Nog voor in je agenda!

Donderdag 25 november:
Daens, de musical
Op donderdag 25 november 2021 gaan we een
bus van De Zigeuner (Diepenbeek) naar Puurs
voor de musical Daens in het Studio100-theater.
18u vertrek in Diepenbeek
20u30 start musical
terug in Diepenbeek rond 0u30.
Een combiticket (bus + musical) kost 89 euro.
We hebben maar 20 kaarten, dus snel inschrijven (en betalen!) is de
boodschap! Wie niet meer meekan, krijgt uiteraard zijn/haar geld terug.

Dinsdag 2 november: Handlettering
Maureen van Scrappiness
(www.scrappiness.be) neemt ons in deze creaworkshop mee in de wondere wereld van het
handletteren (voor beginners).
Meer info in de volgende nieuwsbrief!

(

September/oktober
2021

Samen uitkijken naar een mooie nazomer!

Bloemschikken

September

Els Geerdens (Ateljee E in Boekt) maakt samen met
ons originele bloemstukken, aangepast aan de tijd
van het jaar. Zij zorgt telkens ook voor het nodige
materiaal.
We starten op 28 september met een feestelijke
bloementaart.
Op 12 oktober maken we een mooi grafstuk voor
Allerheiligen.
Leden betalen 35 euro – niet-leden 40 euro. Alle materiaal inbegrepen.
Inschrijven per les.

Di 28

Workshop Bloemschikken
‘Bloementaart’

Witte Zaal

19.30

Inschrijven voor 15/9

Oktober

Bedrijfsbezoek (met zelfpluk) bij PJ Fruit, Kozenstraat 77 Stevoort
In het kader van de ‘Appelbabbel’
brengen we op zaterdag 2 oktober van
14.30 tot 17u een bezoek aan PJ Fruit in
Stevoort, een sympathiek familiebedrijf,
gespecialiseerd in de teelt van appels en
peren. Hun website www.pjfruit.be is ook
al een bezoekje waard!
- Ontvangst met glaasje appelsap of
Haspengouwse bubbels “Seprosa”
- Rondleiding doorheen het bedrijf
- Zelfpluk in de plantages (voor wie wil)
- Bezoek aan de hoevewinkel
- Koffie of appelthee met een stukje appeltaart als afsluiter
Kostprijs: 12 euro per persoon en 0,75 euro per geplukte kilo appels of peren.

Zat 2

Bedrijfsbezoek PJ Fruit Kozenstraat 77, Stevoort 14.30
Inschrijven voor 15/9

Di 5

Aquarel 1

Witte Zaal

13.30

Witte Zaal

19.30

Inschrijven cursus voor 15/9

Di 12

Workshop Bloemschikken
‘Allerheiligen’
Inschrijven voor 1/10

Di 19

Aquarel 2

Witte Zaal

13.30

Di 19

Kookdemo ‘Allemaal fruit’

Witte Zaal

19.30

Inschrijven voor 1/10
Een ideale familie-uitstap en zeker ook fijn om met de (klein)kinderen te doen!

Cursus aquarel
Mieke Tops deelt dit najaar opnieuw haar talent met een
aantal creatieve dames.
De cursus van 5 lessen (5 en 9 oktober en 2, 16 en 30
november) kost 50 euro (drankconsumptie inbegrepen).

Hoe en wanneer inschrijven?
Inschrijven gebeurt via overschrijving van het juiste bedrag
met vermelding van je naam en de activiteit,
op rek.nr BE52 7845 2051 9709 van Ferm Bolderberg.

Kookdemo ‘Allemaal fruit!’
Agnes Schepers maakt met inheems
seizoensfruit een aantal lekkere gerechten
(hapje, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert).
Uiteraard mogen we ook weer proeven van al dat
lekkers! Deelnemen kost 8 euro.

