In deze tijd
waarin we met zijn allen
afstand,
onzekerheid,
angst,
zorgen,
vragen,
verdriet ervaren,
is de uitdaging om te hopen en te vertrouwen
vaak en voor velen groot.

Hallo iedereen,
Met een beetje vertraging is hier nu toch ons nieuwste contactblad. We
moesten immers even wachten op de laatste coronarichtlijnen. Veel mogen we
jullie nog niet aanbieden, maar wat we in petto hebben is zeker de moeite
waard !

En toch leven ze,
die hoop en dat vertrouwen.
Want ondanks de gedwongen afstand
voelen we ook sterk nabijheid.
Boodschappen van hoop, floreren.
Tekens van medeleven, worden geboren.
Inventief zoeken naar nabijheid, ontkiemt.
Naastenliefde schuilt –onverwacht- eerbiedig en krachtig
in de moeite die mensen doen om elkaar te bereiken
in de zachtheid waarmee hun blikken of hun stemmen elkaar zoeken.

Vermits we geen enkele geplande activiteit kunnen laten doorgaan, hebben
we gelukkig nog enkele alternatieven voor jullie.
Beoordeel enkele verschillende pompoensoepen :

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

In bijlage vinden jullie 3 recepten van pompoensoepen. Misschien kunnen jullie
met deze recepten je bubbelgenoten verrassen. Of geef de kinderen die de
deur uit zijn een take-away soep uit "mamma's keuken" nu we voorlopig niet
meer samen aan tafel mogen.
Graag hoorden we jullie mening over de verschillende soepen.
Jullie kunnen dit doen door het formulier in bijlage in te vullen en te bezorgen
aan één van de bestuursleden, maar het kan ook via mail natuurlijk.
Ria Raymaekers: r_raymaekers@hotmail.com
Marie-Josée Dingemans: mj.dingemans@telenet.be

Raymonda Meeusen: raymonda.meeusen@gmail.com
Kunta Koch: kuntakoch@telenet.be

Veerle Verschooren: veerleverschooren@hotmail.com Monik Leys: monikleys@telenet.be

Inge Aernouts: ingeaernouts@telenet.be
Veerle Gijsen: veerle.thomas@gmail.com

Femma Stabroek

www.femmastabroek.be

Doe mee aan onze wandelzoektocht :
Opnieuw kiezen we voor een buitenactiviteit.
Deze keer organiseren we een wandelzoektocht
en dit in Stabroek. De zoektocht loopt tot en
met 3 januari 2021.
In bijlage vinden jullie het reglement, het
antwoordblad en natuurlijk de wegbeschrijving.
Zeker een aanrader !

Wat het volgende contactblad betreft : eind december, begin januari zal
dit zal weer verdeeld worden. Misschien hebben we dan al zicht op enkele
activiteiten die kunnen plaatsvinden. Nog steeds geldt : wie een
emailadres heeft dat we nog niet kennen, mag ons dit gerust nog even
melden. Mocht er onverhoopt toch nog iets uit de bus komen, brengen we
jullie natuurlijk op de hoogte !
Ten slotte nog een mededeling :
In het Femma-tijdschrift van oktober vonden jullie een waardebon t.w.v. 5 €
om te gebruiken wanneer je inschreef voor één van de activiteiten. Deze blijft
nog een hele tijd geldig, dus bewaar hem goed zodat je die nog kan inleveren
eens we kunnen heropstarten !

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

