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Femma werkt al jaren mee aan de reeks Wereldfilms in GC De 

Wildeman, een unieke kans om zonder te reizen een stukje van de 

wereld te ontdekken. We hopen jullie daar te ontmoeten! 

 

 

Wereldfilms 

GC Wildeman, 23 februari, 9 & 16 maart 

 

Femma, KWB, Okra en Davidsfonds organiseren ook dit jaar, in 

samenwerking met GC De Wildeman, een reeks van drie wereldfilms. Er is 

een voorstelling om 14 uur en om 20 uur. Tickets kan je ook vooraf 

kopen via www.gcdewildeman.be (3 euro per film of 7 euro voor de 

drie films). 

 

* Tori et Lokita, 23 feb  

De eerste film is meteen een topper: 

een in Cannes bekroonde film van de 

gebroeders Dardenne. Twee tieners 

zijn uit Afrika gevlucht en in België 

terechtgekomen. De elfjarige Tori uit 

Kameroen heeft hier al een 

verblijfsvergunning, de zestienjarige Lokita uit Benin nog niet. Tussen 

hen groeit een diepe vriendschap. Geld verdienen ze met een karaoke-

act in een Italiaans restaurant, maar vooral doordat de eigenaar hen 

als drugkoeriers doet werken.  

 

* Flee, 9 mrt 

Een animatiefilm over Amin, die als tiener wegvluchtte 

uit Afghanistan en in Denemarken terechtkwam. Hij is nu 

een succesvolle academicus en gaat trouwen met zijn 



vriend Kasper. Hij verbergt al meer dan twintig jaar een geheim dat zijn 

leven dreigt te ruïneren.  

 

* Hit the road, 16 mrt 

De film speelt zich af in Iran en volgt een chaotisch, 

maar liefdevol gezin – de oudste zoon aan het stuur, 

vader met een gebroken been, moeder die haar tranen 

niet altijd kan bedwingen, de jongste zoon die uitbarst 

in karaoke en een zieke hond waar ze ruzie over 

maken – op een reis door een ruig landschap. 

Waarheen? Dat wordt gaandeweg duidelijker.  

 

 

FitMix, op woensdag 

 

Een enthousiaste groep FitMixers turnt elke woensdagavond van 20 

tot 21 uur, in 'Paviljoen Warrot' in Winksele. Voel jij het ook kriebelen? 

Neem dan snel contact op met Britta Schulze, de verantwoordelijke, 

want er zijn enkele plaatsen vrijgekomen voor de nieuwe reeks. 

(0486-10 63 96 of B2711@gmx.de) 

 

BBB, op maandag 

 

Let op! De lessen vinden nu weer plaats In De Kempen, zoals we 

gewoon zijn, maar voorlopig wel van 19.45 tot 20.45 uur. (Geen les op 

20 februari). 

Inlichtingen en inschrijvingen: Sonja Lemmens (0477 34 01 73 of 

sonja.lemmens1@telenet.be) of info@femmaherent.be 

 

Lijndansen, op maandag 

 

Om de twee weken op maandag, 19.30 tot 21.30 uur 

Let op: weer zoals gewoonlijk in De Kempen 

Meer weten? Denise Van Brusselen (016 22 25 99) of 

info@femmaherent.be 



Mee naar Maastricht met Femma Machelen? 

Op vrijdag 21 april 

 

Wil je niet wachten tot de zomer voor een uitstap naar (de markt in) 

Maastricht? Dan kan je in de lente mee met Femma Machelen. Meer 

details volgen later. Laat alvast weten dat je geïnteresseerd bent via 

info@femmaherent.be. 

 

 

Activiteiten  februari maart 

BBB 6 6 & 20 

Lijndansen 13 & 27 12 & 27 

Bloemschikken 16  30 

Onderonsje 20 20 

Divers koken 20 & 27 6 

 

Goed om te weten 
 

KWB id 'Qatar aan de Schelde. Hoe verder?' 

In gesprek met Luc Cortebeeck  

Vrijdag 3 maart om 20 u. in GC De Wildeman, lokaal B5 

 

Buitenlandse arbeiders werkten in mensonwaardige omstandigheden 

aan de stadions voor de Wereldbeker Voetbal in Qatar. Elementaire 

arbeids- en mensenrechten werden er geschonden. Deze zomer kwam 

dan bij ons een zaak van mensenhandel en economische uitbuiting aan 

het licht, op een werf van chemiereus Borealis in de haven van 

Antwerpen. Kan de zorgplicht – die ondernemingen verantwoordelijk 

stelt voor wat bij hun onderaannemers gebeurt – een einde maken aan 

deze toestanden?  

Kom luisteren naar Luc Cortebeeck, die als voorzitter van de 

Internationale Arbeidsorganisatie IAO de wereld heeft afgereisd en 

overal gepraat en onderhandeld heeft met werknemers, werkgevers 



en overheden. Er is ruimte voor jouw eigen ervaringen, je ongeloof of 

boosheid over het feit dat zulke toestanden bestaan.  

Graag een seintje via info@kwbherent.be als je erbij wilt zijn. 

Iedereen welkom. Toegang gratis.  
 

Brunch van KWB 

Zondag 12 maart van 9.30 tot 13 u., parochiezaal van Winksele Delle  

 

Heb je er de vorige jaren van genoten of heb je ze toen gemist? Er is 

ook dit keer een uitgebreide keuze uit allerhande lekkers. Wie vóór 8 

maart inschrijft betaalt slechts 15 euro per persoon (kinderen 1,50 

euro per leeftijdsjaar).  

Inschrijven kan via info@kwbherent.be, bij Richard Raeymaekers 

(0478  30 19 47) of Dominique Paeps (016 29 54 07).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 februari 2023 

 

We beginnen weldra aan een tocht van zes weken. 
We staan geregeld stil om bij te tanken en ballast 
weg te gooien. Broederlijk delen kan deugd doen. 
Onderweg kruisen we mensen of trekken op met 

hen. Pasen is ons einddoel. 
---------------------- 

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. 

 


