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Kasterlee

Je moeder
Is je verzorger

je coach en je docent.
Zij is pas gelukkig als jij dat ook bent,

Je grootste supporter,
je baken  en vriend.
En geeft je stiekem

soms meer dan je verdient.

Zij is voortdurend degene 
die iedereen bindt.

Zij is zoveel meer dan zomaar
een vrouw met een kind.

Het Femma team wenst alle moeders, plusmoeders, 
pleegmoeders,grootmoeders... kortom iedereen die 

zorgt voor en houdt van een fijne Moederdag.



KooKworKshop “op de barbecue”
Zomertijd is barbecuetijd! Mag het eens wat anders zijn dan een barbecueworst, 
kipfilet en sla met tomaat? Tijdens onze kookworkshop “op de barbecue” krijg je 
weer heel wat tips voor originele, overheerlijke barbecuegerechtjes. Wedden dat je 
hiermee ongelofelijk gaat scoren bij je gasten! (en dat we er zelf op de kookworkshop 
alvast heel hard van  gaan genieten)
Waar en wanneer: maandag 13 mei om 19.30 uur in de keuken van het OC
Prijs: 6 € voor Femma-leden - 12 € voor niet-leden (ingrediënten niet inbegrepen)
Meer info en inschrijven: Ria Campforts, 014 85 24 34

dagreis naar ‘s hertogenbosch  
Op donderdag 6 juni gaan we op uitstap naar ’s Hertogenbosch. 
De historische binnenstad vormt het ideale decor voor een dag vol plezier en  
gezelligheid.
We starten onze dag alvast goed met een tasje koffie en een “Bossche bol”. Een Bos-
sche bol of sjekladebol (chocoladebol) is een gebakspecialiteit uit ‘s-Hertogenbosch 
die wordt gebakken van soezenbeslag, daarna gevuld met slagroom en geglazuurd 
met gesmolten chocoladefondant.  
Daarna wandelen we, onder leiding van een gids, langs de vele bezienswaardigheden 
die het oude stadscentrum te bieden heeft. ’s Middags is er vrije tijd om in één van de 
vele zaakjes gezellig te tafelen, of houd je meer van een snelle hap en een leuk terr-
rasje? Na de middag  bekijken we de stad eens van de andere kant tijdens een boot-
tochtje op de Binnendieze. De Binnendieze loopt voornamelijk onder de stad door, 
waardoor jullie een kijkje kunnen nemen onder het oude stadscentrum.  
Hierna is er nog wat tijd om te shoppen, terrassen… Je vindt er  hippe conceptstores, 
trendy modewinkels en mooie boetiekjes. Shoppen in Den Bosch is shoppen in een 
uniek cultuurhistorisch decor, zowel in de grotere winkelstraten als in de sfeervolle 
zijstraatjes. 
Het zal weer veel te snel 18 uur zijn, het tijdstip waarop we weer richting Kasterlee 
vertrekken.
Waar en wanneer: donderdag 6 juni - vertrek om 8 uur voor het gemeentehuis
Prijs (busrit - gids - boottoch t- koffie en bol inbegrepen): 35 € voor Femma-leden en 
huisgenoten - 40 € voor niet-leden
Meer info en inschrijven: Wieza Vanlommel, Heesakkers 27, 014 85 17 33
Inschrijven kan tot 18/5.
Wist je dat steeds meer mannen ook de weg naar onze boeiende uitstappen hebben 
gevonden en dat je partner kan deelnemen aan ledentarief?

dagfietstocht 
Op dinsdag 18 juni staat onze jaarlijkse dagfietstocht op het programma.  
We vertrekken om 9.30 uur in het Biekenbusseltje. Indien je dit wenst kan je je  
picknick meebrengen. Spring dus op 18 juni op je fiets voor een mooie rit en een toffe 
babbel in leuk gezelschap, en dit helemaal gratis en voor niets. Waar wacht je nog op?


