NOVEMBER
Di 6/11: “Rouwverwerking bij kinderen”
Op welke manier geef je aandacht aan kinderen die rouwen?
Marie‐Jeanne Delaey vertelt ons vanuit haar ervaring als pallia‐
tief verpleegkundige hoe we kinderen kunnen begeleiden bij
het afscheid nemen en rouwen. Ze geeft ons tips en aandachts‐
punten voor de verschillende leeftijdsgroepen en ook rond de
verschillende vormen van verwerken. Wie vragen heeft hier‐
rond, kan ze vooraf reeds doorgeven aan Greet 0499/26 07 85.
Je kan ook ter plaatse (ev anoniem) vragen formuleren.
Om 20 uur in de cafetaria van het WZC,
Femma‐leden gratis, niet‐leden 5 euro.

Vrijd 16/11: “Praatcafé” : uitnodiging volgt
Woe 28/11 en woe 5/12: Crea: Kaarsen maken
Meer info volgt in volgend maandblaadje

DECEMBER
Ma 3/12: “Congo, verslag inleefreis
wereldsolidariteit” in samenwerking met KWB
Ma 10/12: feestmenu
Vrijd 14/12: Kerstfeest: “Vrouwen en hun geloof”

De Femma‐leden en hun inwonende gezinsleden worden tijdens de
vermelde activiteit verzekerd onder de ledenpolis van Femma,
de niet‐leden vallen niet onder deze polis

Site: femma.dekaaie15.be

De droom van Christine van vorig jaar op uitwaaitocht, kwam uit: samen met
Femma op weekend! Vrijdag 21 september vertrokken 22 enthousiaste
Ardooise Femma‐dames richting vredesdorp te Mesen. Het thema werd niet
zomaar gekozen: vrede, vreugde en vriendschap. Onze werkgroep zorgde
ervoor dat het dagen werden om nooit te vergeten. We beleefden intense
momenten samen met Christine Bruggeman die ons vertelde over de Ark,
een leefgemeenschap voor mensen met en zonder een mentale handicap,
en hoe dit vrede kan brengen. We genoten met volle teugen van een dag‐
tocht met stops waar we telkens verwend werden met lekkers en waar
iedereen luisterde naar het verhaal van de andere.. ’s Avonds mocht een
kwis ook niet ontbreken: onze kennis werd zwaar op de proef gesteld!
Na onze 2de overnachting, mét liedje om de dag te starten, sloten we af met
een wandeling langs de graven van vele gesneuvelde soldaten, die hun leven
gaven om ons vrede te brengen.. Ons kentekentje met een poppie als
symbool werd hier tastbaar..
Als kers op de taart kreeg iedereen nog een kaartje met de 10 stappen naar
vrede op vermeld. Ik dank graag nog zeer hartelijk onze werkgroep voor hun
perfecte organisatie en alle Femma‐leden die mee het weekend maakten tot
wat het was: deze groep is nog hechter geworden dan voorheen..
Geniet mee van de mooie foto’s op de site!

Di 9/10: fabrieksbezoek “de thuiszorgwinkel”
(van 14u tot 16u30)

We verzamelen om 13u30 aan de Albertzaal om samen naar
Roeselare te rijden. Wie chauffeur kan zijn en/of wie wil
inschrijven, gelieve je naam op te geven aan Lieve Vackier ,
051/74 80 34. Leden betalen 1 €, niet‐leden 5 €.
Vervoerkosten worden ter plaatse vereffend met de chauffeurs.

OKTOBER

OKTOBER

Ma 15/10: “Later begint vandaag” door
Manu Keirse

Zondag 21/10: fietstocht: Rondfietsen met Skobiak!

Manu Keirse geeft antwoorden over de laatste levensfase,
palliatieve zorg en euthanasie en helpt om op een serene manier
om te gaan met het levenseinde.
Dit is een organisatie van de familieraad van het woonzorgcentrum.
Inschrijven is verplicht tegen 8 okt op het nummer 051/74 02 60 of
via mail: greetje.van.maele@telenet.be
Gratis inkom, plaatsen beperkt.
Locatie : cafetaria van het WZC .
Wanneer: om 19 uur

Di 16/10: bapas, lepelhapjes, verrines
Verwacht je gasten? Verras hen en serveer volgende hapjes:
•
Winterse witloofsalade met makreel
•
Brusselse stoemp
•
Omelet special met grijze garnalen
•
Gerookte eend met frisse groentenbrunoise en geitenkaas
•
Krabsalade met komkommer
Deze demonstratieles wordt gegarandeerd een succes!
Prijs: leden : 6 euro, niet‐leden 9 euro
Waar: In het Hofland om 19u30.
Inschrijven kan tem 9 okt bij Christine Deleu, 051/74 78 48
of bij Anne Vanhecke 051/74 52 37

We verzamelen om 13u45 voor deze gezinsfietstocht aan het
standbeeld van Skobiak op de markt. Alle leden van het gezin
kunnen mee fietsen. Er worden 2 stops voorzien en de prijs
bedraagt 6 euro per persoon voor femma‐leden en hun gezin,
niet‐leden betalen 10 euro.
Zeker vooraf inschrijven bij Lieve Vackier 051/74 80 34 of bij
Anne Vanhecke 051/74 52 37 tegen ten laatste 15/10.
Allen daarheen!

Ma 29/10: kindernamiddag Halloween
Dit wordt terug een fijne namiddag van 14 tot 17u voor alle
kinderen vanaf de 3de kleuterklas tem het 6de leerjaar!
Er wordt vanalles geknutseld in het teken van Halloween.
Het gaat door in de foyer van het Hofland,
Prijs femmaleden: 5 euro, niet‐leden 8 euro.
Zeker vooraf inschrijven tegen 20/10 bij:
Christine Deleu, tel 051/74 78 48 ofwel bij
Christa Vancaeyzeele tel 051/ 74 73 48

Di 30/10: grafstukken maken
Naar jaarlijkse traditie maken we terug een origineel grafstuk
onder de deskundige leiding van Anne Vanhecke.
Plaats: oude sporthal, Albertstraat te Ardooie
Prijs: wordt ter plaatse vermeld naargelang het materiaal
Meebrengen: snoeischaar, mes, klein tangetje
Inschrijven: tegen ten laatste 22 okt bij Anne 051/74 52 37

