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Relegem, 15 april 2022

Beste lid,
We gaan rustig verder op de ingeslagen weg.
Op woensdag 4 mei gaan we ‘Plandelen’ Dat is wandelen en terwijl zwerfvuil rapen. We
hebben grijpstokken, handschoenen en fluo vestjes voor jullie zodat alles zeer veilig kan
verlopen. De witte zwerfvuilniszakken worden ons ter beschikking gesteld via het
gemeentebestuur van Asse. Voor wie graag eens een toerke doet in Relegem moet zeker langs
komen. We vertrekken om 14.00 uur aan de Pastorie doen ons wandelingetje van ongeveer 1
uur en nadien is er een nabespreking in de Pastorie met een drankje en een hapje zoals jullie
dit van ons gewoon zijn.
Deze activiteit is niet alleen voor leden, breng gerust wat vrienden of kennissen mee.
Kinderen of kleinkinderen zijn ook welkom. Geef wel eerst een seintje zodat we alles in goede
banen kunnen leiden en de wandelroutes kunnen verdelen.
Op woensdag 11 mei 2022 is er een workshop : geuren in huis - We maken met een aantal oliën
geurstokjes, wc-bommen en een kamer of pillowspray, onder de kundige leiding van Carine.
Dit alles voor 17,00 euro per persoon. Zelf dien je enkel nog een tafelbeschermer, een flesje
met een smalle hals en een lege confituurpot of iets dergelijks mee te brengen.
Opgepast : Deze workshop gaat door in de refter van de school.
Graag inschrijven voor 1 mei. Berichtje op gsm : 0477/92 00 34 of per email
gemma.delaere@telenet.be
Onze volgende activiteit is het vieren van Moederdag op zondag 15 mei 2022 om 12.30 uur in
de refter van de school. We zorgen voor een aperitiefje en daarna serveren we jullie beenhesp
met aangepaste groenten, ook een dessert mag niet ontbreken.
Dit alles voor de prijs van 40,00 euro per persoon.
Inschrijven voor 1 mei bij een van de bestuursleden of per email :
gemma.delaere@telenet.be.
Betaling op rekening van Ferm Relegem voor 1 mei : BE 88 7341 8821 2341

De maand juni beginnen we met onze jaarlijkse reis op 4 juni 2022.
We gaan op verrassingsreis met ‘Pajot’. We weten niet waar we naar toe gaan, maar dat het
een goed gevulde dag zal zijn is zeker. Vertrek om 8.30 uur in Lennik, we komen samen op de
parking van de school om 7.30 uur om dan samen naar Lennik te vertrekken en zijn terug in
Lennik om 22.30 uur.
Prijs voor deze hele dag 60,00 euro. Wat is er inbegrepen : reis, inkom voor een bezoek,
middagmaal, avondsnack en een geschenkje.
Inschrijven voor 8 mei bij een van de bestuursleden of per email :
gemma.delaere@telenet.be.
Betaling op rekening van Ferm Relegem voor 8 mei : BE 88 7341 8821 2341
Op zondag 12 juni 2022 is er een gewone ledenvergadering om de 1e helft van het jaar af te sluiten
met een hapje en een drankje. Alle gelegenheden zijn goed om eens samen te komen voor een
gezellige babbel.
Juist voor de zomer vakantie zijn er dan nog de Relegemse Dorpsfeesten waar we elkaar zeker
op de een of andere activiteit zullen zien.

Met warme groeten,
Het Ferm-team,
Janine, Marie-Henriette, Chris, Marie-Louise, Jeanneke, Renée en Gemma

