Elke dinsdagmiddag gaan we ook nog wandelen:
We vertrekken om 13.30 uur aan de Kapel van
de Heuvels. Ook deze wandeling duurt
gewoonlijk een uurtje.
Hopelijk is het weer nu geen spelbreker!
Hallo iedereen,

Donderdag, 7 april : Koken
Thema deze keer : “Ideetjes voor een
paasbrunch”.
Graag stellen we deze avond enkele
gerechtjes voor die misschien passen in
jullie Paasfeestje thuis.
We starten om 19:30 uur in de Rosmolen.
Inschrijven kan bij Raymonda tot 2 april.

Vanuit Femma Wereldvrouwen kregen we nog een felicitatie met ons 95-jarig
jubileum ! Wat gaat de tijd snel, het lijkt nog maar pas geleden dat we met een
geweldig feest ons 90-jarig jubileum vierden… Fijn om daar nog eens aan terug
te denken !

Prijs voor deze activiteit : 10,00 €.
Vergeet zeker geen schort, plankje en snijmesje. Smakelijk !

Wat hebben we deze maand allemaal in petto ?
Elke maandagavond wordt er gewandeld :
We komen samen aan de Rosmolen en vertrekken stipt om
19.30 uur. De wandeling duurt ongeveer een uur.

Ria Raymaekers: r_raymaekers@hotmail.com
Marie-Josée Dingemans: mj.dingemans@telenet.be

Donderdag, 28 april : Daguitstap naar Brussel
Deze keer reizen we
naar Brussel met in de
voormiddag
een
bezoek
aan
de
Koninklijke Serres van
Laken.
In
1873
ontwierp
architect
Alphonse Balat voor Koning Leopold II een serrecomplex dat aansloot bij het
in klassieke stijl gebouwde Kasteel te Laken. De serres kregen het silhouet
van een glazen stad ingeplant in een heuvelend parklandschap. De monumentale
paviljoenen, de glaskoepels, de lange gaanderijen die als overdekte straten het
terrein doorsnijden, betekenen meer dan een gewoon verhaal over een
exotische plantentuin of over de constructieve toepassingen van ijzer en glas,
en van een bouwprogramma dat "ideaal glaspaleis" heet. Elk jaar in de lente
worden de Serres van Laken gedurende een drietal weken opengesteld voor
het publiek. Die honderd jaar oude traditie wordt nog steeds behouden.
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
Femma Stabroek

www.femmastabroek.be

In de namiddag volgt een rondleiding rond het
Heizelplateau. De achergronden van de buurt komen
aan bod, met daarin een grote rol voor de
Wereldtentoonstelling van 1935 en de Expo 58, maar
ook de plannen voor de site in de toekomst. Er wordt
immers een nieuwe woonwijk annex winkelcentrum
gepland.

Programma in een notendop :
09:00 u. : vertrek uit Stabroek
10:00 u. : aankomst Brussel en bezoek aan de Serres
12:00 u. : samenkomst aan de bus, gevolgd door een 2-gangenlunch, incl. drank
14:00 u. : rondleiding Heizelplateau met bezoek aan het Atomium
17:30 u. : vertrek naar Stabroek
Let wel : door de verplichte tijdsloten voor het bezoek aan de Serres moeten
we zo snel mogelijk onze tickets bestellen. Ze werden ook recent maar ter
beschikking gesteld. Vandaar onze oproep om onmiddellijk in te schrijven en dit
kan maar tot 5 april bij Inge.
Prijs voor deze uitstap : 70,00 € per persoon, bus, gids, inkomtickets en lunch
inbegrepen.
Ook hier geldt : je bent pas officieel ingeschreven na betaling op onze Femmarekening BE31 7785 9042 9355.

Zo komen we weeral aan mei toe. Al even vooruit kijken naar de eerste
helft van de maand ?

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

Dinsdag, 3 mei : Crea-avond (Figuren met textielverharder)
Deze avond is de eerste van twee en voor alle
creatievelingen zeker een must. Met weinig materiaal, maar
met veel inzet krijgen we een heel leuk beeldje. Ieder van
ons zal een ander resultaat hebben, maar de techniek is voor
iedereen hetzelfde.
Prijs voor deze 2 avonden : 20,00 €. Inschrijven kan bij
Monik tot 22 april. Welk materiaal je zou moeten voorzien,
word je meegedeeld bij inschrijving.
We starten om 19:30 u. in de Rosmolen.
Dinsdag, 10 mei : Crea-avond (Figuren met textielverharder)
Dit is de tweede avond en hier gaan we ons beeldje definitief afwerken. Aan alle
deelnemers : heel veel succes !
Woensdag, 11 mei : Leesgroep
Dit keer nemen we “De Ondergrondse Spoorweg” van
Colson Whitehead onder de loep.
Cora is slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar helse
leven staat op het punt om nog erger te worden: de wrede
eigenaar heeft zijn oog op haar laten vallen. Ze besluit om
te vluchten, en met hulp van de Ondergrondse Spoorweg
(in Amerika het begrip voor het clandestiene netwerk van
antislavernijactivisten)
begint
ze
een
lange,
huiveringwekkende reis door de zuidelijke staten van
Amerika richting het vrije Noorden, met de
slavenpatrouille op haar hielen. Dit boek werd bekroond met de “National Book
Award”.
Prijs : voor leden die zelf een boek hadden : 5,00 € en voor hen met een geleend
exemplaar : 8,00 €. Voor niet-leden wordt het 7,00 of 10,00 € alnaargelang het
boek werd geleend of niet.
Samenkomst in de Bib om 19:30 u.
Al wie interesse heeft om deel te neman aan deze avond kan contact opnemen
met Inge voor alle nodige informatie.

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

Inge Aernouts: 0473/59.07.41
Bankrekening Femma : BE31 7785 9042 9355

