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Er was niemand 
zoals jij,

en hoe erg 
ik je ook mis,

ik ben zo  
dankbaar 
en blij,

dat die herinnering
 er is.

K a s t e r l e e



Sporten 
We mochten nog nooit meer enthousiaste sporters inschrijven voor ons uitgebreide 
sportaanbod. Wil jij ook nog mee komen sporten in een toffe vriendinnengroep?
Je kan nog bij aansluiten (uitgezonderd aquagym) na de herfstvakantie voor 30 € 
(voor de lessen tot aan de kerstvakantie). Je vindt onze sportkalender op  
www.femmakasterlee.be

Advent in een nieuw jASje
Nu de feestdagen in aantocht zijn, 
is iedereen weer op zoek naar leuke 
decoratie-ideeën om zijn huis een 
feestelijk tintje te geven.  
Daar hoort zeker ook een zelfge-
maakt bloemstuk bij. tijdens onze 
bloemschikles gaan we aan de slag 
met groen en decoratiemateriaal 
om een eigentijdse versie te maken 
van de adventskrans. 
Het voorbeeld van Veerle viel alvast 
erg in de smaak bij de bloemschik-
sters.
Deelnemen aan een losse bloemschikles kan aan de prijs van 9 €.
Je kan ook nog inschrijven voor de resterende 6 bloemschiklessen van dit seizoen 
aan de prijs van 36 € (ledenprijs) op 9/11 - 21/12 - 25/1 - 15/2 - 15/3 en 26/4  
telkens vanaf 19.30 uur in het OC.
Voor meer info en inspirerende ideetjes mag je steeds contact opnemen met Kris 
Van ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be of 014 85 17 78.

wAndeldonderdAgen
Wandelen biedt je talrijke voordelen voor een gezonder leven en dit zowel op fysiek 
als mentaal vlak. Je verbetert je conditie en bloedsomloop. Je ademt de gezonde 
frisse buitenlucht in wat zeker bevorderlijk is voor een goede nachtrust. Bovendien 
vermindert het je stressniveau en mentale moeheid en verbetert het je stemming. 
Voeg daarbij nog de deugddoende babbels in aangenaam gezelschap en je kan er 
weer even tegenaan.
We wandelen elke eerste en derde donderdag van de maand +/- 5 km waarna er 
nog gezellig kan nagepraat worden bij een geurend tasje koffie of iets straffers.
De deelname is helemaal gratis en je hoeft je vooraf niet in te schrijven.

In november starten we aan café de Pelleman• 
In december starten we aan de Pit• 

We vertrekken telkens om 13 uur.
Meer info: Ghislaine Vleugels, 0494 82 43 88, ghislainevleugels@hotmail.com 

 



dAuwtrip
Geen mooier moment voor een wandeling als in de ochtendzon om daarna te  
genieten van een heerlijk ontbijt.
Wanneer: dinsdag 15 november om 8 uur 
Waar: aan de kantine van de Kattenberg (adres Hulst)
Prijs: 9 € voor Femma-leden en huisgenoten - 14 € voor niet-leden
Info en inschrijven: Renild Van Laer, renildvanlaer@hotmail.com, 014 85 16 19

CreAtieve workShop
Ben je graag creatief bezig zonder alle poespas van ideetjes en materialen verzame-
len? Dan zijn het onze creatieve workshops die je zoekt.  
Op onze website, www.femmakasterlee.be vind je alvast enkele voorbeeldjes van 
wat je zoal kan maken, het aanbod is echter veel uitgebreider. Je kan ter plaatse een 
leuk projectje uitkiezen.
Wanneer: woensdag 16 november om 19 uur en/of
                   vrijdag 25 november om 13 uur
Info en inschrijven: Renild Van Laer, renildvanlaer@hotmail.com, 014 85 16 19

kookleS “feeStelijke hApjeS”
Mag het met de eindejaarsfeesten eens wat anders zijn dan een bitterbal of kaas-
blokje? Hilde heeft weer heel wat recepten van originele, overheerlijke hapjes voor 
ons uitgezocht om het feest alvast goed in te zetten of om een heerlijk hapjesbuffet 
te maken. Kom ze mee klaarmaken en uiteraard ook proeven tijdens de kookwork-
shop ”feestelijke hapjes” en zet de feestperiode alvast goed in.
Wanneer: maandag 5 december vanaf 19.30 uur
Waar: in de keuken van het OC (Binnenpad 2 - Kasterlee)
Prijs: 7 € voor Femma-leden - 12 € voor niet-leden (ingrediënten niet inbegrepen)
Meer info en inschrijven: Ria Campforts, 014 85 24 34
Graag inschrijven vóór 28/11

ontmoetingSfeeSt op 7 deCember
Omdat het al veel te lang geleden is dat we nog eens  
gezellig konden/mochten samenkomen voor een  
ontmoetingsfeest hebben we kosten nog moeite  
gespaard om van ons ontmoetingsfeest van 7 december 
een topper te maken.
We starten alvast met lekkere fricassee met puree .

lieva Vervoort brengt ons haar pakkend verhaal  
over “Veerkracht”. een inspirerend verhaal van  
een bijzonder sterke vrouw dat niemand onbewogen  
zal laten maar waar we zeker kracht uit kunnen putten als 
het moeilijk gaat. 



Ze vat haar lezing zelf als volgt samen: Ik verloor 4 jaar geleden mijn beide benen in 
een verkeersongeval. Gewoon worden doe je dat niet. Je moet er mee leren leven. 
Positief in het leven staan en door het leven gaan... That’s the spirit!!!
Na haar lezing komen we alvast in de juiste sfeer voor het spetterende optreden van 
‘de glaceekes’ tijdens het eten van een glacéke. 
Zij zorgen voor topamusement met de leukste acts uit hun nieuwe show.

We hoorden reeds dat er heel wat mannen graag mee komen feesten op 7 decem-
ber, en ja ze zijn ook allemaal hartelijk welkom!
Waar en wanneer: woensdag 7 december om 19 uur in het OC van Kasterlee
Prijs: 15 € voor Femma-leden en huisgenoten - 20 € voor niet-leden
Inschrijven vóór 30 november bij je kernlid of Suzanne Vervecken,  
susvervecken@hotmail.com, 014 75 37 71

reiS nAAr kerStmArkt in eSSen
Met zijn 450.000 lichtjes is Essen wellicht de mooist verlichte kerstmarkt van Duits-
land. Voeg hierbij nog de vele winkels en horecazaken en je hebt alle ingrediënten 
voor een leuk dagje uit ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer.
Wanneer: dinsdag 13 december 
Waar: vertrek om 8 uur achter het gemeentehuis
Prijs: 18 € voor Femma-leden en huisgenoten - 24 € voor niet-leden
Meer info en inschrijven: Wieza Vanlommel, Heesakkers 27, 014 85 17 33
Graag inschrijven vóór 5 december.

progrAmmA voorjAAr 2023
We zijn alweer druk in de weer om een leuk voorjaarsprogramma samen te stellen.
Heb jij een leuk idee voor een activiteit, kan je zelf een toffe workshop geven of ken 
je iemand die boeiende, sportieve of creatieve activiteiten kan begeleiden? Geef ons 
dan zeker een seintje en we bekijken of we de activiteit in ons programma kunnen 
opnemen.
Kris Van ballaer, boonen-vanballaer@telenet.be of 014 85 17 78

 


