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Heb je op 24 februari gekeken naar de liveshow op Eén rond 'Kom op 
tegen Kanker'? Daar werden een heleboel lampionnen aangestoken als 
een lichtpuntje van hoop, warmte, steun en troost voor kankerpatiënten. 
Eén van die lampionnen heeft Femma Herent gefinancierd, want 
Femmavrouwen willen zo'n lichtpuntje zijn. 
 
Daguitstap Geraardsbergen en Ronse 
Donderdag 13 april 
 

We brengen een kort bezoek aan Geraardsbergen. 
Het is marktdag, dus je kunt er verse vis kopen. We 
zullen daar ook ons middagmaal nemen (menu: 
aspergesoep, kalkoenfilet met champignonsaus en 
aardappelkroketten, mattentaart). Daarna reizen we 
door naar Ronse. Daar maken we een stadswandeling, 
met een bezoek aan het 
belevingscentrum Hoge 
Mote, het Museum voor 

Textiel (MUTS), de Sint-Hermesbasiliek en de 
crypte. We wandelen daarbij door de authentieke 
site 'De Vrijheid'.  
Na een afsluiter in Ronse vangen we de terugreis 
aan. 

Busrit. Opstappen aan de Kouter in Herent om 8.30 u.; terug rond 19.30 u. 
(ten laatste 20 u.). 
Prijs deelname. 53 euro per persoon voor vervoer met de bus, toegang, 
vergoeding voor gids en maaltijd (dranken niet inbegrepen). 
Inschrijven kan tot en met 5 april bij Iris Verherstraeten (016 23 87 37) of 
via mail naar info@femmaherent.be. 
 
 

Activiteiten  maart april 

BBB 6 & 20 3 & 17 

Lijndansen 13 & 27 24 

Onderonsje 20 17 

Bloemschikken 30 27 

Daguitstap Geraardsb. & Ronse  13 

 
 

Goed om te weten 
 

Brunch van KWB 
Zondag 12 maart van 9.30 tot 13 u., parochiezaal van Winksele Delle  
Inschrijven voor de brunch kan via info@kwbherent.be, bij Richard 
Raeymaekers (0478  30 19 47) of Dominique Paeps (016 29 54 07).  

 
Palestijnse zondag 
26 maart, van 13.30 tot 17 u. in De Wildeman 
Palestina Solidariteit Herent komt op voor de rechten van het Palestijnse 
volk, tegen de bezetting van het Palestijnse gebied en de Israëlische 
apartheid. Ze organiseren jaarlijks een rijkgevulde zondag, dit keer onder 
meer met een fototentoonstelling en een lezing door voormalig VRT-
journalist Johan Depoortere. Warm aanbevolen! 
 

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