
 

 

VRIJETIJDS-PROGRAMMA 
M A A R T  2 0 2 0  

In maart staan er weer heel wat leuke activiteiten op het programma.  
De werkgroep “ Fauna en Flora” hebben hun uiterste best gedaan om een  
toffe activiteit voor jullie te bedenken. Ook de studenten van de opleiding       
“leefgroepwerking” van HIVSET komen deze maand langs om een vorming te 
geven. Als je meer van cultuur houdt of sportief bent , kom je ook deze 
maand aan je trekken. Kortom, voor ieder wat wils dus. 
Groetjes Nathalie en Dien      

Vorming over het gebruik van de GSM  Donderdag 5 maart 2020  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

Iedereen heeft tegenwoordig wel een GSM maar weet soms niet goed hoe deze te  
gebruiken. De studenten “leefgroepwerking” van HIVSET leren jullie vanavond alles 
hierover: het gebruik van facebook, whatsapp, instagram ...maar ook het maken van 
selfies en foto’s delen komt aan bod. Verder leer je ook hoe je veilig kan omgaan met 
sociale media. Breng je eigen GSM mee! 
Max 15 personen!   

Donderdag 5 maart van 19u tot 21.30u 
In de frisse 
Gratis+ drankkaart meebrengen 
Tot en met maandag 2 maart 2020 

Koken met May  Dinsdag 10 maart 2020  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

We eten lekkere wortelpuree met een hamburger vandaag. 
 Al wie wil ,mag komen helpen met het klaarmaken van de maaltijd vanaf 10u. 
Je eten afhalen kan ook maar vergeet niet vooraf te bestellen. 
Maximum 25 deelnemers! 

Dinsdag 10 maart van 10u tot 13u 
In de frisse 
4€ 
Tot en met donderdag 5 maart 2020  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

Door het stormachtig weer vorig jaar konden we de wandeling in de mooie  
omgeving van de Krikskens in Vosselaar niet laten doorgaan. Daarom organi-
seert Pasar dit jaar opnieuw een wandeling van 8 km in hetzelfde gebied. We 
rijden met ons eigen busje tot in Vosselaar. 
Na de wandeling genieten we van een lekkere spaghetti. 
Maximum 8 deelnemers! 

Zondag 15 maart van 13.30u tot 18u 
 Bijeenkomen in de frisse om 13.30u 
7€+ zakgeld meebrengen  
Tot en met donderdag 5 maart 2020 

Zondag 15 maart 2020  Spaghettiwandeling PASAR  



 

 

MEKANDERS vzw - DIENST VRIJE TIJD  
De Merodelei 203 - 2300 Turnhout - 014/44 35 54 of 0491/15 76 48  

Team.vrijetijd@mekanders.be 
Alle niet-mekanders deelnemers betalen €5 extra per dagdeel  

 

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 29 maart. 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. 
 
 
Van 2 tot 8 maart is er “ De week van de vrijwilliger”. Tijdens deze week willen we onze vrijwilligers extra   
bedanken voor al het grote en kleine werk dat ze verrichten voor ons. Hun inzet is voor ons van onschatbare 
waarde en in deze week willen we hen extra bedanken voor hun tijd en energie . 
 
Kijk op uitinturnhout.be  voor meer activiteiten  in Turnhout.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

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 
maart.  

ONTMOETINGSRUIMTE 

Struisvogelboerderij in Lier  Zaterdag 28 maart 2020  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

De werkgroep “Fauna en Flora” heeft weer  een leuke activiteit in elkaar gestoken. 
Heb je zin in een rondleiding op de struisvogelboerderij van Lier, dan moet je zeker 
met ons meegaan. Behalve struisvogels zijn er ook andere dieren die je mag knuffelen 
en eten geven. Na de rondleiding is er een tas soep voorzien voor iedereen. We rijden 
zelf met onze busjes tot daar. Max 16 deelnemers 

Zaterdag 28 maart van 13u tot 18u 
Bijeenkomen achter de parking van HORITO om 13u 
7.5€+zakgeld  meebrengen 
Tot en met maandag 23 maart 2020 

Bezoek “ de collectieve collectie”  Dinsdag 31 maart 2020  

Wanneer :   
Waar :  

Kostprijs :  
Inschrijvingsdatum :   

We brengen een bezoek aan de tentoonstelling “De Collectieve Collectie “in  de Waran-
de. Kunstenaar Kristof Van Gestel zal ons ontvangen. Hier zijn - naast dingen waar we 
zelf aan hebben meegewerkt - ook creaties te zien van de andere groepen die hebben 
deelgenomen. Na een korte rondleiding maken we nog een collage met woorden,  
scharen en lijm. Max 12 deelnemers! 

Dinsdag 31 maart van 19u tot 21.30u 
In de inkomhal van de Warande 
Gratis+ zakgeld meebrengen 
Tot en met donderdag 26 maart 2020 


