TreAde

Ziekerenweg 15
3800 St-Truiden

Tel.: 011 59 11 21
www.treade.be

September 2022
uur

Datum

do

vr

activiteit

Koken: éénpansgerecht
Inschrijven tot di. 30 augustus'22
Min. 2 - max. 6 personen
13.30 - 16.00 Handwerk
Inschrijven tot di. 30 augustus '22
Min. 2 personen
Kermis Sint-truiden
Inschrijven tot di. 30 augustus '22
Min. 2 personen
Fietsclub
Inschrijven tot di. 30 augustus '22
Min. 2 - max. 9 personen
2-sep. 9.30 - 11.45 Wandeling naar de stad met 'terrasje' (café bezoek = consumptie zelf betalen)
Inschrijven tot woe. 31 augustus '22
Min. 2 - max. 9 personen
Initiatie houtbranden met Jos
Inschrijven tot woe. 31 augustus '22
Max. 3 personen

vooraf
inschrijven

prijs

1-sep. 9.30 - 11.45

Kienen (standaard 3 kaarten. Extra kaart = €1,5/kaart)
Inschrijven tot woe. 31 augustus '22
Min. 2 - max. 8 personen
Hartistiek 2.0/Leren tekenen
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x

€3

x

€3

x

€3

x
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x

€3

x

€3

x

Aanleren van basisvormen en simpel tekeningen met potlood.
Basismateriaal als HB potlood, gum en papier is aanwezig.

Zij die willen schilderen mogen dit zelfstandig.
Inschrijven tot do. 1 september '22
Min. 2 personen
13.30 - 16.00 Petanquen in het park
Inschrijven tot woe. 31 augustus '22
Min. 2 - max. 6 personen
Hanger in zeepsteen
Inschrijven tot woe. 31 augustus '22
Min. 2 personen
ma

5-sep.

9.30 - 11.45 Darts
Inschrijven tot vr. 2 september '22
Max. 6 personen
Spel
Inschrijven tot vr. 2 september '22
Min. 2 personen
Wandeling Staaien
Inschrijven tot vr. 2 september '22
Min. 2 personen
13.00 - 16.00 Zwemmen Kapermolen (vervoer + inkom)
Inschrijven tot do. 1 september '22
Min. 3 - max. 7 personen
13.30 - 16.00 Stikken/Handwerk
(prijs enkel voor gebruik machine en basismatrialen)
beginners worden door een vrijwilligster begeleid in de eerste stappen.
Spreek voordien af wat je wil maken en informeer welk materiaal je zelf moet voorzien.

Inschrijven tot ma. 29 augustus '22
Min. 2 - max. 4 personen
Spel (samen kiezen we welk)
Inschrijven tot vr. 2 september '22
Min. 3 personen

Datum

di

uur

6-sep. 9.30 - 11.45

13.30 - 15.30

wo

7-sep. 9.30 - 11.45

9.30 - 16.00

13.30 - 16.00

do

8-sep. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

13.00 - 20.00

vr

9-sep. 9.30 - 11.45

activiteit

Koken met Martin
Inschrijven tot vr. 2 september '22
Min. 2 - max. 4 personen
Grappige verjaardagskaartjes maken (minst. 2 foto's van jezelf meenemen)
Inschrijven tot vr. 2 september '22
Min. 2 personen
Viking Cubb
Inschrijven tot ma. 5 september '22
Min. 3 personen
Sjoelen
Inschrijven tot ma. 5 september '22
Min. 2 personen
Handwerk
Inschrijven tot ma. 5 september '22
Min. 2 personen
Werken met pailletten
Inschrijven tot ma. 5 september '22
Min. 2 personen
Schildersclub Hartistiek
Inschrijven tot ma. 8 augustus '22
Min. 2 personen
Uitstap Purperen Hei Zonhoven (+ consumptie/ maaltijd zelf betalen)
Inschrijven tot vr. 2 september '22
Min. 5 personen
Zingen met Koen
Inschrijven tot di. 9 augustus '22
Min. 2 personen
Wandelclub Stad
Inschrijven tot di. 9 augustus '22
max. 9 personen
Kralenarmband (1st. in prijs)
Inschrijven tot ma. 5 september '22
Min. 2 personen
Winner Winner Orzo chicken dinner
Inschrijven tot di. 6 september '22
Min. 3 - max. 6 personen
Fietsclub
Inschrijven tot di. 6 september '22
Min. 2 - max. 9 personen
Handwerk
Inschrijven tot di. 6 september '22
Min. 2 personen
Kinepolis
Inschrijven tot do. 1 september '22
Min. 3 - max. 8 personen
Hartistiek 2.0/Leren tekenen

vooraf
inschrijven

prijs
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Aanleren van basisvormen en simpel tekeningen met potlood.
Basismateriaal als HB potlood, gum en papier is aanwezig.

Zij die willen schilderen mogen dit zelfstandig.
Inschrijven tot do. 8 september '22
Min. 2 personen
Gelukscafé (vorming/groepsgesprek met handvaten om je gelukkiger te gaan voelen)
Inschrijven tot woe. 7 september '22
Min. 3 personen
13.30 - 16.00 Sleutelhanger maken (1st. in prijs)
Inschrijven tot woe. 7 september '22
Min. 2 personen
Spel
Inschrijven tot woe. 7 september '22
Min. 2 personen

Datum

ma

uur

activiteit

Darts
Inschrijven tot vr. 9 september '22
Max. 6 personen
Actua
Inschrijven tot vr. 9 september '22
Min. 2 personen
13.30 - 16.00 Stikken/Handwerk

vooraf
inschrijven

prijs

12-sep. 9.30 - 11.45

€3
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x
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x

(prijs enkel voor gebruik machine en basismatrialen)
beginners worden door een vrijwilligster begeleid in de eerste stappen.
Spreek voordien af wat je wil maken en informeer welk materiaal je zelf moet voorzien.

di

wo

Inschrijven tot ma. 5 september '22
Min. 2 - max. 4 personen
!!!NIEUW!!! Vormingsaanbod: Thema te bevragen bij Jill 5/5 (5 weken)
(mijn energiepijl, de connectie met mezelf, angsten/piekeren, keuzes maken,...)
Inschrijven tot vr. 29 juli '22
Min. 2 - max. 6 personen
Spel (samen kiezen we welk)
Inschrijven tot vr. 9 september '22
Min. 2 personen
13-sep. 9.30 - 11.45 Kaartjes maken met quilling (papierrolkunst)
Inschrijven tot vr. 9 september '22
Min. 2 personen
Uno Flip
Inschrijven tot ma. 12 september '22
Min. 2 personen
13.30 - 15.30 Pictionary
Inschrijven tot vr. 9 september '22
Min. 2 personen
Handwerk
Inschrijven tot ma. 12 september '22
Min. 2 personen
14-sep. 9.30 - 11.45 Schildersclub Hartistiek
Inschrijven tot ma. di. 12 september '22
Max. 10 personen
Werken met pailletten
Inschrijven tot ma. 12 september '22
Min. 2 personen
9.00 - 16.30 Snorkelen te Beringen: Todi duikcentrum + kleine wandeling
Inschrijven tot ma. 12 september '22
Min. 5 - max. 7 personen
13.30 - 16.00 Wandelclub Stad
Inschrijven tot di. 13 september '22
max. 9 personen
Zingen met Koen en Elisabeth
Inschrijven tot di. 13 september '22
Min. 2 personen
Bloemschikken
Inschrijven tot ma. 12 september '22
Min. 3 personen

Datum

do

vr

uur

activiteit

Japans vlechten
Inschrijven tot di. 13 september '22
Min. 2 personen
Polentacake met citroen en blauwe bessen
Inschrijven tot di. 13 september '22
Min. 2 - max. 4 personen
13.30 - 16.00 Fietsclub
Inschrijven tot di. 13 september '22
Min. 2 - max. 9 personen
Wandeling Nieuwenhoven (ong. 7 km)
Inschrijven tot di. 13 september '22
Min. 3 - max. 7 personen
Handwerk
Inschrijven tot di. 13 september '22
Min. 2 personen
16-sep. 9.30 - 11.45 Hartistiek 2.0/Leren tekenen

vooraf
inschrijven

prijs

15-sep. 9.30 - 11.45
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Aanleren van basisvormen en simpel tekeningen met potlood.
Basismateriaal als HB potlood, gum en papier is aanwezig.

Zij die willen schilderen mogen dit zelfstandig.
Inschrijven tot do. 15 september '22
Min. 2 personen
Hoger - lager
Inschrijven tot woe. 14 september '22
Min. 2 personen
Kienen (standaard 3 kaarten. Extra kaart = €1,5/kaart)
Inschrijven tot woe. 14 september '22
Min. 2 - max. 8 personen
Wandeling naar de stad met 'terrasje' (café bezoek = consumptie zelf betalen)
Inschrijven tot woe. 14 september '22
Min. 2 - max. 9 personen
13.30 - 16.00 Petanquen in het Stadspark
Inschrijven tot woe. 14 september '22
Min. 2 - max. 6 personen
Armband maken
Inschrijven tot woe. 14 september '22
Min. 2 personen
ma

Darts
Inschrijven tot vr. 16 september '22
Max. 6 personen
Wafels bakken
Inschrijven tot do. 15 september '22
Min. 2 personen
13.30 - 16.00 Stikken/Handwerk

19-sep. 9.30 - 11.45

(prijs enkel voor gebruik machine en basismatrialen)
beginners worden door een vrijwilligster begeleid in de eerste stappen.
Spreek voordien af wat je wil maken en informeer welk materiaal je zelf moet voorzien.

Inschrijven tot di. 13 september '22
Min. 2 - max. 4 personen
Wandeling Stayen
Inschrijven tot vr. 16 september '22
Min. 2 personen

Datum

di

uur

20-sep. 9.30 - 11.45

13.30 - 15.30

woe

21-sep. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

16.30 - 20.00

do

22-sep. 9.30 - 11.45

8.20 - 17.30

13.30 - 16.00

13.30 -19.00

vr

23-sep. 9.30 - 11.45

activiteit

Houten Robot sleutelhanger
Inschrijven tot vr. 16 september '22
Min. 2 personen
Vorming: Leven in liefde
Inschrijven tot vr. 16 september '22
Min. 2 - max. 6 personen
Handwerk
Inschrijven tot ma. 19 september '22
Min. 2 personen
Spel
Inschrijven tot ma. 19 september '22
Min. 2 personen
Kapper Johan
Haren dienen de dag zelf gewassen te zijn.
Inschrijven tot. vr. 16 september '22
Min. 3 - max. 5 personen
Vormingsaanbod: Thema te bevragen bij Jill 1/5 (5 weken)
(mijn energiepijl, de connectie met mezelf, angsten/piekeren, keuzes maken,...)
Inschrijven tot ma. 19 september '22
Min. 2 - max. 6 personen
Kringloop Heusden Zolder + wandeling in de namiddag (eten zelf betalen)
Inschrijven tot ma. 19 september '22
Min. 5 - max. 7 personen
Wandelclub Stad
Inschrijven tot di. 20 september '22
max. 9 personen
Kaartjes maken (3st.)
Inschrijven ma. 19 september '22
Min. 2 personen
Zingen met Koen en Elisabeth
Inschrijven tot di. 20 september '22
Min. 2 personen
Spelletjes avond/Gemarineerde ribbetjes met frietjes
eten kan van 17.00 - 19.00
Inschrijven tot do. 15 september '22
Wire wire draad draaien
Inschrijven tot di. 20 september '22
Min. 2 personen
Uitstap naar Oostende
Inschrijven tot di. 20 september '22
Min. 5 personen
Fietsclub
Inschrijven tot di. 20 september '22
Min. 2 - max. 9 personen
Handwerkmarathon (met maaltijd)
Inschrijven tot di. 20 september '22
Min. 2 personen
Wandeling naar de stad met 'terrasje' (café bezoek = consumptie zelf betalen)
Inschrijven tot woe. 21 september '22
Min. 2 - max. 9 personen
Hartistiek 2.0/Leren tekenen

vooraf
inschrijven

prijs
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Aanleren van basisvormen en simpel tekeningen met potlood.
Basismateriaal als HB potlood, gum en papier is aanwezig.

Zij die willen schilderen mogen dit zelfstandig.
Inschrijven tot do. 22 september '22
Min. 2 personen
13.30 - 16.00 Armband in natuursteen (1st. in prijs)
Inschrijven tot woe. 21 september '22
Min. 2 personen
Yoga
Inschrijven tot woe. 21 september '22
Min. 2 personen

Datum

ma

uur

activiteit

Darts
Inschrijven tot vr. 23 september '22
Max. 6 personen
Wandeling in de velden
Inschrijven tot vr. 23 september '22
Min. 2 personen
Spel (samen kiezen we welk)
Inschrijven tot vr. 23 september '22
Min. 2 personen
13.30 - 16.00 Stikken/Handwerk

vooraf
inschrijven

prijs

26-sep. 9.30 - 11.45

€3
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(prijs enkel voor gebruik machine en basismatrialen)
beginners worden door een vrijwilligster begeleid in de eerste stappen.
Spreek voordien af wat je wil maken en informeer welk materiaal je zelf moet voorzien.

di

woe

do

Inschrijven tot ma. 19 september '22
Min. 2 - max. 4 personen
Koken met filodeeg
Inschrijven tot do. 22 september '22
Min. 2 personen
27-sep. 9.30 - 11.45 Kaastaart
Inschrijven tot vr. 23 september '22
Min. 3 - max. 6 personen
Leren troeven
Inschrijven tot ma. 26 september '22
Min. 3 personen
13.30 - 15.30 Handwerk
Inschrijven tot ma. 26 september '22
Min. 2 personen
28-sep. 9.30 - 11.45 Schildersclub Hartistiek
Inschrijven tot ma. 26 september '22
Min. 2 personen
Hanger in zeepsteen
Inschrijven tot ma. 26 september '22
Min. 2 personen
Kringloop Tongeren
Inschrijven tot ma. 26 september '22
Min. 5 - max. 7 personen
13.30 - 16.00 Zingen met Koen en Elisabeth
Inschrijven tot di. 27 september '22
Min. 2 personen
Kom uit papier maché
Inschrijven tot di. 27 september '22
Min. 2 personen
Wandelclub Stad
Inschrijven tot di. 27 september '22
max. 9 personen
Kaartjes met Quilling (papierrolkunst)
29-sep. 9.30-11.45
Inschrijven tot di. 27 september '22
Min. 2 personen
9.00 - 16.00 Wandeling natuurreservaat Pelt (met consumptie)
Inschrijven tot di. 27 september '22
Min. 5 - max. 7 personen
13.30-16.00 Fietsclub
Inschrijven tot di. 27 september '22
Min. 2 - max. 9 personen
Handwerk
Inschrijven tot di. 27 september '22
Min. 2 personen

Datum

vr

uur

30-sep. 9.30 - 11.45

activiteit

vooraf
inschrijven

prijs

Wandeling naar de stad met 'terrasje' (café bezoek = consumptie zelf betalen)
Inschrijven tot woe. 28 september '22
Min. 2 - max. 9 personen
Hartistiek 2.0/Leren tekenen

€3

x

Zij die willen schilderen mogen dit zelfstandig.
Inschrijven tot do. 29 september '22
Min. 2 personen

€3

x

Kienen (standaard 3 kaarten. Extra kaart = €1,5/kaart)
Inschrijven tot woe. 28 september '22
Min. 2 - max. 8 personen

€5

x

Aanleren van basisvormen en simpel tekeningen met potlood.
Basismateriaal als HB potlood, gum en papier is aanwezig.

13.30 - 16.00

Gesloten
wegens afscheid Nadine

IEDEREEN is vrijblijvend welkom voor ONTMOETING in ons 'café'.
Openingsuren café:
9u00 – 16u
Activiteiten:
9u30 - 11u45
13u00 - 16u00
voorinschrijven:
* Telefonisch mogelijk: 011/59.11.21 of 0490/65.03.63 OF ter plaatse tijdens cafébezoek
* voorinschrijven is echt wel nodig om je plaats te reserveren, maar ook om zeker te zijn
dat de activiteit door gaat.
Indien het minimum aantal personen niet behaald wordt op de uiterste inschrijvingsdatum,
dan wordt de activiteit geannuleerd.
***Afmelden na uiterste inschrijvingsdatum = betalen van de activiteit ***
Al zijn er niet echt meer regels rond Covid-19, toch blijven we twee regels hanteren...
* Ben je ziek, blijf dan thuis.
* Had je een hoogrisico contact maar ben je zelf niet ziek ... Draag bij je bezoek een FFP2-masker en
verwittig ons.

