frisse en de activiteiten!  
Groetjes Dien ,Noa en Nathalie  

Wandeling en bezoek aan dierenkliniek  Zondag 6 oktober 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Niet Mekanders : 

Inschrijvingsdatum :   

Het werkgroepje Fauna en Flora heeft weer een hele leuke activiteit bedacht. We spre-
ken om 10u af in de frisse en maken een wandeling met onze eigen hondjes. Op de mid-
dag genieten we van een lekkere koffietafel en daarna vertrekken we met de lijnbus 
naar Beerse waar we een dierenkliniek bezoeken die zijn deuren openstelt voor open 
bedrijvendag. Al wie een hond heeft, mag dit laten weten aan de begeleiding. 
Max 12 deelnemers! 

Zondag 6 oktober van 10u tot 17u 
In de frisse bijeenkomen om 10u (met of zonder hond) 
5€ + buskaart 
5€+5€ + buskaart 
Tot en met donderdag 26 september 

Fakkeltocht tegen armoede  Donderdag 17 oktober 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Niet Mekanders : 

Inschrijvingsdatum :   

Om mensen bewust te maken en een signaal te geven aan beleidsmakers orga-
niseert t’ Antwoord opnieuw op de ‘werelddag van verzet tegen armoede’ een 
fakkeltocht. Wij steunen deze actie en willen graag mee wandelen tijdens deze 
tocht. We verzamelen aan ‘t Antwoord in de Otterstraat 114.Geen maximum ! 

Donderdag 17 oktober van 19u tot 21.30u 
Samenkomst bij ‘t Antwoord, Otterstraat 114 om 19u 
Gratis, je krijgt een drankje van de Warande 
Gratis, je krijgt een drankje van de Warande 
Tot en met maandag 14 oktober 

Info over verschillende culturen  Dinsdag 8 oktober 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Niet Mekanders : 

Inschrijvingsdatum :   

Ook dit schooljaar komen de leerlingen “leefgroepenwerking” van HIVSET weer 
een vorming geven. Dit keer gaan ze ons alles vertellen over de verschillende 
culturen en hun gewoontes. Het belooft een leerrijke avond te worden waarin 
je alles te weten gaat komen of de Afrikaanse, Aziatische en islam-cultuur. 
Max 16 deelnemers 

Dinsdag 8 oktober van 19u tot 21.30u 
In de frisse 
Gratis+ drankkaart meebrengen 
5€+drankkaart meebrengen 
Tot en met dinsdag 1 oktober 

Koken met May  Dinsdag 15 oktober 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Niet Mekanders : 

Inschrijvingsdatum :   

Op algemeen verzoek maakt May vandaag nog eens  lekkere spinaziestoemp 
met spek.  
Helpende handen zijn zoals steeds meer dan welkom vanaf 10u. 
Wie wil kan eten bestellen en het dan later komen afhalen . 
Max 25 deelnemers 

Dinsdag 15 oktober van 10u tot 13u 
In de frisse 
4€ 
4€ 
Tot en met donderdag 10 oktober 
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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 13 oktober. 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. 
 
 
 
Kijk op uitinturnhout.be  voor meer activiteiten  in Turnhout.  
 
 

Herdenkingsavond  Woensdag 30 oktober 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Niet Leeuweric : 

Inschrijvingsdatum :   

Nu het bijna Allerheiligen is, denken we vaak terug aan mensen die niet meer bij ons 
zijn. Soms kan het fijn zijn om samen met anderen over hen te praten en mooie          
herinneringen op te halen. We maken het gezellig bij het vuur en gaan kaarsjes branden 
voor onze dierbaren. Je krijgt ook ideeën aangereikt om met het gemis om te gaan en 
als je wil mag je iets knutselen voor je dierbare. Maximum 15 personen!  

Woensdag 30 oktober van 19u tot 21.30u 
In de frisse 
2.5€+drankkaart meebrengen 
2.5€+5€+drankkaart meebrengen 
Tot en met dinsdag 22 oktober  

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 
oktober. 

ONTMOETINGSRUIMTE 

Halloweentocht  Zaterdag 26 oktober 2019  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Niet Mekanders : 

Inschrijvingsdatum :   

Durf jij het griezelavontuur aan? We gaan met de lijnbus naar Beerse en zullen 
daar deelnemen aan een Halloween tocht van 3 km langs weinig verlichte      
bospaden en donkere steegjes. Wie weet sta je oog in oog met zombies,      
vampieren en andere griezels. Onderweg zullen er eet-en drankstandjes staan 
en wie wil mag verkleed komen (niet verplicht). Max 15 deelnemers 

Zaterdag 26 oktober van 17.30u tot 22.00u 
Samenkomst voorkant station om 17.30u 
5€+zakgeld meebrengen 
5€+5€+zakgeld meebrengen 
Tot en met maandag 14 oktober 


