Hallo iedereen,
Wat hebben we deze maand allemaal in petto ?

Lente,
Alles in bloei
Een aangename temperatuur
Lekker wandelen of fietsen
Dat kan haast ieder uur.
Genieten op een terrasje
Of lekker loungen in de tuin
Er heerlijk op uit
Trouwens, ben ik al bruin ?
De zomer in aantocht
De winter voorbij
De herfst nog ver weg
Ja, jij bent het voor mij.
Ik meende het, Lente,
Jij bent mijn favoriet
Een beter seizoen dan jou
Is er voor mij niet.

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

Elke maandagavond wordt er gewandeld :
We komen samen aan de Rosmolen en
vertrekken stipt om 19.30 uur. De wandeling
duurt ongeveer een uur.

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.

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, wordt je
meegedeeld bij inschrijving.
We starten telkens om 19:30 u. in de
Rosmolen.

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

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.
Dinsdag, 17 mei : Filmavond
Om 19.00 uur vertrekken we aan de
Brouwershoeve, richting cinema. Als je graag
meegaat, geef dan vooraf even een seintje aan
Raymonda zodat ze weet wie er van de partij
zal zijn en hoe het vervoer geregeld kan
worden. Welke film we kiezen, zullen we ook nu
de avond zelf bepalen.

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

Donderdag, 19 mei : Fiets- en wandeldag met iets extra’s
Wat deze dag brengen zal : we vertrekken aan de
Rosmolen om 09:30 uur. Dan volgt al snel een
eerste stop voor een kopje koffie. Daarna starten
we aan een leuke wandelzoektocht, die niet te lang
zal duren.
Op de middag landen we
even bij “Perron Noord”
voor een lichte lunch, elk voor eigen rekening. Daarna
zoeken we nog even verder en nemen we terug de
fiets naar huis. Het einde van deze dag is voorzien
rond 16:00 uur.
Inschrijven kan bij Marie-Josée tot 16 mei. Buiten
de lunch zijn er deze dag geen verdere kosten
.

We geven nog even de activiteiten van juni mee vooraleer we een
zomerpauze inlassen. Meer info hierover vinden jullie in ons volgend
contactblad.
Woensdag, 1 juni : Koken
Donderdag, 2 juni : Bloemschikken
Donderdag, 9 juni : Avondfietstocht

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

