
 
 
FEMMA HEINDONK -  BLOEMSCHIKKEN ‘KERST’   WO 1 DECEMBER 2021 
 
De dagen worden korter, al enkele koude nachten achter de rug, de kerstbomen 
worden reeds mooi versierd in de winkels … 
Femma Heindonk nodigt jullie uit op onze bloemschikavond, thema ‘kerst’, op 
woensdag 1/12/2021 om 19.30 uur in zaal Bosveld te Heindonk.. € 30 met Femmapas, 
45 euro zonder Femmapas Lieve van ’t Groene Hart uit Willebroek zal ons hierin 
begeleiden. Zij brengt het nodige kerstmateriaal, bloemen … mee voor jullie. Wat gaan 
we maken? Deurhanger 
 
Wat brengen we zelf mee: 
• Snoeischaar, schaar, scherp mesje, vod, tangetje, tafelbescherming 
• Eventueel een lijmpistool en lijmpatronen om kerstattributen op je krans vast te lijmen.  
Inschrijven ten laatste op zaterdag 27 november 2021: 
- via rekeningnummer Femma Heindonk BE 42 3200 0690 4854, gelieve nadien een 
bericht te sturen naar Lyn 0478/33 59 12 om je deelname te bevestigen 
- bij Lyn thuis, Hoge Weg  
 
Doe jij ook mee ? Warme groeten, Kernteam Femma Heindonk  
Femmaleden en hun gezinsleden zijn tijdens deze activiteit verzekerd door de 
Femmapolis.  

                                                     
 



 
 
Bloemschikken volgend jaar!  
 
Zo zal het bloemschikken eruitzien: 
• een samenwerking met Femma Blaasveld 
• in het Parochiaal Centrum  Mechelse steenweg 226 Blaasveld 
• we starten om 19.30 uur 
• de lesgeefster heet Rita 
• we bloemschikken 8 keer: 16/02, 09/03, 20/04, 18/05, 15/06, 05/10, 16/11 en 14/12 
• Voor deze 8 lessen betaal je integraal: - € 40.00 voor Femma-leden - € 60.00 voor 
niet- Femma-leden. Wanneer je een les afwezig bent, wordt dit niet terugbetaald. 
• je zorgt zelf voor alle materiaal 
• laatste inschrijvingsdatum: 31/12/2021 
• zo schrijf je in: via onze rekening Femma Heindonk BE42 3200 0690 4854. Nadien 
een berichtje naar Lyn aub 0478/33.59.12 of bij Lyn thuis: Hoge Weg 4, Heindonk. 
 
 
Wij hebben er alvast zin in! 
Het Kernteam Femma Heindonk 
 


