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WEETJES
september 2015
emaiL: femma.eversel@gmail.com

HOBBY
1,15 en 29 september om 13u30 in ST.BAAF.

GEZOND DE WINTER DOOR
Woensdag 9 september om 19u30 in de grote keuken van St. Baaf
Kruidenvrouw Tilly Van dyck geeft ons vele tips om op een gezonde wijze de
winter door te komen.
Wij maken samen met haar een heerlijke helende kruidendrank,
2 hoestsiropen waaronder een vlierbessiroop. Badzout en een borstbalsem met
oefening naar de beste manier van behandelen.
Je dient enkel zelf voor de vlierbessen te zorgen.

Je PLUKT BEST ZO SNEL MOGELIJK DE VLIERBESSEN, omdat ze nu rijp zijn.
Hoe ga je tewerk ??? Pluk de trossen. Rits de bessen met een vork van de
trosjes en was ze zorgvuldig. Bewaar ze in de diepvries. Haal ze juist voor de les
uit de diepvries en ze zijn klaar om te gebruiken.
Prijs : 5 Euro – consumptie en materiaal inbegrepen.
Inschrijven voor 6 september bij je kernlid.
Verantwoordelijke : Rita Habex tel. 011/425296

DAGUITSTAP
Donderdag 1 oktober
In de voormiddag bezoeken we het Bocholter Brouwerijmuseum.
’s Middags is er een broodmaaltijd voorzien. In de namiddag brengen we een
bezoek aan de Alpaca Boerderij (lama’s) in Kaulille en de beeldentuin van Albert
Vaesen.
Nadien kan je nog wat rondkuieren en een terrasje doen in Bree.

We vertrekken aan St. Baaf om 9u00.
Prijs : 20 EURO : gids, koffie en broodmaaltijd
inbegrepen.
Inschrijven uiterlijk voor 21/9/2015 bij je kernlid
of via mail femma.eversel@gmail.com
Contactpersoon : Habex Rita, 011/425296

WORKSHOP CREATIEF BREIEN
Woensdag 7,21 en 28 oktober om 19u30 in St. Baaf
We breien een dames of een kindercape. Je kan kiezen uit verschillende
modellen, die de avond zelf te bezichtigen zijn.
De hoeveelheid wol is een beetje afhankelijk van het model en de dikte van het
breigaren.
Voor de schoudercape met knopen die je op de foto ziet, heb je 600 gr
breigaren nodig ,breinaalden 4,5. Je dient je breinaalden aan te passen aan de
dikte van je garen. Dat vraag je best in de breiwinkel.
Voor een kindercape heb je ongeveer 300 à 400 gr garen nodig.

NAAICAFE FEMMA – dinsdag 8 september en donderdag 24 september
Even een broek inkorten, iets verstellen, of kleding op
maat maken. Bij naaicafé femma kan je het van 19u00
tot 22u00.
Er is geen lesgeefster, maar we steken er van mekaar
veel op.
Je dient wel zelf je naaimachine en een verlengkabel
mee te brengen.

HEB JE DEZE AL GELEZEN -Woensdag 25 november
“Wij en ik “ van Saskia de Coster

Bedoeling is dat we het boek op voorhand lezen en het bespreken op 25
november.
In de familieroman Wij en ik belandt de lezer midden in de hogere klasse waar
het wemelt van de familiegeheimen en onderhuidse drama’s, en waar liefde
een complex gegeven is. Wij en ik is een briljante, scherpzinnige familieroman,
vol onvergetelijke scènes.
Je kunt het boek in de bibliotheek vinden.

