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Kasterlee

Ontmoeting:

waar ogen elkaar vinden

en oren open gaan

waar handen elkaar grijpen

en woorden bruggen slaan

waar mensen elkaar raken

daar kan iets moois ontstaan



De start van De naailessen, bloemschikworkshops of een 
sportreeks gemist?
Geen probleem, je kan er nog steeds bij.  
Uitgebreide info vind je op www.femmakasterlee.be

Meer info of inschrijven:
Bloemschikken: Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be, 014 85 17 78
Naailessen: Wieza Van Lommel, 014 85 17 33
Sport: Renild Van Laer, renildvanlaer@hotmail.com, 014 85 16 19

wanDelgroep
Kom gezellig meewandelen met onze nieuwe wandelgroep!

7 en 21 oktober is poort oost van het rielenkamp (Ossengoor) onze vertrekplaats.•	
4 en 18 november starten we aan het kabouterhuisje in de Kabouterstraat.•	
2 en 16 december vertrekken we op de parking achter het gemeentehuis van •	
Kasterlee.

De deelname aan de wandelingen is gratis en je hoeft je vooraf niet in te schrijven.
Meer info: Mimi Paepen, 014 85 05 26, mimipaepen@hotmail.com
                    Ghislaine Vleugels, 0489 82 43 88, ghislainevleugels@hotmail.com

kookworkshop: belgische klassiekers
Ook	al	aan	het	snuffelen	in	kookboeken	op	zoek	naar	‘het’recept	om	je	gasten	met	
de	feestdagen	in	de	watten	te	leggen?	Dan	kan	je	op	onze	kookworkshop	beslist	
inspiratie	opdoen	met	de	heerlijke	recepten	van	Hilde	om	de	Belgische	klassiekers	
lekkerder te laten smaken dan ooit.

Waar en wanneer: maandag 22/11 om 19:30 uur in de keuken van het OC
Prijs: 7 € voor Femma-leden - 12 € voor niet-leden (ingrediënten niet inbegrepen)
Meer info en inschrijven: Ria Campforts, 014 85 24 34  
(graag inschrijven ten laatste twee weken voor de kookworkshop)

theatervoorstelling “tussen zussen”
eindelijk… we kunnen/mogen weer een theatervoorstelling organiseren.
We kozen voor de voorstelling: Tussen Zussen 
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	kinderachtig	typische	zussen- 
gekibbel	waar	verleden	en	heden	cruciaal	blijken	te	zijn.	Blijven	ze	steken	in	het	ver-
leden,	of	zijn	ze	in	staat	hun	leven	een	andere	wending	te	geven?	Blijkt	dan	ook	nog	
dat Isabel met een bepaalde missie naar haar zus is gekomen…  
een indringende voorstelling met Marleen Merckx en Anne-Mieke  Ruyten over de 
moeizame	relatie	tussen	twee	zussen.	Herkenbaar,	grappig,	ontroerend,	verrassend…	

Ben je covid safe dan ben je hartelijk welkom!  
(met mondmasker tot je op je plaats zit).



Waar en wanneer: woensdag 27 oktober om 19u30 in het OC van Kasterlee
Deuren gaan open om 18u45.
tickets zullen klaar liggen bij de inkom. (Gelieve je meisjesnaam door te geven bij 
inschrijving	zodat	we	je	ticket	snel	terugvinden)
Indien	je	met	enkele	mensen	samen	wenst	te	zitten,	graag	tickets	samen	bestellen	 
onder	één	naam	zodat	we	tickets	kunnen	bundelen	in	1	omslag.
Wil	je	zeker	zijn	van	je	plaatsje	bestel	dan	vóór	12/10	je	ticket	bij	je	kernlid.

Vanaf 15/10 kan je je ticket (indien er nog vrije plaatsen zijn) bestellen bij: 
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’
Prijs: 12 € voor Femma-leden en huisgenoten - 18 € voor niet-leden

creative workshops
Werk	je	graag	aan	een	creatief	projectje	zonder	al	de	poespas	van	materiaal	bij	el-
kaar zoeken, dan zijn deze workshops de oplossing! Je kan bij Fin kiezen uit heel wat 
ideetjes, zij stelt al het materiaal ter beschikking en zorgt ervoor dat je met een mooi 
stuk	naar	huis	kan.	Het	is	moeilijk	om	uit	te	leggen	wat	er	zoal	mogelijk	is,	volgende	
foto’s	geven	je	al	een	beetje	een	idee	maar	de	mogelijkheden	zijn	een	stuk	uitgebrei-
der dan dat.
Wanneer: woensdag 3 november om 13 uur en een groep om 19 uur
Prijs: afhankelijk van het gekozen werkstuk
Info en inschrijven: Renild Van Laer, 014 85 16 19, renildvanlaer@hotmail.com

 
  

 

 

 



hanDlettering: kerstkaarten maken
Wat	is	er	fijner	dan	een	mooie	handgemaakte	kerstkaart	te	ontvangen/maken?
Willeke	heeft	heel	wat	leuke	ideetjes	om	van	je	kaartjes	een	pareltje	te	maken.
We	gaan	tijdens	deze	les	handlettering	nog	enkele	nieuwe	letters/technieken	aan-
leren	en	werken	met	glitters	en	goud	om	dit	alles	dan	toe	te	passen	bij	onze	eigen	
ontwerpen	in	verschillende	modellen	voor	een	origineel	eigentijds	kerstkaartje.	En	
het	leuke	aan	handlettering	is	dat	er	geen	strikte	regeltjes	zijn	die	je	hoeft	te	volgen,	
alles	mag	en	kan,	dus	zowel	geschikt	voor	gevorderde	creatieve	talenten	als	voor	
beginners.
Wat breng je zeker mee:	een	dik	en	fijn	penseeltje	en	potje	voor	water 
                                             potlood, gom, lat, snijmes en snijmat
Wat mag je meebrengen:	waterverf/ecoline/brushstiften,	wit	en	gekleurd	papier	
(deze zaken brengt de lesgeefster ook zelf mee en kan je vrij gebruiken)

Waar en wanneer: woensdag 10 november om 19u30 in het OC
Prijs (materiaal inbegrepen): 20 € voor Femma-leden - 25 € voor niet-leden
Info en inschrijven: Kris Van Ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be, 014 85 17 78

JubileumDauwtrip
Op 17 november trekken we 
er	’s	ochtends	vroeg	weer	op	
uit voor een gezellige dauw-
trip en dit reeds voor de 
tiende	keer.	Een	jubileum	dat	
we niet onopgemerkt voorbij 
willen laten gaan.  
We hebben dus een extraatje 
voor	jullie	in	petto	om	het	
ontbijt een extra feestelijk 
tintje	te	geven.
Waar en wanneer: woensdag 17 november - vertrek om 8 uur  
        aan de kantine van de Kattenberg, adres Hulst 45 
Prijs: 8 €
Info en inschrijven: Renild Van Laer, 014 85 16 19, renildvanlaer@hotmail.com

noteer alvast in Je agenDa
Woensdag 1 december:
Ontmoetingsfeest	met	een	pakkende	getuigenis	van	Lieva	Vervoort	die	beide	benen	
verloor	in	een	verkeersongeval	maar	nog	steeds	super	positief	in	het	leven	staat	en	
de	schitterende	nieuwste	show	van	‘de	glaceekes’,	‘een	super	toffe	bende	met	een	
full	entertainment	show’.


