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Ik wens ons een glimlach bij wat mag gebeuren, tijdloos warm en 

uitnodigend stil. Die in zijn glans mensen meenemen wil, om ook eens 

buiten de lijntjes te kleuren (em. prof. Jos Wilmots) 

 

BBB 

 

Let op! In januari vindt de BBB plaats in de trouwzaal van het oude 

gemeentehuis, want er komen studenten blokken in De Kempen. 

Omdat de lesgeefster al zeker voor de eerste 4 lessen vervangen wordt, 

moeten we ook de uren een beetje aanpassen: les van 19.45 tot 20.45 

uur. Er zal geen les zijn op 20 februari. 

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

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

 

 

Creatief met wol  

Op 7 feb, 14 & 21 maart 

 

 

 

 

 

Kabels haken is echt verslavend. Met een paar leuke patronen kan je 

eindeloos variëren – hippe plantenhangers, leuke opbergmandjes, een 

kersenpittenkussen, een voetenzak ... Voor elk wat wils. Fleur deze 

zomer je tuinfeest op met een aangeklede fruitsapverdeler of decoreer 

een fles of bokaal met ingemaakte vruchten. Je kan het zo gek niet 

bedenken. 

Wij leren de techniek door in drie lessen een knus kussen te maken. 



Wanneer? Op 7 februari, 14 maart en de afwerking op 21 maart. Je 

kan deelnemen in de namiddag (13.30 tot 15.30 u.) of in de avond 

(19.30 tot 21.30 u.).  

Waar? Zaaltje 's Herenwegveld 

Meebrengen: Veel wol om te oefenen, aangepaste haaknaald, 

schaar … Wie zeker is van zijn stuk, brengt meteen de wol mee voor 

het kussen. 

Deelnemen: Je betaalt 25 euro voor de 3 lessen.  

Inlichtingen: Denise Van Brusselen (016 22 25 99 of 

van_brusselen_denise@hotmail.com) of info@femmaherent.be 

 

 

 

 

 

 

Divers koken  

Op 20 en 27 feb + 6 maart 

Sta jij open voor andere culturen en wil je graag kennismaken met 

heerlijke gerechten en smaken? Dan nodigen Femma en KWB je uit 

voor drie kookavonden, waarin we telkens achter het fornuis staan 

samen met een kokkin met een andere culturele achtergrond. We 

leren enkele heerlijke gerechten bereiden en natuurlijk proeven we ze 

ook. In de loop van de avond vertelt elke kokkin ook over haar cultuur 

en over hoe de mensen leven in haar land. 

 

 

Wanneer? Op 20 februari leren we Congolees koken. Op 27 februari 

maken we kennis met Palestijnse gerechten. Op 6 maart bereiden we 

hapjes uit Ghana. Telkens om 19 uur. 



Waar? In De Schoppe, in de Benedictushoeve (Sint Benedictusstraat 11 

in Herent) 

Prijs? Je betaalt 5 euro per avond, als deelname in de onkosten voor 

de ingrediënten. 

Hoe deelnemen? Schrijf je in vóór 5 februari op info@kwbherent.be. 

Wacht niet te lang, want het aantal deelnemers is beperkt. 

 

 

FitMix 

Een enthousiaste groep FitMixers turnt elke woensdagavond van 20 

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

Bezorg dan je gegevens aan verantwoordelijke Britta Schulze, want zo 

kan zij je contacteren als plaatsen vrijgekomen zijn voor de nieuwe 

reeks.  

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

 

 

Lijndansen 

Om de twee weken op maandag, 19.30 tot 21.30 uur. 

Let op: voor de eerste lessen kkunnen e niet terecht in De Kempen 

omdat de blokkende studenten er nog zitten, dus verhuizen wij naar 

de trouwzaal van het oude gemeentehuis. 

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  januari februari 

BBB 9 & 23 6 

Lijndansen 16 & 30 13 & 27 

Onderonsje 16 20 

Bloemschikken 26 16  

Kussen haken  7 

Divers koken  20 & 27 

 

Goed om te weten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Huren voor Buren  

 

Afgelopen oktober hebben hier aandacht gevraagd voor de vzw Huren 

voor Buren, die in Herent woningen huurt, om ze dan zelf te verhuren 

aan kwetsbare personen en gezinnen.  

Sinds kort is er de mogelijkheid om financiële steun aan Huren voor 

Buren te storten via het rekeningnummer BE80 7765 9023 3377 van 

vzw Caritas Hulpbetoon, met als mededeling ‘Voorkeur project 

nr. 6021 Huren voor Buren'. Wanneer je per jaar 40 euro of meer stort, 

ontvang je hiervoor een fiscaal attest van Caritas Hulpbetoon en is 

jouw gift dus fiscaal aftrekbaar. 

 

 

---------------------- 
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. 


