ACTIVITEITENKALENDER november– december 2018
kinderactiviteit

soepbabbel

Groenten/Fruit

UiTstap

Bijeenkomst

Dinsdag 6 november, 9u30 in ons lokaal:
Oudergroep (recht op onderwijs en opvoeding)

Dinsdag 4 december, 9u30 in ons lokaal:
Oudergroep (recht op onderwijs en opvoeding)

Woensdag 7 november, 10u in ons lokaal:
infomoment ‘budgetteren’ (wie deelneemt
krijgt gratis soep)

Dinsdag 4 december, 19u30 Zaal Intermezzo Lede, theater ’ Niet met grote
woorden’

Woensdag 7 november, 12u tot 14u: Er
op UiT soepcafé (verse soep, brood en beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.

Woensdag 5 december, 12u tot 14u: Er
op UiT soepcafé (verse soep, brood en
beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.

Woensdag 7 november, 13u15 : samen
naar de bib van Erpe-Mere

Woensdag 5 december, 13u15 : samen
naar de bib van Erpe-Mere

Zaterdag 10 november, 13u30 in ons lokaal: Sint-Maartenfeest + infomoment ouders onderwijs.

Donderdag 6 december, 20u, werkgroep
ontspanning ‘voorbereiding nieuwjaarsfeest’

Zondag 11 november, vanaf 10u, Brunch
11.11.11., refter Sint-Jozefschool Mere.
Kaarten te krijgen bij Ommekeer.

Zaterdag 8 december , 10u tot 13u:
Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal.
Zitdag Sociaal Huis. Kinderclub is open!

Vrijdag 16 november, 10u Brussel: Beleidsgroep onderwijs Netwerk tegen Armoede

Dinsdag 11 december, 19u30 Parochiezaal Sint-Anna, theater ’ Niet met grote
woorden’

Zaterdag 17 november , 10u tot 13u:
Groenten –en fruitverkoop in ons lokaal.
Zitdag Sociaal Huis. Kinderclub is open!

Donderdag 13 december, 19u vertrek
aan ons lokaal. In groep naar Christmas
Songs - cc de werf.

Dinsdag 20 november, 19u30 in ons lokaal: Oudergroep (recht op onderwijs en
opvoeding)

Woensdag 19 december, 12u tot 14u: Er
op UiT soepcafé (verse soep, brood en
beleg: 1,50 euro) in ons lokaal.

Dinsdag 27 november, huisbezoeken in
de sociale wijk Burst.

Woensdag 19 december, 13u Kinderclub
in ons lokaal. We knutselen samen
kerstkaarten.

Woensdag 28 november, 12u tot 14u: Er
op UiT soepcafé ON THE ROAD (verse
soep, brood en beleg: 1,50 euro), ontmoetingscentrum Burst.

NOTEER AL IN JE AGENDA : Zaterdag 26
januari, 16u30, Nieuwjaarsfeest
Ommekeer, Sint-Janshof, Ottergem.

10 november, Sint-Maartenfeest, 13u30 in ons lokaal.
Kinderen vanaf geboortejaar 2006 krijgen een cadeautje
Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden.
Kinderen vanaf geboortejaar 2006 : 4 euro ( max. 10 euro per
gezin). Andere gezinsleden : 1euro50 per persoon.
Alle deelnemers krijgen koffie, chocomelk en koffiekoeken.

Nog niet ingeschreven? Stuur vlug een sms’je naar 0479944271 (inschrijven kan nog tot
zondag 4 november)
Toneel ASEM: Komische thriller ’ De Bemoeial’
Donderdag 22 november, 19u30 aan ons lokaal.
20u, Zaal Patronaat, Mere
"Het Immobiliën kantoor uit de Nieuwstraat te Mere, is het toneel van lugubere
gebeurtenissen. Haat en nijd loeren om de hoek! Wie haat wie? Niemand die het
weet! Of toch? Is liefde of jaloezie de drijfveer? Maar waar is de minnaar? Waar
moet men zoeken? Corruptie en bedrog, misschien de schakel? Maar waar is
het bewijsmateriaal? Toch niet verdwenen zeker? MOORD is het resultaat! Maar
waar is het lijk? Of is er geen? Gelukkig voor commissaris De Bakker, die het
onderzoek leidt, is er Madame Pieters! Zij heeft een antwoord op al zijn vragen.
Alhoewel…. Als ze het woord 'weg', 'kwijt' of 'verdwenen' nog éénmaal gebruikt,
staat hij niet in voor de gevolgen …. "

Kansentarief : 1euro50— Tussentarief : 3 euro / drankje inbegrepen
Aantal inschrijvingen : …………..x
(Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271)

Muziek ‘An Irish Christmas’
Donderdag 13 december
Vertrek 19u aan ons lokaal
CC De Werf, Aalst
een hartverwarmende ervaring tijdens de koude winterdagen!

Moya Brennan is een stem met eeuwigheidswaarde. Ze stamt uit een familie die vanaf 1970 de traditionele
Ierse muziek naar een hoog internationaal level tilde. In deze betoverende kerstshow mag je je aan een rijke selectie traditionele Ierse en Europese kerstliederen verwachten. Er is eigenlijk geen betere stem om de
magische wintersfeer en de geest van Kerstmis te vangen dan die van Moya Brennan.
Kansentarief : 1euro50—Tussentarief : 3 euro / drankje inbegrepen
Aantal inschrijvingen : …………...x
(Bezorg ons je inschrijving tijdens onze activiteiten of sms naar 0479944271)

