Sint - Rochus
Nieuwsbrief oktober 2021
Beste FeMma dames,
Hier zijn we alweer met meer Femma nieuws.
MAANDAG 11 OKTOBER : CREA
Kom gewoon eens een kijkje nemen of breng alvast een eigen
handwerkje mee.
De heerlijke koffie of thee met koekjes naar believen, staan voor je klaar in Familia (café)
Karel Govaertsstraat 53 om 13.30u - prijs 3 €
Opgelet, vanaf 1/10 verandert de rijrichting in de Karel Govaertsstraat.
WOENSDAG 20 OKTOBER :VOORSTELLING LAMONT PRODUCTEN
Eindelijk kunnen we onze binnenactiviteiten van FEMMA terug opstarten.
Velen die reeds kennis maakten met de Lamont producten zijn er heel
tevreden over, vandaar dat wij proberen om eens per jaar een workshop
te organiseren. Op deze avond brengt Frederik van de firma Lamont
ons een leerrijke voorstelling over verzorgingsproducten op basis van
paardenmelk en over milieuvriendelijke onderhoudsproducten.
Na de workshop is er een gratis tombola. Tijdens de pauze is er koffie met gebak.
Na de voorstelling is er een vrijblijvende mogelijkheid tot bestellen van deze producten
(geen koopverplichting). Iedereen is van harte welkom, ook niet – leden.
Gelieve in te schrijven door een seintje te geven aan Anita Stapelle, tel 03/321 19 43 of
GSM 0498/63 29 00, liefst vóór 17 oktober. Mailen naar christiane_blomme@hotmail.com
kan ook. Deze avond is gratis. De workshop gaat door in het café van de Parochie Pius X,
Corneel Franckstraat 25 om 19.30u. Wie niet kan komen en toch graag producten wil
bestellen, kan de bestelling doorgeven aan Anita Stapelle van Pius X.
ZONDAG 31 OKTOBER : MIS VOOR OVERLEDENEN VAN FEMMA EN KWB
Tijdens de mis van 9.30 u in onze Sint - Rochuskerk gedenken wij de overleden
leden van KWB en Femma.
WORDT VERWACHT
Maandag 8/11 : Crea
Woensdag 17/11 : ‘Veerkracht, wat je nodig hebt om tegenslagen te overwinnen’ in Pius X
Maandag 29/11 : Crea
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

