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Beste FeMma dames, 

 
Stilletjes aan komt het Femma leven weer op gang,  
we hebben er met velen lang naar uitgekeken ! 
Tegelijk is de ‘grote vakantie’ weer in aantocht en  
al zal deze zich vooral dichter bij huis afspelen, 
we hopen dat jullie er even zo goed van zullen genieten. 

 
 
MAANDAG 6 JULI : CREA  
We zijn blij jullie terug te mogen verwelkomen op de crea namiddag  
waarop iedereen aan een eigen handwerkje werkt. Uiteraard ben je  
ook deze keer welkom om gewoon eens een kijkje te komen nemen  
of een praatje te maken. 
Maar let op ; vanaf nu gaan alle crea namiddagen weer door in zaal Familia (café) 
De heerlijke koffie of thee met koekjes naar believen, zullen voor je klaar staan in de  
Karel Govaertsstraat 53 om 13.30u - prijs 3 € 
 
 
ZATERDAG 1 AUGUSTUS : DAGUITSTAP NAAR LEERDAM MET BUFFETCRUISE OP DE 
LINGE  
Wie zich inschreef voor deze daguitstap, wordt door ons zo vlug mogelijk persoonlijk op 
de hoogte gebracht of deze al dan niet zal doorgaan. We wachten de beslissing van reizen 
Lauwers af en deze valt na 1 juli. Indien de uitstap doorgaat, verneem je van ons tijdig  het 
uur en de plaats van vertrek. 
 
VRIJDAG 18 SEPTEMBER : AVONDWANDELING ‘HET STADSPARK EN OMGEVING’ 
Omdat onze avondwandeling eind juni niet kan doorgaan, hebben we gekozen voor deze 
nieuwe datum. Onze welbekende gids Rick is volop bezig deze gloednieuwe wandeling in en 
om het Stadspark te ontwerpen en voor te bereiden. Zoals we het van hem gewoon zijn,  
zal het zeker een boeiende activiteit worden. 
Meer info mag je verwachten op de nieuwsbrief van september. 
 
 
WORDT VERWACHT 
Maandag 14/9 : Crea 
Vrijdag 18/9 : Avondwandeling 
 
Femma-leden en hun inwonende gezinsleden zijn tijdens de vermelde Femma-activiteiten verzekerd 
onder de ledenpolis van Femma, niet-leden kunnen zich hierop niet beroepen 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


