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Zij die we liefhebben en verloren
Zijn niet meer waar ze waren
Maar zijn altijd waar wij zijn!

Theateravond “oude koeien aan de Costa del Sol
op woensdag 4/12
Deuren open om 19:00 uur.
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor onze theateravond.
Tickets: Hilda Lenaerts (liefst via sms of mail met vermelding van ‘naam’ + ‘theateravond’), 0478 54 92 19 of eddy.hilda.vanaelten@telenet.be
De reservering is pas definitief na betaling op rekeningnummer BE69 9795 3983
1778 van Hilda Lenaerts met vermelding van ‘naam’ + ‘theateravond’

Kookworkshop
Feestelijk koken en toch gezellig samen met je gasten aan tafel…
Iedereen kent het dilemma. Je wil je gasten in de watten leggen tijdens een etentje maar wil niet zelf gans de tijd in de keuken staan terwijl iedereen van al dit
lekkers geniet. Hilde zocht voor ons een heerlijk feestmenu uit dat je van te voren
kan bereiden, zodat je zelf ook optimaal kan meegenieten tijdens je feestje. Een
niet te missen kookworkshop met de feestmaand die weer voor de deur staat!
Waar en wanneer: maandag 25/11 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

Chocolade proeverij
Chocolade, wie kan er aan weerstaan?
Dompel je onder in (h)éérlijke chocolade! Proef de chocolade in al zijn geuren en
kleuren en leer wat je er zelf mee kunt maken. Ondertussen vertelt een medewerker van Oxfam het verhaal achter de fairtradechocolade en welke impact eerlijke
handel heeft op het leven van de cacaoproducenten in het Zuiden.
Wanneer: donderdag 14 november om 19.30 uur
Waar: in de keuken van het OC (binnenpad 2- Kasterlee)
prijs: 7,5 € voor Femma-leden - 10 € voor niet-leden
(heerlijke chocolade inbegrepen)
Info en inschrijving: Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telnet.be, 014/851778

Assertief grenzen stellen i.s.m. CM
„Ja“ zeggen terwijl je „neen“ bedoelt. Herken je dat ook? Hoe bewaak je op een
assertieve manier je eigen grenzen en hoe communiceer je hierover? Erna Claes,
Dr in de psychologie, helpt je graag op weg met praktische info en tips.
Wanneer: donderdag 12 november om 19.30 uur
Waar: in den Eyck, Houtum 39, Kasterlee
Prijs: 6 € - 3 € voor CM-leden - 2 € voor CM-leden met verhoogde tegemoetkoming
Info en inschrijven: Renild Van Laer, 014 85 16 19, renildvanlaer@hotmail.com

Kerstmarkt Keulen
Keulen is sowieso een leuke stad om te shoppen, maar vanaf eind november is
het er wel heel gezellig! Door de jarenlange traditie weten de Keulenaren als geen
ander om hun Domstad om te toveren in een magische kerststad. Het plein voor
de immense Dom van Keulen vormt het middelpunt van alle actie met de grootste
kerstboom uit de regio en meer dan 150 chalets met de leukste kerstartikelen.
Maar dat is slechts het begin van wat je in Keulen kunt verwachten. Zo vind je er
bijvoorbeeld ook een sprookjesmarkt, een Middeleeuwse markt en zelfs een drijvende kerstmarkt op de Rijn!
Wanneer: dinsdag 10 december
Vertrek: 7.30 uur voor het gemeentehuis
Prijs: 16 € voor Femma-leden - 21 € voor niet-leden
Meer info en inschrijven: Wieza Vanlommel, Heesakkers 27, 014 85 17 33

Kasterlee

www.femmakasterlee.be

