Hierbij de info over onze activiteiten in november en december.
Op woensdag 9 november 2022 om 14.00 uur is er een workshop : Houten juwelen
maken.
Juwelen die passen bij je outfit maak je toch gewoon zelf. Houten kralen spelen de
hoofdrol in deze workshop. Met acrylverf geef je kralen je favoriete kleur. Daarna
maak je er een hanger of oorbellen van.
Voor een basis pakket voor 2 hangers en 2 oorbellen betaal je 15,00 euro. De
aangepaste armband is ook verkrijgbaar aan 3,25 euro per stuk, ge moet wel uw
voorkeur vermelden vlak of die met de hoekjes.
Je hebt ook keuze voor de oorbellen tussen hangers en oorknopjes, liefst ook
vermelden bij de inschrijving.
De lesgeefster zal genoeg materiaal bijhebben om te ruilen of bij te kopen.
Meer info met wat je zelf moet meebrengen en foto’s van het mogelijke resultaat als
bijlage.
Deze workshop gaat door in de pastorie.
Betaling van het materiaal gebeurt rechtstreeks aan de lesgeefster met cash geld.
Graag inschrijven voor 25 oktober. Berichtje op gsm : 0477/92 00 34 of per email
gemma.delaere@telenet.be of janine.derijck@skynet.be
Zondag 20 november 2022 om 14.30 uur is het een gewone leden vergadering in de
refter van de school. We zorgen voor een hapje en een drankje.
Op woensdag 7 december 2022 gaan we weer wenskaartjes maken voor alle
gelegenheden.
Dit gaat door om 14.00 uur in de pastorie. Zelf mee te brengen, een schaartje en
eventueel lijm.
We sluiten 2022 feestelijk af met ons Kerstfeest op zaterdag 17 december.
Dit gaat door in de refter van de gemeenteschool vanaf 12.30 uur.
Op het menu :
Eerst een aperitiefje gevolgd door een bloemkoolroom soepje met grijze garnalen,
vervolgens krijgen we kabeljauwhaasje met preiroomsaus met gouden krakertjes
en als dessert profiteroles met warme chocolade saus.

Natuurlijk met aangepaste dranken.
Dit alles voor de prijs van 55,00 euro per persoon
Inschrijvingsformulier Kerstfeest :
Naam :
Aantal personen :
Berichtje op gsm : 0477/92 00 34 of per email : janine.derijck@skynet.be of
gemma.delaere@telenet.be voor 5 december.
Betaling op rekening van Ferm Relegem : BE 88 7341 8821 2341 voor 5 december
2022

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

