Sint - Rochus
Nieuwsbrief oktober 2022

Beste FeMma dames,

Noteer alvast twee nieuwe activiteiten nog dit najaar, een bezoek aan Train World
en samen naar het EWT Theater.

DINSDAG 11 OKTOBER : 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 13.30 u

DINSDAG 4 OKTOBER : BEZOEK AAN TRAIN WORLD
Train World, het museum van de NMBS, organiseert de tijdelijke expo Royals & Trains.
We ontdekken tijdens deze expo meer over de unieke band die de Belgische koninklijke
familie verenigt met de spoorwegwereld. We herbeleven de pracht van de koninklijke reizen
aan de hand van exclusieve foto's, objecten, historische documenten uit de collecties van het
museum evenals van het Koninklijk Paleis. Als kers op de taart stellen ze voor de eerste
maal vijf koninklijke rijtuigen in al hun glorie samen tentoon in Train World. Een unieke kans
dus om de koninklijke treinen te ontdekken ! Deze tentoonstelling toont zeldzame
documenten van de eerste trein van Leopold I en andere koninklijke rijtuigen die niet langer
bestaan, bouwplannen, thee- en eetserviezen van Albert I en Leopold III, objecten van de
personeelsleden van de koninklijke konvooien, en items uit de reisgarderobe van koningin
Astrid. Daarnaast brengt ze ook het leven in beeld aan boord van deze prachtige treinen.
We brengen een bezoek aan deze tentoonstelling en spreken af in Berchem station om
12.30 u. Daar nemen we de trein naar het station van Schaarbeek waar het
spoorwegmuseum zich ter plaatse bevindt. Ieder betaalt zelf de trein.
Prijs voor het museum is 12 € ter plaatse te betalen. Laat het snel even weten indien je
meegaat bij Rita Blomme tel 03/321 47 02 of per mail christiane_blomme@hotmail.com

WOENSDAG 19 OKTOBER : VOORSTELLING LAMONT PRODUCTEN
Velen maakten reeds kennis met deze producten en zijn er heel tevreden over.
Op deze avond brengt Frederick van de firma Lamont ons een leerrijke voorstelling
over verzorgingsproducten op basis van paardenmelk of met Aloë Vera 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 van Pius X tel 03/321 19 43
of GSM 0498/63 29 00 liefst vóór 17 oktober, SMS bericht mag ook.
Deze avond is gratis. De workshop gaat door om 19.30 u in het café van de parochie Pius X
– Corneel Franckstraat 25. Wie niet kan komen en toch graag producten wil bestellen kan de
bestelling doorgeven aan Anita Stapelle van Pius X.

Nu al inschrijven :
DONDERDAG 1 DECEMBER 2022 : EWT THEATER :
‘Tot grote vreugde van Marcel zijn alle vijvers dichtgevroren en wil hij samen met zijn goede
vriend Theo gaan schaatsen. Eenmaal bij Theo valt de afspraak in het (ijskoude) water:
wegens een dringende zakelijke verplichting kan hij niet mee. Regine, de vrouw van Theo,
voelt de ontgoocheling bij Marcel en stelt voor dat zij met hem mee gezellig gaat schaatsen.
Het duurt dan niet lang of de twee schaatsen scheef...’
Inschrijven voor deze dolle komedie van Jeroen Maes,
graag vóór 1/11/22 bij Rita Blomme tel 03/321 47 02 of per mail
christiane_blomme@hotmail.com - Prijs € 20 per persoon, graag op voorhand
overschrijven naar BE30 7895 3715 6211
Afspraak ter plaatse , Hertstraat 2 – 2100 Deurne om 20 u

WORDT VERWACHT
Dinsdag 15/11 : Crea
Woensdag 23/11 : ‘Geheugen’ in Pius X

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

