Sint - Rochus
Nieuwsbrief april 2022
Beste FeMma dames,

Wij wensen jullie een Zalig Paasfeest !

DINSDAG 5 APRIL : CREA
Deze crea gaat niet door.

DONDERDAG 21 APRIL : WANDELING BOEKENBERG / UNITASWIJK
Vandaag gaan wij in één wandeling twee pareltjes ontdekken. Het Boekenbergpark is dan
wel niet het grootste park maar het is er wel één met een lange geschiedenis. Al wandelend
ontdekken we de sporen van de diverse kasteeleigenaars en hun (soms) extravagante
smaak. Wanneer wij van al de geheimen op de hoogte zijn, gaan wij onze tweede parel
ontdekken namelijk de Unitaswijk. Deze is ongetwijfeld één van de charmantste tuinwijken
van het land. De wandeling wordt begeleid door Lieve Mariën, gids bij “Bruisend Antwerpen”
Graag inschrijven vóór 17 april bij Rita Blomme tel 03/321 47 02 of per mail
christiane_blomme@hotmail.com. Afspraak aan de hoofdingang van het park - over
taverne “de Ekster” - om 13.50 u. We vertrekken om 14 u en de wandeling duurt ongeveer
twee uurtjes. Prijs 10 € per persoon ter plaatse te betalen.

DINSDAG 26 APRIL : CREA
Kom gewoon eens een kijkje nemen of breng alvast een eigen handwerkje mee.
Zoals gewoonlijk gaat deze namiddag door in Familia (café) –
Karel Govaertsstraat 53 om 13.30u

Nu al inschrijven

DINSDAG 3 MEI : ONTMOETINGSFEEST
We zijn blij om jullie na twee jaar weer te mogen verwelkomen op ons ontmoetingsfeest !
Het wordt vast weer een gezellige avond onder vriendinnen. Naar gewoonte serveren we
een lekkere maaltijd met een glaasje wijn erbij.
Ook een tombola zal niet ontbreken en uiteraard kan er weer eens bijgebabbeld worden.
Graag inschrijven vóór 24/4 bij Rita Blomme 03/321 47 02 of per mail
christiane_blomme@hotmail.com. De prijs voor deze avond is 15 € voor leden en
20 € voor niet – leden, liefst op voorhand te betalen via het rekeningnummer
BE30 7895 3715 6211.
Deze avond gaat zoals gewoonlijk door in zaal Familia – Karel Govaertsstraat 53 –
2100 Deurne, waar we u zullen verwachten om 19 u.

WORDT VERWACHT
Dinsdag 3/5 : Ontmoetingsfeest
Dinsdag 17/5 : 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

