
   
 
 
 
 

April maakt de bloem, en mei bekomt de roem ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASSCHAAT CENTRUM 
 

NIEUWSBRIEF 
 

             APRIL 2019 
 

MEI 2019 
 



NIET BETAALD IS NIET INGESCHREVEN. DIT geldt voor alle 
activiteiten. 
  
AANDACHT WAT DE UITSTAPPEN BETREFT.  
Tot een week voor de uitstap kan je je nog eventueel afmelden, 
nadien worden er geen terugbetalingen meer gedaan. Vooraf 
bestelde en betaalde tickets worden niet terugbetaald, ook niet 
bij tijdige annulatie. 
Gelieve te zorgen dat uw betaling een week op voorhand op 
onze rekening staat. 
Partner en gezinsleden genieten van dezelfde voorwaarden als 
de leden zelf.  
  
REKENINGNUMMER  VOOR  DE  ACTIVITEITEN   EN DE 
UITSTAPPEN 
Wanneer u voor een activiteit inschrijft, gelieve eerst te 
telefoneren en te bevestigen met betaling: rek.nr. BE28 1030 
4543 9720    Femma Brasschaat centrum 
OPGELET : gelieve te reserveren onder dezelfde naam als de 
naam op uw storting. Gelieve bij de mededelingen de naam 
van de deelneemster(s) en de activiteit te vermelden. 
 
ONS COÖRDINATIETEAM: 
Coördinator Boucquey Monique tel: 03 651 48 93  gsm 0479 37 04 
91 
Medecoördinator Praktische school Van de Velde Annie: tel: 03 
652 03 74 
Financieel verantwoordelijke: Vervliet Chris: 03/ 651 61 79  gsm 
0496 55 06 07 
Administratief en IT verantwoordelijke Speltincx Maria: tel: 03/ 646 
65 62 
 
AANDACHT 
Gelieve een adresverandering door te geven aan Chris Vervliet 
Tel. 03/651 61 79  gsm : 0496 55 06 07 
 
 



APRIL 2019 
 
6-DELIGE CURSUS BREICAFÉ    
Data : 4/04—2/05 en 6/06 
De lessen gaan door in “Ons Middelheem” van19h30 tot 22h00. 
Prijs : 24 € leden   42 € niet leden. 
Inschrijven bij Christel Claes , Bredestraat 40 
tel. 03/651.65.72  GSM. 0496 69 38 39. 
 
6-DELIGE CURSUS NAAISALON   
Data :  25/04—23/05 en 27/06. 
De lessen gaan door in “Ons Middelheem” van 19h30 tot 22h30. 
Prijs : 24 € leden   42 € niet leden. 
Inschrijven bij Annie Van de Velde, Peter Benoitlei 69.  Tel. 
03/652.03.74 
 
2-DELIGE CURSUS BLOEMSCHIKKEN 
Data: 19/03 en 11/06. 
De cursus gaat door in “Ons Middelheem” om 19h30. 
Prijs : 24 €  : leden   32 € niet leden 
Inschrijven bij José Stessels-Driesen , Prins Kavellei 104. 
Tel.03/651.47.28 

 
OP STAP MET ANNELIES 
Op 7 april afspraak Perron Noord om 9.30 uur. 
Inlichtingen Annelies Rabaey tel: 0485 38 26 36. 
 
PAASKNUTSELEN  2-DELIGE CURSUS OP 
DONDERDAGAVONDEN 21/03 EN 11/04   
We maken een paaskrans, een paashaasje en kip. 
Hiervoor breng je mee: -plastiek voor tafelbescherming, -schaar, -
hobbylijm, -lijmpistool (als je daarover beschikt), -paasversiering 
(kuikentjes, haasjes, bloemetjes). De cursus gaat door in ons 
Middelheem en begint om 19u30. 
De prijs bedraagt 8€ met femmapas, 14€ voor niet-leden. Het 
materiaal wordt de avond zelf betaald . Inschrijven bij Annie Van de 
Velde, Peter Benoitlei 69.  Tel. 03/652.03.74 



 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LENTEFEEST ZONDAG 28/04 
Graag nodigen we jullie allen uit op een brunch: zondag 28 april 
tussen 11 en 15 uur , in “Ons Middelheem”,  
ten voordele van de Sint-Vincentius genootschap, die op hun beurt 
de minst bedeelden een duwtje in de rug geven, door o.a. 
electriciteitsrekeningen, huishuren enz. op moeilijke momenten 
rechtstreeks te betalen aan desbetreffende maatschappij of firma, 
zodat ze letterlijk niet in de kou komen te staan. 
Een volledig buffet met : 
 soep, assortiment pistolets, broden, mini koffiekoekjes, boter, 
choco, confituur,  
kaasschotel met noten en druiven, vleesschotel met salami, 
kippenwit en hesp,  
gevulde eitjes met krabsalade,  
roerei met spek, zalm,   
frikadellen met kriekjes, quinoa 
salade , gemengde sla, groene  
mengeling, paprika tapenade  met 
feta, schotel mozzarella met  
tomaat. 
Een schotel vers fruit, cakejes, taart, 
chocomousse, rijstpap, en brownies  
 
 
. 



Inlichtingen en inschrijven : Monique Boucquey: tel/03/ 651 48 93. 
Gsm: 0479 37 04 91 
Prijs: 20 € p.p. 10 € voor kinderen van 3 tot 12 jaar.  
 op rek. van Femma Brasschaat centrum: BE28 1030 4543 9720   
Inschrijven tot ten laatste 19 april 
 
 
 
 

MEI 2019 
 

OP STAP MET ANNELIES 
5 mei gaan we weer wandelen met Annelies 
Samenkomst om 9 uur kasteel van Brasschaat op verplaatsing. 
Inlichtingen Annelies Rabaey tel: 0485 38 26 36. 
 
 
BOEKVOUWEN DONDERDAG 9 EN 16 MEI 
 Hiervoor kan je al op zoek naar een Paperback (zachte kaft) van 
minimum 200 blz en een boek met harde kaft – hoogte 21.50 cm à 
22 cm - met minimum 220 blz en maximum 270 blz 
Een potlood met scherpe punt  (ofwel vulpotlood ofwel potlood én 
slijper meenemen) 
Een duidelijk af te lezen meetlat van 30 cm  (zowel cm als 
milimeters goed zichtbaar) 
Een geodriehoek of  andere meetlat van maximum 20 cm 
Iets om scherpe vouwen te plooien: er bestaan echte bladvouwers, 
maar een bankkaart of winkelkaart (die je niet meer gebruikt ) 
kunnen ook dienst doen, zelfs een koffielepel kan goed helpen 
Een zacht / soepel, maar zwaar voorwerp: bv deurstop in stof,  een 
zandzakje, een oude sok met rijst of bonen… 

Inlichtingen en inschrijven bij Inschrijven bij Annie Van de Velde, 
Peter Benoitlei 69.  Tel. 03/652.03.74 
 

                                                                                                             



 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNI 2019 
 

OP STAP MET ANNELIES 
2 juni gaan we weer wandelen met Annelie. 
Samenkomst om 9.30 uur Perron Noord. 
Inlichtingen Annelies Rabaey tel: 0485 38 26 36. 
 
DAGUITSTAP: ASPERGES EN LANDGOED MATTEMBURGH                     
DONDERDAG 13/6 

Donderdag 13 juli vertrekt onze bus om 9h15 op het kerkplein, 
richting Woensdrecht. Na een koffie met een stuk vlaai, bezoeken 
we een aspergeboer. Na de uitleg op het veld bezoeken we de 
installatie waar de asperges gewassen, gesorteerd en verpakt 
worden. Natuurlijk is er gelegenheid tot aankopen. 
Na een lekkere aspergemaaltijd ( een rijk gevulde aspergesoep, 
beenham met asperges à volonté en dessert), rijden we naar het 
landgoed Mattemburgh. Daar kunnen we wandelen op het domein 
en evt een koffie drinken in de orangerie (deze consumptie op 
eigen kosten). Rond 17h45/18h00 zijn we terug thuis. 
Prijs ( bus + chauffeur + ontbijtkoffie met gebak + uitgebreid 
bezoek aan aspergeboer + aspergemaaltijd zonder dranken + 
wandeling): 48 € ledenprijs ; 53€ pp niet-leden.  



Inlichtingen en inschrijven bij Esther Weymeersch – tel 
03.3440796. Gelieve eerst telefonisch te reserveren  en dan pas te 
betalen op reknr BE28 1030 4543 9720 van Femma Brasschaat 
Centrum. 
 
AVONDWANDELING : COGELS OSYLEI MET ALEX ELAUT                            
VRIJDAG  5 JULI. 
Vrijdagavond 5 juli gaan we Antwerpen even verkennen. Onder de 
deskundige leiding van Alex Elaut verkennen we de Cogels-Osylei 
en omgeving. Alex Elaut heeft een boek geschreven over de  
Cogels-Osylei 
De Cogels-Osylei en haar zijstraten zijn de architecturale staalkaart 
van de belle époque in onze stad. Laat je op sleeptouw nemen 
langs statige herenwoningen in art nouveau, die pronken als de 
mooiste stadspaleizen van de Antwerpse burgerij en verbeeld je 
hoe de Antwerpse burgerij ooit langs deze statige herenhuizen en 
stadspaleizen flaneerde.  
We spreken af om 19h00 aan het café De Wattman, Tramplein 3 te 
Antwerpen. De wandeling duurt ongeveer 2h00. 
Prijs van deze avondwandeling met gids : 7€ pp ledenprijs/ 12€ pp 
niet leden. Inlichtingen en inschrijven bij Esther Weymeersch – tel 
03.3440796. Gelieve eerst telefonisch te reserveren  en dan pas te 
betalen op reknr BE28 1030 4543 9720 van Femma Brasschaat 
Centrum. 
 
 
LIEF EN LEED VAN ONZE FEMMA FAMILIE 
Op 24 december 2018 werd Kalle geboren:kleinzoon van    
Hildegarde Stessels (femma lid) en achterkleinzoon van José 
Stessels driesen (Femma kernlid). 
Femma wenst de gelukkige ouders, grootouder en overgrootouders 
van harte proficiat!  
Op 8 februari 2019 overleed  Willy Nysen echtgenoot van Renée 
Boons (Femma-lid). 
OP 8 februari 2019 overleed Jan Van Camp echtgenoot van 
Marguerite Van Oevelen (Femma lid) 
Femma biedt de beproefde familie haar innige deelneming aan. 



DATA TE ONTHOUDEN.. 
18 juli:            Daguitstap: kasteel vzn Beloeil. 
8 augustus:    Daguitstap: Oostende. 
 
 
 
 
 
 
OPFRISSING VERKEERSREGLEMENT OM 19/09 19.30UUR. 
Donderdag 19 september 19.30 in zaal Emmaus van Ons 
Middelheem Opfrissing Verkeersregels door gebrevetteerd rijschool 
inspecteur Christiane Smeulders , i.s.m. Femma Brasschaat 
Centrum 
Weet jij, 
...wanneer nu eigenlijk een fietser, voorrang heeft? Of wanneer net 
niet? 
...waar, wanneer en hoe je precies moet ritsen? 
...hoeveel geld je kan besparen door je bandendruk regelmatig te 
controleren? 
...hoe je een aanrijdingsformulier correct en volledig moet invullen? 
Wil jij een antwoord krijgen op bovenstaande vragen, dan ben je 
meer dan welkom op onze info-avond. We besteden aandacht aan 
de nieuwe verkeersregels van de laatste jaren, aan 
verkeersveiligheid, aan milieuvriendelijk rijden... 
We maken tijd om uw vragen te beantwoorden. 
 

 
 

 
 
 



 
MEERDAAGSE FEMMA-REIS : LUNEBURGER HEIDE 8 t/m 15 
september 2019 

Dit jaar trekt Femma Brasschaat Centrum naar de Lüneburger 
Heide, gelegen in het noorden van Duitsland tussen Hamburg en 
Hannover. De Lüneburger Heide is een prachtig natuurgebied: 
als de heide in bloei staat zien we kilometers ver de purperen 
heide. Authentieke stadjes en dorpen met oude vakwerkhuizen 
en smalle straatjes, prachtige kastelen, wereldberoemde 
heide-kloosters en als slot het prachtige Hannover met zijn 
beroemde tuinen…..Een reis met een ideale combinatie van 
natuur en cultuur…. 

We logeren in het Best Western hotel “Heidehof” (**** sterren) , 
gelegen te Hermannsburg in het zuidelijk gedeelte van de 
Lüneburger Heide (heidehof@plazahotels.de). Het hotel heeft een 
binnenzwembad, een fitnessruimte en een sauna. Het heeft tevens 
een mooie patio met terras en een bierstube. 

PROGRAMMA (volgorde kan nog veranderen): 

Zondag 8/9 Heenreis via Venlo en Düsseldorf– middagstop te 
Bückeberg: middagmaal en bezoek aan het 
prachtig barokke Schloss Bückeberg –  verder 
naar Hermannsburg. Er wordt geregeld een stop 
voorzien. 

Maandag 9/9 Bezoek aan treinstation van Hundertwasser te 
Uelzen – middagmaal- bezoek aan Lüneburg ( 
vakwerkhuizen) : geleide stadswandeling en 
gegidst bezoek aan het Zoutmuseum en aan 
het Altes Rathaus -vrije tijd. 

Dinsdag 10/9 Bezoek aan Celle (vakwerkhuizen): rondrit met 
toeristentreintje- middagmaal- gegidst bezoek 
aan het prachtige Schloss Celle , geleide 
stadswandeling met bezoek aan de Stadtkirche 
– vrije tijd. 

mailto:heidehof@plazahotels.de


Woensdag 11/9 Volledige dag op  de Lüneburger Heide: 
Rondrit – Koetstocht met gids – middagmaal – 
wandeling - bezoek aan schaapsherder. 

Donderdag 12/9 Gegidst bezoek aan het (privé) Heidekastell 
Iserhatsche (Bispingen) – middagmaal – bezoek 
aan het grootste vogelpark van Europa met 
prachtig aangelegde tuinen te Walsrode. 

Vrijdag 13/9 Bezoek met audiofoon aan het Heide-klooster 
Wienshausen: klooster + museum wandtapijten 
– middagmaal – bezoek aan Autostadt 
Wolfsburg (Volkswagen). 

Zaterdag 14/9 Bezoek aan de wereldberoemde baroktuinen 
Herrenhäuser Gärten te Hannover - 
middagmaal – Gegidste rondrit te Hannover 
met 2 bezoeken – vrije tijd. 

Zondag 15/9 Terugreis met bezoek aan Hameln – bijwonen 
van straattoneel  “De rattenvanger van 
Hameln” – middagmaal – verder terug 
huiswaarts. 

De prijs voor deze meerdaagse reis bedraagt 875 € pp, op basis 
van een 2-persoonskamer. De opleg voor 1-persoonskamer 
bedraagt 160 € pp.  

Femma Brasschaat Centrum plant deze reis van zondag 8 
september t/m zondag 15 september 2019, op basis van 
volpension (van het middagmaal eerste dag t/m middagmaal 
laatste dag – dranken niet inbegrepen). De reis telt dus 8 dagen 
(7 overnachtingen). ‘s Middags eten we in plaatselijke restaurants 
(1 gerecht), ’s avonds een 3-gangen menu in het hotel. Alle 
vermelde uitstappen , inkomgelden en vermelde gidsen zijn 
inbegrepen. De koffiestops tijdens de heen-en terugreis zijn voor 
eigen rekening. 

Een voorschot van 200 € pp dient betaald te worden op de 
rekening van Femma Brasschaat Centrum BE28 1030 4543 9720 
met vermelding van uw naam en geboortedatum. Het saldo moet 



ten laatste op 31 juli betaald worden, zodat Femma alles tijdig kan 
doorstorten. 

Een annulatieverzekering kan u aangeboden worden aan 35 € pp 
(2-persoonskamer) en aan 41 € pp (1-persoonskamer). Gelieve 
deze annulatieverzekering apart te storten op de rekening van 
Femma Brasschaat Centrum BE28 1030 4543 9720, maar 
tegelijkertijd met het voorschot. Deze annulatieverzekering -
zoals alle annulatieverzekeringen – treedt in werking 60 dagen voor 
afreis. 

Vergeet zeker je internationale verzekeringskaart niet van de 
ziekenkas met een geldige datum; want ook al is die datum maar 
een paar dagen verstreken , dan moet je alle medische kosten zelf 
betalen.  

Gelieve de gegevens van je huisdokter en van een familielid, die 
we in geval van nood kunnen bereiken, op een kaartje te schrijven. 
Maak tevens een lijstje van de medicatie die u gebruikt. U kan bij 
het vertrek deze gegevens in een gesloten enveloppe afgeven. 

Inlichtingen en inschrijven bij Esther Weymeersch, Molenweg 4 – 
tel 03.3440796 of 0474.406922. 

Deze reis wordt u aangeboden door Femma Brasschaat Centrum 
ism De Polder. 

 

 

NOTEER DIT ALVAST IN JE AGENDA. 
Meerdaagse reis naar Schotland. 

Van 28 mei tot 5 juni 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  


