
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteitenprogramma  

van 1 maart tot 3 maart 2023 

  

      

 woensdag 1 maart 2023 

 

donderdag 2 maart 2023 

om 10 uur – misviering -korenbloem en viooltje 

om 14 uur – kienen – korenbloem en viooltje 

NM/ kiné op voorschrift - viooltje 

 

 

 

 

 

 

vrijdag 3 maart 2023 

om 14 uur – carnavalbal - meiklokje 

 

 

 

 

 



Activiteitenprogramma 

van 6 tot 10 maart 2023 

 

maandag 6 maart 2023 

om 10 uur – misviering – korenbloem en viooltje 

NM/ kiné op voorschrift - korenbloem 

 

dinsdag 7 maart 2023 

Vm/ kiné op voorschrift - viooltje 

om 14 uur – hoger lager – korenbloem 

 

 

 

woensdag 8 maart 2023 

 

donderdag 9 maart 2023 

VM/ kiné op voorschrift - korenbloem 

      om 14 uur – fit terwijl je zit – korenbloem 

NM/ kiné op voorschrift - viooltje 

 

 

vrijdag 10 maart 2023 

om 14 uur – fit terwijl je zit – viooltje 

 



Activiteitenprogramma  

 van 13 maart tot 17 maart 2023 

 

maandag 13 maart 2023 

om 10 uur – gebruikersraad – korenbloem en viooltje 

NM/ kiné op voorschrift - korenbloem 

 

dinsdag 14 maart 2023 

om 9 uur handdoeken plooien en crea – korenbloem  

Vm/ kiné op voorschrift - viooltje 

om 14 uur –  boekweitkoek bakken – korenbloem en 

viooltje  

 

woensdag 15 maart 2023  

om 14 uur – kienen – korenbloem en viooltje 

 

donderdag 16 maart 2022 

om 9 uur – hoger lager – viooltje  

VM/ kiné op voorschrift – korenbloem 

NM/ kiné op voorschrift - viooltje 

 

vrijdag 17 maart 2023 

om 9 uur – rond de tafel - viooltje 

NM/ turngroep kiné en ergo 



     

     Activiteitenprogramma 

van 20 maart  tot 25 maart 2023 

  

maandag 20 maart 2023 

om 10 uur – misviering – korenbloem en viooltje 

NM/ kiné op voorschrift - korenbloem 

 

dinsdag 21 maart 2023 

om 9 uur – handdoeken plooien en crea – viooltje 

VM/ kiné op voorschrift - viooltje 

om 14 uur – lentewandeling- korenbloem en viooltje 

 

woensdag 22 maart 2023 

donderdag 23 maart 2023 

om 9 uur – gezelschapsspelen - viooltje 

VM/ kiné op voorschrift – korenbloem 

NM/ kiné op voorschrift - viooltje 

om 14 uur – zangkoor – korenbloem en viooltje 

om 14 uur – jarige van de maand – 7-blad 

 

vrijdag 24 maart 2023 

om 9 uur – rond de tafel - korenbloem 

NM/ turngroep kiné en ergo 



Activiteitenprogramma 

van 27maart tot 31 maart 2023 

 

     maandag 27 maart 2023 

om 10 uur – misviering – korenbloem en viooltje 

NM/ kiné op voorschrift - korenbloem 

 

     dinsdag  28 maart 2023 

om 9 uur  - handdoeken plooien en crea– korenbloem 

VM/ kiné op voorschrift - viooltje  

om 14 uur – optreden Djembé  – meiklokje 

 

woensdag 29 maart 2023 

  

donderdag 30 maart 2023 

om 9 uur – sjoelen - viooltje 

VM/ kiné op voorschrift – korenbloem 

NM/ kiné op voorschrift - viooltje 

om 14 uur – modeboutique - meiklokje 

 

vrijdag 31maart  2023 

om 9 uur – sjoelen – korenbloem 

NM/ turngroep kiné en ergo 

 



 

 

Jarige van de maand  

Maart 

 

1 maart  Louis Gerits 

2 maart   Maria Awouters 

4 maart  Clement Vaneerdewegh 

11 maart  Lieve Van Hoef 

 

 

 

 

 

 

 
 


