We proberen dan toch al eens hoopvol naar november te kijken :
Dinsdag 10, 17 en 24 november : Creatief café
Dit zijn avonden waarop we geen les voorzien, maar waarop jullie gewoon je
handwerk of knutselwerk kunnen meebrengen. Met gepaste tussenruimte
kunnen jullie nog eens met elkaar babbelen of elkaar wat hulp of ondersteuning
geven. Het worden
dus gewoon leuke,
gezellige avonden.
In
Corona-tijden
moeten we wel vragen
om vooraf in te schrijven, kwestie van in orde te zijn met onze
aanwezigheidslijsten. Jullie kunnen ook kiezen voor elke avond of misschien
maar 1 of 2… Prijs hiervoor : 5,00 € per avond. Inschrijven kan bij MarieJosée tot 5 november. Vanaf 19:30 uur staan de tafels klaar voor een
Corona-veilige avond.
Woensdag, 25 november : Leesgroep
Ook hier hopen we om er terug mee te beginnen. Waar de
“boekbespreking” zal doorgaan, weten we op dit moment nog
niet. Jullie kunnen al wel het boek beginnen lezen : “Bonita
Avenue” van Peter Buwalda. Best even melden bij Inge of je
wel of niet mee kan doen. Prijs voor deze avond : 3,00 € voor
leden met een eigen boek en 6,00 € voor een geleend
boek. Voor de niet-leden is de prijs ofwel 5,00 € ofwel
8,00 € al naargelang jullie zelf een boek hadden of niet.

Hallo iedereen,
We zijn intussen eindelijk zover. Met enkele activiteiten kunnen we terug
opstarten als we ons aan de Corona-maatregelen houden. Dat gaan we dus
zeker doen !
Als we eens terugbladeren in ons jaarprogramma, zien we dat we al veel
hebben moeten laten vallen. Tijd dus om er stilletjes terug in te vliegen,
weliswaar met hier en daar toch nog verregaande aanpassingen, niet alleen wat
data betreft maar ook wat mogelijke activiteiten betreft.
We kunnen spijtig genoeg ook nog niet garanderen dat de huidige geplande
activiteiten kunnen doorgaan, maar we brengen jullie dan zeker op de hoogte.
Om nog een beetje meer Corona-proof te kunnen werken, vragen we jullie om
vanaf nu steeds de activiteiten vooraf via overschrijving te betalen, ofwel om
met gepast geld te betalen op de avond zelf. Er wordt geen wisselgeld
voorzien.
Wekelijkse wandelingen op maandag :

Het Nia-dansen blijft nog even on-hold. We blijven erop hopen dat dit
binnenkort wel weer mogelijk zal zijn.

Houd het gezond, zorg voor jezelf, maar
ook voor de anderen!

Vanaf 5 oktober proberen we weer
elke week op maandagavond een
wandeling te maken. Breng zeker een
mondmasker
mee,
op
smalle
voetpaden is immers niet altijd de 1,5
meter afstand gegarandeerd. Om
20.00 uur stipt starten we aan de
Rosmolen.

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

Dinsdag, 6 oktober (en niet 1 oktober zoals voorheen gemeld) : Creaavond (Flessen decoreren)
Flessen pimpen kan op vele manieren , we laten er
verschillende zien. Zelf kan je kiezen tussen omwinden
met katoen of soepel touw of met decoupage . Voor het
omwinden breng je een lege wijnfles met de etiketten er
nog op mee en één of twee kleuren
katoen
50gr. (géén te dunne),
bijpassende versiering (optioneel ) en
tweezijdige plakband. Met decoupage
krijgt je fles een totale make-over.
Hier breng je een volledig
zuivere fles voor mee, verder
wordt hiervoor alle materiaal
voorzien. We hebben ook
voorbeelden bij zodat je kan
zien hoe je met lege flessen en een beetje
creativiteit mooie dingen kan maken.
We beginnen er zoals steeds om 19.30 uur aan in
de Rosmolen. De prijs bedraagt 5,00 €.
Inschrijven kan bij Monik, en dit tot 1 oktober.

wel aangewezen om zelf mee te brengen. Mocht er onvoorzien toch nog iets
extra nodig zijn, dan vernemen jullie dit bij inschrijving. Inschrijven kan tot 6
oktober bij Monik. Prijs voor deze avond : maximum 20,00 €. Moest het nu
toch goedkoper uitvallen, krijgen jullie uiteraard het teveel betaalde bedrag
weer teruggestort.
De avond begint om 19:30 uur in de Rosmalen (Zaal Den Uil).

Donderdag, 15 oktober : Bloemschikken
Deze keer leggen we ons er
op toe om een pompoen te
decoreren. Alle materialen
zullen
worden
voorzien.
Alleen tafelbescherming, een
mesje, een schaar en wat
jullie zo nogal eens nodig
hebben
bij
het
bloemschikken zijn misschien

Woensdag, 28 oktober : de blaadjes zullen nog steeds zoveel mogelijk
digitaal verstuurd worden. Alleen diegenen die geen email hebben, zullen
hun blaadje nog in de bus terugvinden. Wie een emailadres heeft dat we
nog niet kennen, mag ons dit gerust nog even melden. Zo blijven jullie
zeker op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Ria Raymaekers: 0491/12.32.00
Marie-Josée Dingemans: 0479/56.15.17
Veerle Verschooren: 0486/32.35.00

Maandag, 19 oktober : Koken
We gaan er nog niets over verklappen, maar spijtig genoeg moeten we deze
avond ook naar een latere datum verplaatsen. Wordt dus vervolgd.
Woensdag, 28 oktober : Herdenking van de overledenen
Deze avond moeten we spijtig genoeg ook
annuleren wegens Corona. We hopen dat
iedereen toch eventjes stil zal blijven staan
bij de overledenen, zeker deze van het
voorbije jaar. We kunnen dit immers ook op
onszelf in stilte doen.

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

