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In deze tijd van het jaar
Nu de dagen fors gaan lengen
Wens ik je al het goede
Dat Pasen je maar kan brengen
Moge de schoonheid van dit seizoen
De winter vlug verdringen
En dat de vreugde van Pasen
Je het hele jaar door mag omringen
WE WENSEN IEDEREEN EEN ZALIG PASEN !
Weefhaken - tas in dikke wol en dunne katoen
Tweede en laatste sessie op 25 april
Uur: van 19.30 u. tot 22.30 u.
Waar: in de pastorie van Herent

Geleid bezoek aan Histaruz
(Historisch Archief van UZ
Leuven in blok J, aan de vroegere
verpleegsterschool van de
Universitaire Kliniek Sint-Rafaël)
Een prachtig collectie en
overzicht van het Leuvense
gezondheidszorgverleden in een unieke omgeving
(die toch nog heel eventjes mag blijven bestaan).

Wanneer: Op zaterdag 4 mei.
Uur: rondleiding van 14.00 u. tot 16.00 u.
Waar: Samenkomst vóór 13.55 u. aan de grote poort (vroegere
hoofdingang verpleegsterschool) recht tegenover het Sint-Jacobsplein.
Heen- en terugreis op eigen kracht.
Prijs deelname:
• 5 euro per persoon voor leden Femma (= verzekerd)
en gezinsleden
• 8 euro voor niet-leden (= niet verzekerd)
Inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op
rekening nr. BE81 0682 4000 6824 van Femma Herent met vermelding
‘Histaruz’ en je naam.
Inschrijven: Aandacht ! Beperkt aantal deelnemers !
Uiterlijk tot 26 april bij Iris Verherstraeten 016 23 87 37

Uitstapje Gent
We bezoeken in de voormiddag
het Huis van Alijn
(www.huisvanalijn.be) dat
gewoontes, tradities en rituelen
blootlegt die herinneren aan
een recent of verder verleden.
In de namiddag “Shmikkelen door Gent”.
We doen een stadswandeling, bezoeken de toeristische hoogtepunten
van Gent: Sint-Baafskathedraal, Belfort,Stadshal,
St.-Niklaaskerk, Korenmarkt, St.-Michielsbrug, Gravensteen, …
en genieten ondertussen van enkele Gentse streekproducten.
Wanneer: Op vrijdag 17 mei.
Heenreis:
met de trein Leuven – Gent: Vertrek om 9.04 u.
Terugreis:
Vertrek in Gent rond 17.00 u. (of naar eigen keuze)
Meerdere treinen per uur van Gent St-Pieter naar Leuven ongeveer op
het uur of het half uur.

Prijs deelname: (inclusief middagmaal, exclusief drank en treinbiljet)
• 35 euro per persoon voor leden Femma (= verzekerd)
en gezinsleden
• 45 euro voor niet-leden (= niet verzekerd)
Inschrijving is pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op
rekening nr. BE81 0682 4000 6824 van Femma Herent met vermelding
‘Gent’ en je naam.
Inschrijven: Uiterlijk tot 10 mei bij Olivia Lambrechts 016 20 34 70

Wist-je-datjes
Data die je alvast in je agenda mag noteren:
• Onze lang verwachte opfrissing van de verkeersregels
(in samenwerking met OKRA) heeft plaats op
donderdagnamiddag 26 september.
• In het najaar, van 15 tot en met 18 oktober, is onze jaarlijkse
Femma-reis. Dit keer verkennen we het Groothertogdom
Luxemburg.

Nieuwtjes van andere organisaties
Rustpauze in LDC d’Ontmoeting
Het LDC is alle dagen van de week (behalve op vrijdag)
tussen 13.30 u. en 17 u. open voor iedereen.
Als je zin hebt kan je er tijdens een wandeling of na het winkelen
genieten van een koffie en “Ontmoeting”.

Meer bewegen en minder stilzitten
Deze workshop, ingericht door CM Herent, vind plaats op woensdag
24 april om 20 u. in LDC d’Ontmoeting (Mechelsesteenweg 485)
Vooraf inschrijven is verplicht.

Zin in een babbel?
Het vrijdagcafé in Het Centrum (vroeger Centrum Paul De Maeseneer,
Wijgmaalsesteenweg 15) is elk 4de vrijdag van de maand open vanaf
20 u. (volgende keer: 26 april)
Iedereen welkom.

Overzicht komende activiteiten
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April
1 BBB
2 Yoga
3 Fit-Mix
4 Bloemschikken
15 Onderonsje
23 Yoga
24 Fit-Mix
25 Weefhaken
29 BBB
30 Yoga
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Dinsdag
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Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Mei
6 BBB
7 Yoga
8 Fit-Mix
14 Yoga
15 Fit-Mix
20 Onderonsje
21 Yoga
22 Fit-Mix
23 Bloemschikken
27 BBB
28 Yoga
29 Fit-Mix

Nieuwe Europese privacywetgeving
Als je je gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, stuur dan een
mailtje naar leden@femma.be (Femma vzw) of naar
info@femmaherent.be.
Femma Herent verklaart hierbij de Europese verordening 2016/679
rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

