TreAde

Ziekerenweg 15
3800 St-Truiden

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

oktober 2022
uur

Datum

ma

3-okt.

9.30 - 11.45

activiteit

Darts
Inschrijven tot vr. 30 september '22
Max. 6 personen
Spel
Inschrijven tot vr. 30 september '22
Min. 2 personen

Kom uit papier maché
Min. 2 personen
13.30 - 16.00 Stikken/Handwerk

vooraf
inschrijven

prijs

€3

x

€3

x

€3

x

€3

x

€3

x

€3

x

€6

x

€8

x

gratis

x

€3

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

4-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 15.30

wo

5-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

Inschrijven tot ma. 26 september '22
Min. 2 - max. 4 personen
Zingen met Koen
Inschrijven tot vr. 30 september '22
Min. 2 personen
Handmassage met uitleg refexologie
Inschrijven tot vr. 30 september '22
Min. 2 - max. 8 personen
Wandeling Nieuwenhoven
Inschrijven tot ma. 3 oktober '22
Min. 2 - max. 8 personen
Koken met Martin: Schorseneren in bechamel en zelfgemaakte bouletten
Inschrijven tot vr. 30 september '22
Min. 2 - max. 4 personen
!NIEUW! Klaar voor verandering? Introductie (1/11)
Inschrijven tot vr. 30 september '22
Min. 3 - max. 6 personen
Spel (samen kiezen welk)
Inschrijven tot ma. 3 oktober '22
Min. 2 personen
Brain Storm: Wie wil wat doen deze winter?
Inschrijven tot ma. 3 oktober '22
Min. 2 personen
Handwerk
Inschrijven tot ma. 3 oktober '22
Min. 2 personen
Vormingsaanbod: Thema te bevragen bij Jill 2/5 (5 weken)
(mijn energiepijl, de connectie met mezelf, angsten/piekeren, keuzes maken,...)
Inschrijven tot ma. 19 september '22
Min. 2 - max. 6 personen
Schildersclub Hartistiek
Inschrijven tot ma. 3 oktober '22
Min. 2 personen
Kringloop Tongeren
Inschrijven tot ma. 3 oktober '22
Min. 4 personen
Wandelclub Stad
Inschrijven tot di. 4 oktober '22
max. 9 personen
Troeven
Inschrijven tot di. 4 oktober '22
Min. 3 personen

gratis

€3

x

€4

x

€3

x

€6

x

€3

x

€3

x

uur

Datum

do

6-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

13.00 - 20.00

vr

activiteit

Oorbellen (2 paar in prijs)
Inschrijven tot di. 4 oktober '22
Min. 2 personen
Kaastaart
Inschrijven tot di. 4 oktober '22
Min. 2 - max. 4 personen
Handwerk
Inschrijven tot di. 6 september '22
Min. 2 personen
Kinepolis
Inschrijven tot ma. 3 oktober '22
Min. 5 - max. 8 personen

7-okt.

vooraf
inschrijven

prijs

€5

x

€7

x

€3

x

€ 20

x

€3

x

€3

x

€3

x

€3

x

€3

x

Opendeurdag
iedereen welkom vanaf 15u

ma

10-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

Darts
Inschrijven tot vr. 7 oktober '22
Max. 6 personen
Karaoké
Inschrijven tot vr. 7 oktober '22
Min. 2 - max. 8 personen
Wandeling Speelhof
Inschrijven tot do. 6 oktober '22
Min. 3 personen
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.

di

11-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 15.30

12.30 - 14.30

Inschrijven tot ma. 3 oktober '22
Min. 2 - max. 4 personen
Zingen met Koen en Elisabeth
Inschrijven tot vr. 7 oktober '22
Min. 2 personen
Vissen in Terbiest
Inschrijven tot vr. 7 oktober '22
Min. 3 - max. 7 personen
Funnel cake
Inschrijven tot do. 6 oktober '22
Min. 2 - max. 6 personen
Kringloop Landen
Inschrijven tot do. 6 oktober '22
Min. 3 - max. 7 personen
!NIEUW! Klaar voor verandering? (2/11)
Inschrijven tot do. 6 oktober '22
Min. 3 - max. 6 personen
Handwerk
Inschrijven tot ma. 10 oktober '22
Min. 2 personen
Kapper Johan
Haren dienen de dag zelf gewassen te zijn.
Inschrijven tot. do. 6 oktober '22
Min. 3 - max. 5 personen
Paardrijden
Inschrijven tot vr. 7 oktober '22
Min. 5 - max. 8 personen

€4
vervoer

€5/vislijn

x

€5

x

€5

x

€3

x

€3

x

€5

x

€9

x

Datum

wo

uur

12-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

do

13-okt. 9.30 - 11.45

9.30 - 16.00

13.30 - 16.00

vr

14-okt. 9.30 - 11.45

activiteit

vooraf
inschrijven

prijs

Schildersclub Hartistiek
Inschrijven tot di. 11 oktober '22
Max. 10 personen
Wandeling in de velden
Inschrijven tot ma. 10 oktober '22
Min. 2 personen
Vormingsaanbod: Thema te bevragen bij Jill 3/5 (5 weken)
(mijn energiepijl, de connectie met mezelf, angsten/piekeren, keuzes maken,...)
Inschrijven tot ma. 19 september '22
Min. 2 - max. 6 personen
Wandelclub Stad
Inschrijven tot di. 13 september '22
max. 9 personen
Spel
Inschrijven tot ma. 10 oktober '22
Min. 2 personen
Nagels gellak
Inschrijven tot ma. 10 oktober '22
Min. 2 - max. 5 personen
Kapper Johan
Haren dienen de dag zelf gewassen te zijn.
Inschrijven tot. di. 11 oktober '22
Min. 3 - max. 5 personen
Spel
Inschrijven tot di. 11 oktober '22
Min. 2 personen
Wandeling Voerstreek (6,5km rustige wandeling) + lunchpakket
Inschrijven tot di. 11 oktober '22
Min. 3 - max. 7 personen
Fietsclub
Inschrijven tot di. 11 oktober '22
Min. 2 - max. 9 personen
Handwerk
Inschrijven tot di. 11 oktober '22
Min. 2 personen
Hartistiek 2.0/Leren tekenen

€3

x

€3

x

€4

x

€3

x

€3

x

€5

x

€5

x

€3

x

€20

x

€3

x

€3

x

€3

x

€5

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. 13 oktober '22
Min. 2 personen
Kienen (standaard 3 kaarten. Extra kaart = €1,5/kaart)
Inschrijven tot woe. 12 oktober '22
Min. 2 - max. 8 personen
Wandeling naar de stad met 'terrasje' (café bezoek = consumptie zelf betalen)
Inschrijven tot woe. 12 oktober '22
Min. 2 - max. 9 personen
13.30 - 16.00

Gesloten
Pensioensviering Vistha

Datum

ma

uur

17-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

activiteit

Darts
Inschrijven tot vr. 14 oktober '22
Max. 6 personen
Wandeling Zoutleeuw
Inschrijven tot vr. 14 oktober '22
Min. 3 personen
Wafels bakken
Inschrijven tot do. 13 oktober '22
Min. 2 - max. 4 personen
Stikken/Handwerk

vooraf
inschrijven

prijs

€3

x

€5

x

€3

x

€3

x

€3

x

€3

x

€3

x

€6

x

€3

x

€4

x

€3

x

€3

x

€6

x

€ 32

x

€3

x

€3

x

€3

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

18-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 15.30

woe

19-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

18.00 - 00.00

do

20-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

Inschrijven tot ma. 10 oktober '22
Min. 2 - max. 4 personen
Spel
Inschrijven tot vr. 14 oktober '22
Min. 2 personen
Zingen met Koen en Elisabeth
Inschrijven tot vr. 14 oktober '22
Min. 2 personen
!NIEUW! Klaar voor verandering? (3/11)
Inschrijven tot do. 6 oktober '22
Min. 3 - max. 6 personen
Wandeling met consumptie
Inschrijven tot ma. 17 oktober '22
Min. 2 personen
Spel (samen kiezen we welk)
Inschrijven tot ma. 17 oktober '22
Min. 2 personen
Vormingsaanbod: Thema te bevragen bij Jill 4/5 (5 weken)
(mijn energiepijl, de connectie met mezelf, angsten/piekeren, keuzes maken,...)
Inschrijven tot ma. 19 september '22
Min. 2 - max. 6 personen
Schildersclub Hartistiek
Inschrijven tot di. 18 oktober '22
Max. 10 personen
Wandelclub Stad
Inschrijven tot di. 18 oktober '22
max. 9 personen
Appeltaart
Inschrijven tot ma. 17 oktober '22
Min. 2 personen
Micromix Limburghal Genk
Inschrijven tot woe. 12 oktober '22
Min. 5 - max. 7 personen
Film met popcorn
Inschrijven tot di. 18 oktober '22
Min. 2 personen
Fietsclub
Inschrijven tot di. 18 oktober '22
Min. 2 - max. 9 personen
Spel
Inschrijven tot woe. 19 oktober '22
Min. 2 personen

Datum

vr

uur

21-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

ma

24-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

activiteit

Wandeling naar de stad met 'terrasje' (café bezoek = consumptie zelf betalen)
Inschrijven tot woe. 19 oktober '22
Min. 2 - max. 9 personen
Petanquen in het stadspark
Inschrijven tot woe. 19 oktober '22
Min. 3 personen
Poolen
Inschrijven tot woe. 19 oktober '22
Min. 2 personen
Darts
Inschrijven tot vr. 21 oktober '22
Max. 6 personen
Yoga
Inschrijven tot vr. 21 oktober '22
Min. 2 personen

Epoxy hangers
Inschrijven tot vr. 21 oktober '22
Min. 2 personen
Stikken/Handwerk

vooraf
inschrijven

prijs

€3

x

€3

x

€5

x

€3

x

€4

x

€5

x

€3

x

€3

x

€6

x

€3

x

€3

x

€3

x

€5

x

€4

x

€3

x

€3

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

25-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 15.30

woe

26-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 15.45

Inschrijven tot ma. 17 oktober '22
Min. 2 - max. 4 personen
Zingen met Koen
Inschrijven tot vr. 21 oktober '22
Min. 2 personen
Herfstsoepje van pompoen
Inschrijven tot vr. 21 oktober '22
Min. 2 personen
!NIEUW! Klaar voor verandering? (4/11)
Inschrijven tot do. 6 oktober '22
Min. 3 - max. 6 personen
Kralen weven
Inschrijven tot vr. 21 oktober '22
Min. 2 personen
Handwerk
Inschrijven tot ma. 24 oktober '22
Min. 2 personen
Kringloop Landen
Inschrijven tot vr. 21 oktober '22
Min. 3 personen
Vormingsaanbod: Thema te bevragen bij Jill 5/5 (5 weken)
(mijn energiepijl, de connectie met mezelf, angsten/piekeren, keuzes maken,...)
Inschrijven tot ma. 19 september '22
Min. 2 - max. 6 personen
Sequence
Inschrijven tot di. 25 oktober '22
Min. 2 personen
Wandelclub Stad
Inschrijven tot di. 25 oktober '22
max. 9 personen

Datum

do

uur

27-okt. 9.30-11.45

9.00 - 16.00

13.30-16.00

vr

28-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

ma

31-okt. 9.30 - 11.45

13.30 - 16.00

activiteit

Sleutelhanger (1 in prijs)
Inschrijven tot di. 25 oktober '22
Min. 2 personen
Herfstwandeling Nederweert (7km) + lunchpakket
Inschrijven tot di. 25 oktober '22
Min. 5 - max. 7 personen
Fietsclub
Inschrijven tot di. 25 oktober '22
Min. 2 - max. 9 personen
Handwerk
Inschrijven tot di. 25 oktober '22
Min. 2 personen
Wandeling naar de stad met 'terrasje' (café bezoek = consumptie zelf betalen)
Inschrijven tot woe. 26 oktober '22
Min. 2 - max. 9 personen
Kienen (standaard 3 kaarten. Extra kaart = €1,5/kaart)
Inschrijven tot woe. 26 oktober '22
Min. 2 - max. 8 personen
Bloemschikken grafstuk Allerheiligen
Inschrijven tot woe. 26 oktober '22
Min. 3 - max. 8 personen
Darts
Inschrijven tot vr. 28 oktober '22
Max. 6 personen

Macramé plantenhanger 1/2
inschrijven tot vr. 28 oktober '22
min. 2 personen
Stikken/Handwerk

vooraf
inschrijven

prijs

€4

x

€25

x

€3

x

€3

x

€3

x

€5

x

€8

x

€3

x

€5

x

€3

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.

Inschrijven tot ma. 24 oktober'22
Min. 2 - max. 4 personen
Zingen met Koen
Inschrijven tot vr. 28 oktober '22
Min. 2 personen
Knutselen voor Halloween: Windlicht
Inschrijven tot vr. 28 oktober '22
Min. 2 personen

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.

€3

€3

x

