Maandag, 10 februari : Kookavond
Dit is de tweede avond om naar de demonstratie te gaan kijken bij WIJART.
Opgelet, deze avond gaat alleen door als de eerste avond op 3 februari volzet
was. Verdere info : zie 3 februari.
Donderdag, 13 februari : Bloemschikken
Opnieuw heeft Monik een mooi stuk
opgemaakt. Al wie dit ook graag wil maken
kan zich inschrijven tot 8 februari bij
Monik. Voor alle materialen wordt gezorgd
en de prijs voor die avond hangt af van de
kostprijs van de bloemen. Het zal maximum
20,00 € zijn.
Wat je wel zou moeten meebrengen zijn een
plank en een mesje, tafelbescherming en een doos om je bloemstuk op de
schaal van bijna 40 cm lang achteraf in te vervoeren. We beginnen er om
19.30 uur aan in de Rosmolen.
Woensdag, 26 februari : Voor de kernleden, afhalen van de
contactblaadjes om 19:00 uur in de Rosmolen.
Wie die avond verhinderd zou zijn kan misschien vooraf een kort berichtje
aan Marie-Josée geven, zodat de blaadjes toch op één of andere manier
bij jullie terecht kunnen komen om ze tijdig te kunnen bedelen aan de
leden ?
Misschien al kort even naar maart blikken …
Woensdagen 4 en 11 maart : Crea-avonden (Naaien)
Voor alle naaisters onder ons : we maken dit keer een heuptasje. Alnaargelang
het gekozen materiaal kan het er heel verschillend uitzien. Bij inschrijving bij
Inge, tot 26 februari, krijg je van haar het lijstje met benodigdheden. Prijs
voor de beide avonden is 12,00 € voor
leden en 15,00 € voor niet-leden. Er
wordt telkens om half 8 begonnen.

Hallo iedereen,
Met volgende wens willen wij het nieuwe jaar meteen goed beginnen !
Ik wens je licht
dat geduldig is,
dat je blik verheldert,
dat je voeten richt,
dat het goede blootlegt,
dat het leven koestert,
en dat plaats maakt in de wereld
voor wat weerloos is.
Kris Gelaude
Na onze kleine winterstop, zijn we er weer helemaal klaar voor. Hier vinden
jullie een overzichtje wat er zoal te doen is bij Femma Stabroek.
Onze wekelijkse wandelavonden :
Iedereen is welkom om elke week op maandag mee te
wandelen. Er wordt telkens om 20.00 uur aan de Rosmolen
vertrokken ! De volgende data zijn 27 januari, 3, 10, 17 en
24 februari.
Onze wekelijkse afspraak voor Nia-dansen :
Elke woensdag vanaf 19.30 uur worden de liefhebbers in
de Rosmolen verwacht. Voor deze maand is het nog op 29
januari en dan 5, 12, 19 en 26 februari. Prijs : 7,00 € per
beurt, ofwel graag gepast in cash geld, ofwel voor 5 à 10 beurten in één keer.

Ria Raymaekers: r_raymaekers@hotmail.com
Raymonda Meeusen: raymonda.meeusen@gmail.com
Inge Aernouts: ingeaernouts@telenet.be
Marie-Josée Dingemans: mj.dingemans@telenet.be
Kunta Koch: kuntakoch@telenet.be
Veerle Gijsen: veerle.thomas@gmail.com
Veerle Verschooren: veerleverschooren@hotmail.com Monik Leys: monikleys@telenet.be
Femma Stabroek
www.femmastabroek.be

Donderdag, 30 januari : Crea-avond
Dit keer gaan we proberen om “Porselein te
stippen”, maar dat gaat ons zeker lukken !
Zoals jullie op de afbeelding zien, zijn de
mogelijkheden legio. Ieder kan stippen naar
eigen goeddunken ! Inschrijven kan tot 25
januari bij Raymonda. Het kan dus nog net.
Voor de prijs van 5,00 € voor leden en 7,00
€ voor niet-leden kunnen jullie deelnemen !
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij inschrijving.
We beginnen er aan om 19.30 uur, ook nu weer in de Rosmolen !
Veel succes, iedereen…

Alle lezeressen van dit boek worden verwacht in de Bib om
19.30 uur. Prijs voor deze avond 3,00 € voor leden met een
eigen boek en 6,00 € voor een geleend boek. Voor de nietleden is de prijs ofwel 5,00 € ofwel 8,00 € al naargelang ze
zelf een boek hadden of niet.

Vrijdag, 7 februari : onze jaarlijkse Quiz
Vergeet zeker niet in te schrijven voor deze fantastische quiz !

Maandag, 3 februari : Kookavond
Deze keer gaan we voor onze kookavond
op verplaatsing. Met z’n tienen mogen we
op
bezoek
bij
Chocolade-atelier
“WIJART“, Abtsdreef 185. We worden
daar verwacht om 19.30 uur om alles
eens van dichtbij te bekijken. Alle
geïnteresseerden mogen zich inschrijven
bij Veerle Gijsen, en dit tot 29 januari.
Deelnameprijs is 15,00 €. Iedereen kent WIJART zeker van de chocoladen
ganzenkopjes die gemaakt worden n.a.v. het Ganzenrijden !
Schrijf dus vlug in !
Gelukkig is er nog een tweede avond voorzien op maandag, 10 februari. Dan
kunnen er opnieuw 10 mensen gaan kijken moest deze eerste avond volzet zijn.
Woensdag, 5 februari : Leesgroep
Het boek voor deze keer is “De Bekeerlinge” van Stefan Hertmans. Eén van
de vele recensies : “Met De Bekeerlinge schreef Hertmans een verrassend
actueel boek. De spanningen en haat tussen verschillende bevolkingsgroepen
nemen ook in onze tijd hernieuwd toe. Grote groepen raken op drift. Ze wagen
het erop - zoals vluchtelingen altijd doen: omdat er geen andere leefbare
mogelijkheid meer over is."
Ria Raymaekers: 0491/12.32.00
Marie-Josée Dingemans: 0479/56.15.17
Veerle Verschooren: 0486/32.35.00

Raymonda Meeusen: 0474/81.12.19
Kunta Koch: 0478/98.77.43
Monik Leys: 0485/80.89.06

Inge Aernouts: 0473/59.07.41
Veerle Gijsen: 0499/16.15.72
Bankrekening Femma : BE31 7785 9042 9355

