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Schoonheid zit niet in perfectie,
in de uiterlijke schijn,
laat je binnenkant maar stralen,
meer dan dat moet het niet zijn.
Want de putjes in je wangen,
naast je glimlach groot en echt,
tonen alles wat jij waard bent,
zeg dat ik het heb gezegd.

Het wordt eentonig, we zijn het allemaal beu maar helaas we kunnen er niet om
heen, het coronavirus blijft ons doen en laten bepalen. In september hebben we
ons sportprogramma en onze bloemschiklessen opnieuw opgestart. We kregen
hierover al vele enthousiaste reacties. Heel wat mensen snakken ernaar om opnieuw op een veilige manier samen leuke dingen te kunnen doen. We hebben dan
ook ons uiterste best gedaan om een coronaproof programma te bedenken. We
hopen zo veilige ontmoetingskansen te kunnen bieden. Omdat alle regels en omstandigheden continu veranderen kunnen we niet ver vooruit plannen. In verband
met onze theatervoorstelling zijn er nog heel wat vraagtekens. Hopelijk kunnen we
in ons kroniekske bevestigen dat de voorstelling door kan gaan.

Kasterlee

www.femmakasterlee.be

Femma Kasterlee sportief
Op zoek naar een stevige workout, een swingende les, een uitdagende les voor je kleuter of net een relaxerende les?
Bij Femma Kasterlee is er voor elk wat wils. Op ons programma staat o.a. callanetics, fat
burn step, Zumba dance, kleuterturnen, body & balance, volleybal, bodymix, fietsen....
Je vindt uitgebreide info op www.femmakasterlee.be. Of je kan steeds contact opnemen met Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telent.be, 014 85 17 78 of Renild Van
Laer, renildvanlaer@hotmail.com, 014 85 16 19.
Nog niet helemaal overtuigd? Kom zeker eens langs voor een gratis kennismakingsles.
Femma Kasterlee creatief
Bloemschikken
Voor iedereen met groene vingers is er onze maandelijkse bloemschikles.
Het thema van onze volgende les is “budgetvriendelijk bloemstuk”.
In deze les gaan we aan de slag met allerhande herfstmaterialen om een budgetvriendelijk maar daarom niet minder mooi en in het oog springend bloemstuk te maken.
Als je even een kijkje neemt in ons fotoboek op www.femmakasterlee.be zal je merken
dat er bij Femma heel wat bloemschiktalent zit. Wil jij ook aansluiten bij onze creatieve
bloemschikgroep? Geef dan een seintje aan Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be, 014 85 17 78 en we bezorgen je alle info voor onze volgende les.
Deelnemen aan een losse les kan aan de prijs van 7,5 € voor leden - 10 € voor nietleden.
Inschrijven voor de ganse bloemschikreeks is ook nog steeds mogelijk. Indien je
inschrijft voor de ganse reeks kan je voor slechts 5 € per les maandelijks genieten van
een superleuke, inspirerende les.
Waar: OC Kasterlee, Binnenpad 2
Wanneer: woensd 21/10-25/11-16/12-27/1-24/2-24/3 en 21/4 vanaf 19.30 uur.
Creatieve workshop
Ben je graag creatief bezig maar zie je het niet zitten om 101 spullen te verzamelen
alvorens je aan de slag kan gaan? Dan is een workshop bij Fin net dat waar je naar op
zoek bent.
In haar gezellig atelier kan je kiezen uit heel wat leuke ideetjes. Bovendien heeft ze er
alle mogelijke materialen voorhanden om ervoor te zorgen dat je met een uniek stuk
naar huis gaat dat perfect past bij jouw smaak en interieur. Je kan ter plaatse uitzoeken
wat je zelf wil maken. De prijs hangt af van het projectje dat je kiest maar je zal ervan
versteld staan wat er allemaal kan voor een democratisch prijsje. Om alles zo veilig
mogelijk te kunnen organiseren is de groep beperkt tot 6 personen.
Hier enkele voorbeeldjes om een klein idee te geven van wat je zoal kan maken, maar
er zijn nog 101 andere mogelijkheden waaruit je kan kiezen.

Waar: Dressenstraat 27, Lichtaart
Wanneer: woensdag 28 oktober vanaf 19 uur
Inschrijven en info: Renild Van Laer, renildvanlaer@hotmail.com, 014 85 16 19
Wens je te carpoolen? Laat dit even weten bij je inschrijving.
Op stap met Femma
Paddenstoelenwandeling
Herfsttijd is paddenstoelentijd. Oktober is de ideale maand om samen met een paddenstoelenkenner op zoek te gaan naar paddenstoelen en bovendien een heleboel leuke
weetjes te verzamelen over de vele soorten die we zullen tegen komen tijdens onze
herfstwandeling.
Waar en wanneer: maandag 26 oktober- vertrek 14 uur aan parking Hoge Mouw
Prijs: 3 € voor Femma-leden - 8 € voor niet- leden
Inschrijven en info: Renild Van Laer, renildvanlaer@hotmail.com, 014 85 16 19
Maximum aantal deelnemers 20
Dauwtrip
Niets beter om te ontstressen in stresserende coronatijden dan genieten van een stevige ochtendwandeling bij opgaande zon gevolgd door een overheerlijk ontbijt in goed
gezelschap. Daarna kan je dag toch niet meer stuk!
Wanneer: donderdag 12 november om 8 uur
Waar: vertrek aan de kantine van de Kattenberg (adres Hulst 45 - Kasterlee)
Inschrijven en info: Renild Van Laer, renildvanlaer@hotmail.com, 014 85 16 19
Daguitstap naar Hasselt
Een reis naar een Duitse kerstmarkt, reeds jarenlang een traditie bij Femma Kasterlee,
zit er dit jaar helaas niet in. Maar we hebben een leuk alternatief gevonden. Op donderdag 26 november staat een uitstap met de trein naar Hasselt op het programma.
En met de railpass die we met z’n allen cadeau kregen kan dit zelfs helemaal gratis! In
de voormiddag gaan we op stap door Hasselt met een gids. Na de middag is er nog wat
vrije tijd om een hapje te eten en door de winkelstraten te slenteren.
Vertrek: donderdag 26 november om 9u52 in het station van Geel. We vragen wel
om zeker 10 minuten van te voren aanwezig te zijn zodat het vertrek zeker vlot kan
verlopen. Zelf geen vervoer naar Geel? Geef dit door bij je inschrijving en we zoeken
een plaatsje om te carpoolen.
Prijs voor gids: 5 € voor Femma-leden - 10 € voor niet-leden

Indien een activiteit niet kan doorgaan omwille van nieuwe coronamaatregelen wordt
iedereen die zich ingeschreven heeft hiervan op de hoogte gebracht.
Breng voor elke activiteit een mondmasker mee zodat je dit kan dragen op de momenten dat we de 1,5 meter afstandsregel per bubbel niet kunnen garanderen.
Theatervoorstelling: Tussen zussen op woensdag 9 december
Isabel bezoekt haar zus Linda. De zussen zijn totaal verschillend. Linda is moeder van 3
kinderen en gelukkig getrouwd met een tandarts. Isabel is een talentvolle kunstenares
met een voorkeur voor foute mannen. Het duurt niet lang of de strijdbijl wordt liefdevol
opgegraven en ze hervallen in hun kinderachtige typische zussengekibbel waar verleden en heden cruciaal blijken te zijn. Blijven ze steken in het verleden, of zijn ze in staat
hun leven een andere wending te geven?
Een indringende voorstelling met Marleen Merckx en Annemiek Ruyten over de moeizame relatie tussen twee zussen. Herkenbaar, grappig, ontroerend, verrassend ….
Omdat we nog niet helemaal kunnen inschatten hoeveel toeschouwers we kunnen
toelaten zullen we pas in november starten met de ticketverkoop. De inkomprijs
wordt dan ook bepaald.Wat al vast staat is dat Femma-leden van een voordeeltarief
kunnen genieten en bovendien hun kortingsbon kunnen gebruiken.
Tip van Femma Zevendonk:
Wandelzoektocht voor echte speurneuzen in Zevendonk!
Een tocht voor het hele gezin van ongeveer 6,5 km met vragen en foto’s van 20 september tot 30 november.
Prijs: 3€ - Eén drankje inbegrepen
Zoektocht te verkrijgen bij: koffiehuisje Cake&Coffee, Zevendonkplein 11 Turnhoutsuperette 7-hoek, Kapelweg 132 Turnhout-café Pallieter: Kapelweg 85 Turnhout

In het Femma maandblad van oktober vinden jullie een kortingsbon van 5 € op een
Femma-activiteit.
Tot eind juni 2021 kan je deze originele bon inleveren bij ons en genieten van een leuke
korting op één van onze activiteiten. Die korting wordt bij jullie dan onmiddellijk in
mindering gebracht.

Heb jij nog een idee voor een activiteit die we evt. coronaproof kunnen organiseren?
We horen het graag van jullie! Je mag jullie leuke, creatieve, sportieve, interessante …
ideeën doorgeven aan Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be, 014 85 17 78.

