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Lieve vrijwillig
Pak je agenda maar vast bij de hand, want het is weer tijd
om te plannen. Met dit magazine maak je kennis met het
nieuwe activiteitenaanbod van Femma. Het Femmateam
zocht, vond en ontwikkelde weer fijne activiteiten waarmee jouw groep aan de slag kan.
Naast veel toffe, nieuwe activiteiten vind je in dit magazine
ook een aantal oude vertrouwden. Misschien lukte het niet
om ze vorig jaar in te plannen of deed je dat wel, maar was
er zoveel vraag dat niet iedereen aan de workshop kon
meedoen. Wat de reden ook was, in 2019 kan je het beste
van de voorgaande jaren (nog eens) organiseren.
Verder zijn er weer een reeks heerlijke recepten, creatieve
DIY-projecten en hun handige uitneembare kalender.
Je vindt het allemaal in dit exclusieve magazine voor Femmavrijwilligers.
Veel planningsplezier!
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WIE ZIJN DE MENSEN
ACHTER HET NIEUWE

CREA-AANBOD?

Hun hoofden tollen van inspiratie, hun handen kriebelen om aan de slag aan te
gaan met naald en draad, wol en klei. Zij steken regelmatig de koppen bijeen,
testen nieuwe technieken uit en verwerken hun ideeën in spiksplinternieuwe
creaworkshops voor Femma. Wij stellen de aanbodploeg aan je voor.
Ethelka Dexters (57) is voor velen een vertrouwde
naam. Al 32 jaar neemt zij als beroepskracht de invulling van het aanbod voor de Praktische School en
Femma onder haar hoede. Samen met collega Gonda
François en een trouw groepje lesgevers, van wie enkelen de tijd rijp vonden om afscheid te nemen. Ook
Gonda nam intussen afscheid van het aanbod. Zij
kreeg een andere taakinvulling binnen Femma. En
dus lanceerde Ethelka een oproep naar de lesgevers.
Een tijdje later zag de nieuwe crea crew het levenslicht.
Ethelka: ‘De meesten hebben min of meer een eigen
specialiteit, haken, breien of knutselen, maar er zijn
ook mensen bij die meer allround zijn. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn supercreatief en inventief. Ze
inspireren mekaar geweldig en het geeft dan ook
vonken als zij samen zitten.
We proberen altijd mee te zijn met de laatste trends
op creatief vlak. We vliegen er soms in met wilde
ideeën, maar ik zorg ervoor dat we landen met projecten die haalbaar zijn voor de groepen. Dat is altijd
een beetje balanceren en afwegen wat de groepen
aankunnen, wat financieel haalbaar is en met materialen die niet te moeilijk te vinden zijn. We hechten ook veel belang aan duurzaamheid. Toch is met
herbruikbare materialen werken soms moeilijk. Dan

moeten de groepen van alles op voorhand verzamelen en soms is dat ook niet haalbaar.’
Het nieuwe aanbod voor 2019 is erg verrassend en
hoewel er eeuwenoude technieken aan bod komen,
is het heel vernieuwend. Al van sashiko gehoord
bijvoorbeeld? Het is een oude Japanse borduurtechniek die uit de zeventiende eeuw stamt en die oorspronkelijk diende om stof te versterken met fijne
stekenpatronen. Vroeger werd vooral met witte garen op blauwe stoffen geborduurd, tegenwoordig zie
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TEKST: CAROLINE BOSSU

Els Bouchier (51)
getrouwd met Bart, woont in Bazel, heeft drie
volwassen kinderen.
werkte als kleuterleidster en als sociaal werker;
gooide het na een burn-out over een andere boeg
en geeft nu creatieve workshops.
sinds 2015 lesgever crea voor Femma.
testte tricotin uit voor het nieuwe aanbod.

je het in alle kleuren. De techniek wordt
toegepast op homedeco en kleding. Nu
borduren weer helemaal in is, zal dit ongetwijfeld een topper worden.
Liefhebbers van juwelen zullen zich kunnen uitleven met koud porselein. Met een
deeg gemaakt uit eenvoudige materialen
kun je prachtige creaties maken. Niet alleen juwelen, maar ook kleine sierelementjes. Nog een voordeel van koud porselein
is dat het droogt aan de lucht en dus niet
gebakken hoeft te worden.

‘Ik leef van ideeën en wil altijd nieuwe dingen leren.
Pinterest is een onschatbare bron van informatie
voor mij. Soms ga ik gericht op zoek, andere keren
bots ik toevallig op iets en dan ga ik aan het experimenteren.

Herinner je je uit je lagereschooltijd nog
de houten klosjes of poppetjes om te punniken? Tricotin is een variant daarop: met
een soort breimolentje kun je heel snel een
lange wollen sliert maken. Met behulp van
ijzerdraad maak je daar dan een naam of
woord mee. Superleuk in een kinderkamer,
maar ook gewoon mooi in de woonkamer.

Ik heb vroeger nog deelgenomen aan marktjes om
mijn creaties te verkopen, maar dat doe ik nu minder. Lesgeven is het liefste wat ik doe. In een Femmaworkshop variëren de deelnemers dikwijls van
beginners tot mensen die al heel veel ervaring hebben. Beginnelingen probeer ik te motiveren om tot
een mooi resultaat te komen, gevorderden probeer
ik voldoende uit te dagen zodat zij er ook voldoening uit halen. Dat maakt het juist boeiend. Zelf leer
ik ook veel bij van de deelnemers aan de workshops.

En ten slotte is er weefhaken, een tamelijk
makkelijke techniek waarbij je vast haakt
om een leidraad heen, een dikke wollen
draad die zichtbaar blijft. Je maakt er
prachtige dingen mee.

De brainstormsessies van onze aanbodploeg waren
heel verrijkend. Met een aantal gelijkgestemde zielen naar een resultaat toe werken, vond ik inspirerend. Het heeft mij heel wat nieuwe ideeën opgeleverd.’
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Kirsten Leyssen (37)

Dominique Decloedt (55)

woont in Diepenbeek, met echtgenoot Jan en
de kinderen Maithe en Mathies.
opleiding financiën en verzekeringen, combineert nu een halftijdse administratieve job
met juwelen ontwerpen in bijberoep.
sinds 2017 lesgever ‘creatief met beton’ bij
Femma.
ontwierp voor het nieuwe aanbod juweeltjes
in koud porselein.

woont samen met Gino in Assebroek, heeft
een zoon en twee dochters en drie schatten
van kleinkinderen, Norah, Aza en Asani.
heeft als verkoopster gewerkt, bleef daarna
een tijdje thuis voor de kinderen en startte
vervolgens als zelfstandige een breiatelier.
sinds 2015 lesgever crea voor Femma.
voor het nieuwe aanbod werkte zij de borduurtechniek sashiko uit. Ook het ontwerp
van het tasje met de techniek weefhaken is
van haar hand.

‘Creatief bezig zijn met parels, touwtjes, bedeltjes, nieuwe materialen maakt mij gelukkig. In
mijn bijberoep geef ik onder andere workshops
juwelen maken in beton. Zo ben ik Femma-lesgever geworden voor ‘creatief met beton’. En van
daaruit ben ik in de crea crew gerold. Een heel
toffe ploeg met supercreatieve dames. Ik ben de
jongste, heb nog niet zoveel ervaring, maar mijn
inbreng werd wel heel erg gewaardeerd. Ik vond
het zalig om eigen creaties te bedenken en uit te
werken met koud porselein.
Inspiratie vind ik op kunstmarktjes, pinterest,
etsy … Ik pik ideeën op en geef er mijn eigen
twist aan. Als ik vrouwen ontmoet, let ik meestal
meer op hun juwelen dan op hun kleren, zegt
mijn man altijd. (lacht)
Vroeger had ik een naaiclubje met vriendinnen,
waarin we vooral kleren voor onze kinderen
maakten. Nu mijn dochter een tiener is, is dat
wat stilgevallen. Maar ik probeer wel mijn creatieve vaardigheden aan haar door te geven. Het
is genieten voor ons allebei als we samen aan de
slag gaan.
Lesgeven aan Femmagroepen is tot nog toe een
heel positieve ervaring voor mij. Ik ontmoet alleen maar enthousiaste vrouwen. Het werkt heel
inspirerend en ik haal er veel voldoening uit.’

‘De crea-crew is een heel enthousiaste ploeg. Het
was leuk om tijdens onze bijeenkomsten kennis
uit te wisselen. Sommige voorstellen haalden
het, andere niet. Het is een uitdaging om nieuwe
technieken te vinden die voor iedereen haalbaar
zijn en waarmee je in een beperkt aantal workshops mooie resultaten kunt behalen. Maar dat
is ons aardig gelukt, denk ik.
Ik vind het zalig om mijn kennis door te geven.
Mensen begeleiden om iets moois te creëren,
geeft mij veel voldoening.
Ik ben altijd op zoek naar nieuwe creaties, probeer constant mijn grenzen te verleggen. Pinterest biedt een schat aan inspiratie. Voor mijn
beroep ben ik vooral met stoffen en wol bezig,
maar alle knutseltechnieken boeien me. Een
schilderwerkje maken of iets boetseren, dat is
pure ontspanning voor mij.’
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Sabine Martens (56)

Sissi Seifert (43)

getrouwd met Dirk, woont in Tielt, moeder van
twee volwassen kinderen, Saar en Marijn.
volgde regentaat huishoudkunde, daarna nog talloze andere cursussen.
sinds 1982 lesgever crea, koken en bloemschikken
voor Femma.
werkte voor het nieuwe aanbod creaties met koud
porselein uit en testte sashiko en weefhaken uit.
‘Koud porselein was een van mijn voorstellen voor het
nieuwe aanbod en ik ben heel blij dat het weerhouden
is. Het is een milieuvriendelijk materiaal dat gemakkelijk te verwerken is. Met eenvoudige producten maak
je een soort zelfhardende klei, waar je fijne juweeltjes
en decoratiemateriaal mee kunt vervaardigen.
Waar ik mijn inspiratie haal? Overal eigenlijk. In mijn
hoofd is het een echte mallemolen, het staat nooit stil.
Ik ga niet echt op zoek naar iets, de inspiratie dient
zich meestal vanzelf aan. Op reis bezoek ik af en toe
winkeltjes of marktjes en dan doe ik weleens ideeën
op die ik later verwerk in eigen creaties. Ik kook heel
graag en daarvoor vind ik ook inspiratie tijdens onze
reizen. Voor mij is koken ook creatief bezig zijn.
Ik hou ook van naaien, boetseren, schilderen, tuinieren
en fotografie. Als ik maar bezig kan zijn met mijn handen! En wat mij nog het meeste boeit, is het bedenken
van dingen. Iets uitproberen, bijsturen, een oplossing
bedenken als iets niet onmiddellijk lukt. In de Femmagroepen ontmoet ik veel creatieve dames en het
is fantastisch om te zien hoe sommigen het nadoen
overstijgen en zelf aan het creëren gaan. Zij inspireren
mij ook. Als ik thuiskom na een avond lesgeven, heb ik
dikwijls zin om direct zelf aan de slag te gaan.
Ik ben heel benieuwd wat de groepen van het nieuwe
aanbod zullen vinden en welke creaties zij zullen maken. Spannend, maar ik ben er zeker van dat ze enthousiast zullen zijn.’
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woont samen met Kristof en de kinderen
Neil (9) en Lenka (7) in Antwerpen.
volgde de richting kleding en mode in de
middelbare school, daarna film- en videokunst, heeft net de lerarenopleiding voltooid.
sinds 2013 lesgever voor Femma, geeft
viermaal in de week naailes aan kwetsbare
mama’s.
werkte voorbeelden uit voor de workshops
tricotin en koud porselein.
‘Ik ben pas bij de groep gekomen toen al beslist
was wat het nieuwe aanbod zou zijn. Ik word
altijd superblij als ik mag knutselen en creatief
bezig kan zijn. En zeker als ik nieuwe technieken en materialen mag uitproberen. Ik heb dikwijls zin om te knutselen, maar omdat ik zoveel
andere dingen te doen heb, komt het er meestal
niet van. Nu had ik het perfecte excuus om echt
aan de slag te gaan en mij creatief uit te leven.
Het was heel inspirerend om tijdens onze bijeenkomsten te zien wat anderen gemaakt hadden en dan nog proberen een stap verder te
gaan. We daagden elkaar echt uit, dat vond ik
heel tof. Het was ook fijn dat we onze ideeën
konden toetsen aan de ervaring van Sabine, die
al vele jaren in Femmagroepen komt en perfect
weet wat werkt en wat niet. En met vragen over
de praktische of financiële haalbaarheid van
onze voorstellen konden we altijd bij Ethelka
terecht.
De ‘aanbodploeg’ is een sterke groep talentrijke mensen. Ik vond het geweldig om deel uit
te maken van die ploeg en zou het zó opnieuw
doen.’

Ca. 800 blz.
18,3 x 25,4 cm
Hardcover

KOKEN VOOR ELKE DAG
Er is een nieuwe versie van onze ‘Koken voor elke dag’!
Hét basiskookboek zit in een nieuw kleedje, want de culinaire
wereld staat niet stil.
Klassiekers als tomatensoep, stoofvlees met bier, mosselen met witte
wijn, appelcake, pannenkoekjes ,
chocomousse … doorstonden de
tand des tijds en blijven aanwezig
in het boek. Maar hoe bereid je ze
ook alweer? Hoe lang moet een
gebraad garen? Hoe pocheer je vis?
Hoe maak je een goede visfumet?
Voor antwoorden op dit soort vragen kon je altijd terecht in Koken
voor elke dag, en dat blijft zo.

en vis eten onze planeet ten goede
komt en dat ons eetpatroon een
enorme invloed heeft op onze gezondheid. Maar hoe pas je dat in de
praktijk toe? Wat moet je met kikkererwten, quinoa, freekeh, zeewier
of agaragar? Hoe maak je tempura,
hummus, baba ganoush, falafel of
bloemkoolcouscous? Koken voor
elke dag biedt duidelijke antwoorden én vooral meer dan 2000 lekkere recepten.

Maar er is meer. De wereld is een
dorp geworden. We raken steeds
meer overtuigd dat minder vlees

Bestel het boek voor €30 via
www.femma.be/femma-boetiek

CULINAIR
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APERO’S MET KOKEN VOOR ELKE DAG N I E U W
!
2
Workshop of cursus (van 1,

of 3 x 3 uur)

Apero’s zijn de ideale smaakmakers om een feestje te beginnen. Apero’s horen bij de moderne, informele keuken en we eten ze het liefst met onze vrienden of familie. Bij hapjes zijn smaak en eenvoud het belangrijkst. Een verzorgde presentatie en het gebruik van verse ingrediënten doen de rest.
Ze bestaan in vele vormen en uiteenlopende recepten, zoals fingerfood, tapas, toastjes, verrines, ...
Voor elke gelegenheid inspireert deze workshop of
cursus elke deelnemer tot een smakelijke creatie, of
het nu om een feestelijke kersttafel, een cocktailparty
of een gezellige babbel gaat. Apero’s kunnen heel

exquis zijn, maar één ding moeten ze zeker zijn: absoluut onweerstaanbaar.
In deze culinaire activiteit kiezen we voor Italiaanse,
Scandinavische en Aziatische apero’s.

uken

Inspiratie uit de aziatische ke
Laksa van zalm

een razend populaire soep in Maleisië en Singapore
Ingrediënten voor 4 personen
100 g gare noedels 250 g zalmfilet 4 teentjes knoflook 2 middelgrote rode Spaanse pepertjes 6 cm
grof gehakte gember 1 l ongezoete kokosmelk 1 l
groentebouillon 1/2 dl vissaus 1/2 dl versgeperst
citroensap 2 eetlepels sesamolie 1/2 koffielepel
korianderpoeder 5 eetlepels gehakte koriander
Afwerking: 3 lente-uitjes 18 gehakte muntblaadjes
Bereiding
Snijd de zalm in 12 stukken. Besprenkel met het citroensap en laat marineren op kamertemperatuur.
Snijd de lente-uitjes in ringetjes. Pel de knoflook
en hak fijn. Ontpit de pepers en hak grof. Pureer de
pepers, de knoflook, de gember, de gemalen en de
verse koriander en de sesamolie tot een grove massa.
Verwarm een grote kookpot en bak de kruidenpuree
1 minuut onder goed roeren. Doe de kokosmelk en de
bouillon erbij en breng aan de kook. Laat 10 minuten
pruttelen. Voeg de vissaus en de gemarineerde zalm
toe. Roer voorzichtig enkele seconden. Verdeel de
noedels over soepkommen en schenk de soep eroverheen. Werk af met de munt en de lente-uitjes.

Tip
arnalen.
Vervang de zalm door tijgerg

Loempia’s
met vijfkruidenpoeder
Ingrediënten
voor 20 stuks
20 loempiavellen 300 g
rundergehakt 50 g ontbijtspek 1 koffielepel
sojasaus 1 koffielepel
droge sherry 1 koffielepel oestersaus
2 eetlepels maïszetmeel
1/2 koffielepel vijfkruidenpoeder
Bereiding
Snijd het spek fijn en
meng door het gehakt.
Voeg de sojasaus, de sherry en de oestersaus toe en
breng op smaak met vijfkruidenpoeder. Los het maïszetmeel op in 2 eetlepels water. Bestrijk de randen
van de loempiavelletjes met het maïszetmeel. Schep
de vulling net boven de middellijn van de loempiavellen. Vouw de bovenkant over de vulling en de zijkanten naar binnen. Rol op en kleef de randen dicht
met het maïszetmeel. Frituur ze in porties in enkele
minuten goudbruin op 180 °C. Laat uitlekken op keukenpapier. Serveer met een oosters sausje.
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Inspiratie uit
de italiaanse keuken

Bucatini met sardientjes
Ingrediënten
voor 8 tot 10 personen
200 g bucatini 150
g verse sardienen 1
klein blikje ansjovisfilets
1/2 venkelknol 1
ui 1 teentje knoflook
25 g rozijnen 1 eetlepel pijnboompitten
geraspte schil van
1/4 citroen sap van
1/2 citroen olijfolie
handvol fijngehakte peterselie 1/4 koffielepel
venkelzaad mespunt
saffraan peper en zout

Bereiding
Week de rozijnen in warm water. Maak de sardienen schoon, verwijder kop en
graten. Dep ze droog, bestrooi met wat zout, besprenkel met citroensap en zet koel
weg. Spoel de ansjovis en snijd in stukjes. Reinig en was de venkel, verwijder de
harde delen en snijd in repen. Pel de ui en knoflook en snipper fijn. Rooster de pijnboompitten in een droge pan. Kook de venkelrepen in ongeveer 5 minuten gaar
en snijd in dobbelsteentjes. Bewaar het kookvocht. Wrijf de ansjovis samen met
de knoflook, de helft van de peterselie, 4 eetlepels olijfolie, de geraspte schil van
1/4 citroen en het venkelzaad tot een pasta. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een pan en
fruit de ui. Voeg de venkel toe en bak even mee. Zet het vuur laag, roer de ansjovispasta, de rozijnen met wat weekwater, saffraan, 1 eetlepel venkelkookvocht en de
pijnboompitten erdoor. Laat enkele minuten pruttelen. Kook de pasta beetgaar in
het venkelkookvocht met extra water. Dep de sardienen droog en bak ze 2 minuten
aan beide kanten in olijfolie gaar. Kruid met peper en zout. Verdeel de pasta over
individuele schaaltjes, schep de saus en een sardientje erop. Garneer met de rest
van de peterselie.

Bruschetta

Minipizza met kerstomaat en courgette

Ingrediënten voor 12 stuks
12 dikke sneetjes stokbrood of
ciabatta 6 tomaten 1 teentje knoflook 1/2 dl olijfolie
4 eetlepels gehakte basilicum
2 eetlepels kleine kappertjes
peper en zout

Ingrediënten voor 12 stuks

Bereiding
Ontvel en ontpit de tomaten en
hak fijn. Meng de tomaten met
2 eetlepels olijfolie, basilicum
en kappertjes. Breng op smaak
met peper en zout. Laat een
uur in de koelkast marineren.
Schep af en toe om. Pel de knoflook en snijd doormidden. Wrijf
er het brood mee in. Besprenkel
de sneetjes met olijfolie en
gril ze goudbruin. Lepel er wat
tomatensalsa over en serveer
meteen.

Kant-en-klaar bladerdeeg 1/2 bakje
kerstomaatjes 1/2 courgette 1 eetlepel kant-en-klare pesto olijfolie
enkele blaadjes waterkers of rucola
tijm peper en zout
Bereiding
Was de kerstomaatjes en de courgette.
Rasp de courgette. Verhit wat olijfolie
in een pan en bak de courgetteschijfjes
aan beide kanten goudbruin. Verdeel het
deeg in kleine rondjes van 3 tot 4 cm.
Leg op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk de taartbodempjes met de
pesto en beleg met een laagje courgette.
Verdeel de kerstomaatjes erover. Breng
op smaak met peper en zout. Besprenkel
met wat olijfolie. Vouw de randen van de
taartjes een beetje naar binnen. Bak 15
minuten in een voorverwarmde oven van
180 °C. Werk af met tijm en waterkers of
rucola.
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Inspiratie uit de Scandinavisc

Gravad lax

Zalmtartaar
met kruidenroom
Ingrediënten voor 4 personen
800 g rauwe zalmfilet 3 sjalotjes 1 kleine courgette 1 appel 2 dl room sap van 1/2 citroen 1 eetlepel fijngehakte
bieslook 1 eetlepel fijngehakte dille 1 eetlepel fijngehakte
peterselie peper en zout
Bereiding
Pel de sjalotjes en hak
fijn. Was de courgette
en snijd in dobbelsteentjes. Schil de
appel, verwijder het
klokhuis en snijd in
dobbelsteentjes. Besprenkel de courgette
en appel met citroensap. Snijd de zalmfilet
in kleine stukjes.
Vermeng de zalm met
de appel, courgette,
sjalotjes en de helft
van de bieslook, de
dille en de peterselie.
Breng op smaak met
peper en zout. Schep de zalmtartaar in kleine kommetjes, druk
goed aan. Ontvorm op borden. Klop de room lichtjes op, voeg de
rest van de tuinkruiden toe. Breng op smaak met peper en zout.
Serveer de zalmtartaar met de kruidenroom en een stukje brood.

Ingrediënten voor 5 personen
800 g verse zalm (ontveld)
1 kg grof zout 400 g suiker
Marinade: 3 eetlepels honing 5 eetlepels azijn 1 likeurglaasje wodka
6 eetlepels olijfolie 4 koffielepels
graanmosterd 2 koffielepels mosterdzaadjes 2 bosjes dille
Bereiding
Meng het zout met de suiker. Doe
de helft van de mengeling in een
schaal. Leg de zalm erop en bedek de
zalm met de overige mengeling. Dek
af met plasticfolie en plaats er een
schotel op, waarin gewichten liggen.
Laat 8 uur trekken in de koelkast.
Spoel dan de vis onder koud water en
dep droog met keukenpapier. Maak
de marinade. Verwarm de honing en
voeg de azijn, de olie en de mosterd
toe. Neem van het vuur en voeg de
wodka, de mosterdzaadjes en de
fijngehakte dille toe. Laat afkoelen.
Smeer de zalm in met de marinade.
Dek af met plasticfolie en plaats er
opnieuw een schotel met gewichten
op. Laat 24 tot 36 uur in de koelkast
trekken. Neem de vis uit de schaal en
snijd in dunne sneetjes.

Toast met Zweedse haring, roomkaas en dille
Ingrediënten voor 6 stuks
3 sneetjes bruin brood 4 eetlepels roomkaas 2 eetlepels fijngehakte dille
1 koffielepel korianderzaadjes 1 koffielepel suiker peper en zout
Afwerking: 2 zure haringfilets 1 citroen enkele plukjes verse dille
Bereiding
Snijd de korsten van het brood en snijd het brood in driehoekjes. Rooster even in de broodrooster of
onder de ovengrill. Maal de korianderzaadjes fijn in een vijzel. Meng de roomkaas met dille, koriander
en suiker. Breng op smaak met peper en zout. Snijd de haringfilets en de citroen in stukjes. Besmeer
de toasts met het roomkaasmengsel. Werk af met een stukje zure haring, een plukje dille en een stukje
citroen.
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NIEUW

!

VEGGIEBURGERS,
BALLETJES EN BROODBELEG
2
Workshop of cursus (van 1,

of 3 x 3 uur)

Het aanbod aan kant-en-klare burgers, balletjes maar ook broodbeleg is
enorm toegenomen in de winkel. Uiteraard wel handig als je weinig tijd
hebt, maar zelf maken is zoveel leuker en lekkerder, en je weet exact
wat je erin verwerkt. Het hoeft helemaal niet tijdrovend te zijn. Wij bieden je inspiratie aan heerlijke vleesvervangers: zet het op je programma
en maak er een heerlijke culinaire workshop van met balletjes en burgers op basis van noten, granen en peulvruchten en kies voor klassiek,
mediterraan of ga helemaal voor oosters.

Dalballetjes met yoghurt en koriander
In India worden linzen ‘dal’ genoemd, ze bestaan er in veel verschillende soorten. De ‘ urid dal’ en ‘mung’dal uit dit traditioneel recept zijn kleine, witgele
linzen. Je kunt ze niet vervangen door andere linzensoorten. Wip dus toch
maar eens binnen bij een Indiase of Pakistaanse speciaalzaak, het is zeker de
moeite waard.
Ingrediënten voor 20 balletjes
100 g urid dal 50 g mung dal 2,5 cm geraspte gember 1 ontpit en gesnipperd pepertje 50 g krenten of rozijnen 5 dl yoghurt (of veganistisch: sojayoghurt natuur) 1 koffielepel komijnzaadjes ½ koffielepel korianderzaadjes
wat verse koriander zout
Bereiding
Spoel de linzen en zet ze 2 uur in de week. Giet ze af en laat ze uitlekken. Maal
de linzen met de gember, het pepertje, en een snuifje zout. Roer de krenten of de
rozijnen erdoor. Verhit de frituurolie op 170 °C. Laat het frituurmandje in de olie
zitten. Vorm met natte handen of met behulp van een spuitzak kleine linzenballetjes en laat voorzichtig rechtstreeks in de olie vallen. Frituur ze 1,5 minuut.
Leg de balletjes na het frituren enkele minuten in water om te wellen. Laat de
balletjes uitlekken en leg ze op een schaal. Vermeng de yoghurt met ¼ koffielepel zout en schenk de yoghurt over de balletjes. Rooster de komijnzaadjes en de
korianderzaadjes in een droge pan. Stamp ze fijn met een vijzel en strooi ze over
de yoghurt. Hak de verse koriander en strooi hem over het gerecht . Serveer de
balletjes afgekoeld.
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MAAK TIJD VOOR
EEN BRUNCH EN ONTBIJT
MET KOKEN VOOR ELKE DAG
2
Workshop of cursus (van 1,

of 3 x 3 uur)

De dag starten met een goed ontbijt is een gezond principe. Ontbijten zorgt
voor nieuwe energie die je helpt om fit en geconcentreerd aan je dag te beginnen. Als je systematisch het ontbijt overslaat, heb je vier keer meer kans
om te dik te worden. Bovendien ga je minder snel naar een ongezond tussendoortje grijpen als je goed ontbeten hebt.
Uit vele onderzoeken blijkt dat er een duidelijk verband is tussen niet ontbijten en
overgewicht. Reden te over om ‘s ochtends de tijd te nemen om te eten. Een goed
ontbijt moet een kwart van de dagelijkse energiebehoefte aanleveren. In de workshop
gaan we in op wat we best eten om van die positieve effecten te profiteren.
Een brunch is een maaltijd die de overgang maakt tussen een ontbijt en een lunch.
Vaak wordt een brunch georganiseerd in het weekend of bij een speciale gelegenheid
zoals een verjaardag, Pasen, ... Wij kiezen voor eenvoudige gerechtjes die op zichzelf
niet te veel tijd in beslag nemen.

Koken voor elke dag – het basiskookboek voor alle culinaire workshops
Ook dit jaar gebruiken we Koken voor elke dag als leidraad voor de workshop
of cursus. De deelnemers hebben er alle baat bij om gebruik te maken van het
boek. Dit kookboek is een hele verzameling van kookboekjes, verdeeld over
18 hoofdstukken: niet alleen vind je er heerlijke ontbijt- en brunchgerechten,
maar ook alles over soepen, sauzen, vegetarische alternatieven voor vlees tot
en met nagerechten en gebak. Alles netjes verdeeld over 864 pagina’s en dit
voor een ongelooflijke ledenprijs van 30 euro. Mocht je nog niet overtuigd zijn,
kom dan zeker naar de workshop of cursus en maak snel kennis met het boek.
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SLOWFOOD
MET KOKEN
VOOR ELKE DAG
Workshop of cursus
(van 1, 2 of 3 x 3 uur)

Havermoutpap
Ingrediënten voor 1 persoon
40 tot 50 g havermout 5 dl melk 1 koffielepel
kaneelpoeder (optioneel) suiker, kokosbloesemsuiker, honing of ahornsiroop (optioneel)
Bereiding
Verwarm de melk, eventueel met de kaneel. Voeg de
havermout toe en laat wellen. Breng eventueel op
smaak met suiker, honing of ahornsiroop. Voeg een
topping naar keuze toe.
Varianten en tips
De melk kun je vervangen door soja-, rijst-, amandel-, hazelnootdrink of andere melkalternatieven.
Ook appel- of sinaasappelsap kan een alternatief
voor melk zijn, zeker bij couscous.
Havermout kun je vervangen door (volkoren)rijst,
quinoa, parelgort, couscous of andere granen, gepofte granen of flakes.
Werk met restjes gekookte rijst, quinoa, couscous
…
Toppings voor pap
vers fruit naar keuze (aardbeien, frambozen, bessen, banaan, ananas …)
gehakte noten (walnoten, amandelen, pistachenoten, hazelnoten …) of geroosterde gehakte noten
pitten en zaden (zonnebloempitten, lijnzaad, sesamzaad, chiazaad …)
gedroogde vruchten (rozijnen, abrikozen, pruimen,
vijgen …)
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De titel laat vermoeden dat het vooral
gaat om langzaam koken, maar niets is
minder waar. Wat is het dan wel? Slowfood is net het tegenovergestelde van
fastfood. In plaats van massaproductie
en snelle consumptie gaat het hier om
genieten van alle authentieke lekkernijen die onze keuken rijk is.
Het doel is om streekproducten en streekgebonden kookwijzen te promoten. Lokaal
geproduceerd voedsel en duurzame kwaliteitsvoeding staan centraal. Een lekkere
en gevarieerde keuken begint immers met
schitterende producten en daar hebben
we in ons land geen gebrek aan. Denk
maar aan onze groenten: asperges, witloof,
spruitjes, maar ook onze kazen en bieren.
Ze worden verwerkt in de keuken en smaken uitstekend bij verfijnde gerechten.
Met al die verfijnde producten hebben we
niet veel nodig om een typisch streekgerecht op tafel te brengen in een eigentijds
jasje: we presenteren onze klassieke volau-vent op een eigentijdse wijze, idem
voor stoverij of tomaat met grijze garnaaltjes: het oog wil immers ook wat.

!
W
U
E
I
N
Wie durft de uitdaging aan?

FEMMA ORGANISEERT
EEN HEUSE BAKWEDSTRIJD
Je weet het natuurlijk: 2020 is het jaar waarin Femma jarig is! Deze
straffe dame wordt 100 jaar en dat gaan we vieren. Dit willen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Omdat te vieren hebben we een fantastische uitdaging: een taartenbakwedstrijd!
Zijn er leden in jouw lokale groep te vinden
voor een nieuw recept of willen zij hun bakvaardigheden tonen of zijn zij beginner? Wij
dagen jullie uit om je leden aan te sporen om
de leukste en lekkerste taart te bakken.
Misschien wil je je groep uitdagen: plan eerst
een eigen bakdag of -avond en test alvast de
beste vaardigheden in je groep. Spreek af hoe
je verder wil werken: je kunt in naam van de
groep een recept met foto insturen, uiteraard
staat het ook iedereen vrij om individueel deel
te nemen.
Uit alle inzendingen selecteren wij de beste
en leukste recepten en bieden ze graag aan in
2020 via een map (digitaal) in de webwinkel.
De 3 beste inzendingen winnen een bakpakket met kookboek.
Wanneer verwachten wij recept en foto?
Er is helemaal geen haast bij. Wij verwachten
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recepten en foto tussen
1 januari 2019 en 31 mei
2019 via mail:
bakwedstrijd@femma.be. Opsturen kan ook naar Bakwedstijd Femma,
p/a Femma, Urbain Britsierslaan 5 in 1030
Brussel. Naam, adres en telefoonnummer dienen vermeld te worden.
Wij lanceren ook een oproep naar leden via
het Femma magazine van januari en via de
website en Facebook.
Hoe creatiever , hoe leuker
Alles is mogelijk: fruittaarten, plattekaastaart,
marsepeintaart, biscuits, taarten zonder suiker
of eieren, op basis van verschillende soorten
granen of zelfs taarten zonder oven. Wat jullie het leukste en lekkerste vinden. Hoe je de
taart wil versieren, kies je zelf. Geglaceerd
fruit, chocoladesnippers of marsepein, noten,
slagroom. Vast en zeker zijn er onder jullie
leden die al jaren heerlijke recepten bezitten

BOEKENVOORDEEL
4 bakboekjes voor maar 10 euro: te
bestellen vanaf 1 november 2018,
zolang de voorraad strekt. Wees er
snel bij. Surf snel naar de website
www.femma.be/femma-boetiek
Bakboeken De Praktische School:

High tea

en willen delen met ons. Alles mag en niets is
te gek.
Nog wat inspiratie nodig? Wij hebben een diverse selectie gemaakt om je ogen en smaakpapillen te prikkelen. Bovendien bieden we jullie
een mooi boekenvoordeel aan. Laat je inspireren voor een ander recept of versiering.

Feestelijke koekjes
& cupcakes
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KOKEN OP DRUKKE
WEEKDAGEN MET KOKEN
VOOR ELKE DAG
2
Workshop of cursus (van 1,

of 3 x 3 uur)

Driekwart van de Belgen laat bepaalde gerechten wekelijks terugkomen en ongeveer een kwart heeft een vaste dag voor klassiekers zoals spaghetti en steak
met frietjes. Toch zijn we niet allemaal tevreden met deze wekelijkse routine:
meer dan de helft heeft nood aan variatie. We zoomen met deze workshop in
op leuke variaties voor weekmenu’s.
Op een doordeweekse dag spenderen we voor het
klaarmaken van een warme maaltijd gemiddeld 45
minuten in de keuken. Meer dan een kwart zou liever
minder tijd spenderen aan het klaarmaken van de
warme maaltijd. We dagen onszelf dan ook uit om
een gezonde maaltijd in weinig tijd uit te werken.

Uiteraard zetten we ook de theorie direct om in de
praktijk en geven we tips mee hoe je een weekmenu
opstelt en hoe je tijd kunt besparen met efficiënt gebruik van voedingsmiddelen en kooktips, volgens de
richtlijnen van een gezonde voeding.
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN
BIJ HET ORGANISEREN VAN
EEN CULINAIRE ACTIVITEIT
Kookworkshops en -cursussen zijn dé toppers van Femma.
We zetten nog even op een rijtje waarmee je best rekening houdt
als je van een culinaire activiteit een succes wilt maken.
Organiseer de workshop of cursus in een ingerichte keuken van een gemeentelijk lokaal of parochiecentrum. Of huur een lokaal met waterafvoer
en -aanvoer, een kookvuur, een goed werkende
oven en eventueel een microgolfoven. Voorzie
afwasproduct, vaatdoek en handdoeken. Welk keukengerei best aanwezig is, vind je in de webwijzer
onder Praktische info.
In een eenmalige workshop kan de bereiding
van de gerechten gedemonstreerd worden door
de lesgever. Maar naar wens kunnen de deelnemers tijdens de workshop ook zelf meewerken. Dit
spreek je best af met de lesgever.
Tijdens een cursus worden de deelnemers altijd
in groepjes ingedeeld en staat elk groepje in voor
een bereiding.

Het boodschappenlijstje: op de webwijzer geven
we steeds enkele suggesties van gerechten die uitgewerkt kunnen worden, maar overleg toch even
met de lesgever of zij deze recepten kiest. Indien
niet, dan bezorgt hij of zij hij het boodschappenlijstje, minstens één week vooraf.
Heb je geen tijd om naar de winkel te gaan, winkel
online en laat je bestelling aan huis leveren of haal
ze op een afhaalpunt op.
Stelt de lesgever voor om een moeilijk te vinden
product zelf mee te brengen, dan mag hij of zij
hiervoor iets aanrekenen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers heb je voldoende tafels en stoelen nodig. Een flap-overbord
is ook handig.
Bij deze activiteiten hoort het boek Koken voor elke
dag. De workshops en cursussen worden uitgewerkt
aan de hand van dit boek.

Groepen tot maximum 20 personen zijn ideaal.
Je werkt best met inschrijvingen. Is de groep te
groot, dan kun je beter ontdubbelen en op een
andere datum een extra sessie plannen.

De lesgever stelt tijdens de workshops het kookboek Koken voor elke dag voor en biedt het te
koop aan. De deelnemers kunnen het tijdens de
workshop bij de lesgever bestellen. Het is ook
verkrijgbaar via de webshop op www.femma.be in
de Femmaboetiek. Spreek goed af wie de boeken
bestelt. Dit kan zowel door de lokale verantwoordelijke lokaal als door de lesgever.

De bereidingen worden uitgewerkt voor vier tot
acht personen, om de kostprijs zo laag mogelijk
te houden. Verreken de aankopen in de inschrijvingsprijs.
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Dit zijn jouw soldenprijzen:
Koken voor starters € 17 € 8,5 - Koken in 30 minuten € 7,5

€ 3,95

Vis, lekker en licht € 19 € 9,5 - Kilootje minder € 18 € 9 - Donderdag veggiedag € 8 € 4

€ 6,5 - High tea € 8 € 4 - Marokkaans koken € 8 € 4
Gourmetburgers € 9 € 4,5 - O, Bistro: € 12 € 6
Whoopie-pies en moelleux € 9 € 4,5 - Bakken voor zoetebekken: € 12 € 6
Cadeautjes uit de keuken € 15 € 7,5

Feestelijke koekjes en cupcakes € 13

Maak je ke
www.femmuze en bestel snel
o
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t van de p

Voorwaarden: deze promotie-actie is slechts
geldig zolang de voorraad strekt.

rijs!

overzicht
aanbod

CREA
Nieuw aanbod
Sashiko: Japans borduren
op placemats
(2 x 3 uur)
Weefhaken: tas in dikke wol
en dunne katoen
(2 x 3 uur)
Juweeltjes en kleine deco
in koudporselein
( 3 x 2 uur)
ZONDER LESGEVER:
DIY: tricottin
uitvoering: fotohouders, kussens, mandjes

Bestaande aanbod
MET LESGEVER
Handlettering, creatief en sierlijk
met letters
(1-3 x 3 uren)
Kabels haken: woonaccessoires
in eigentijds haakwerk
(1 of 3 x 3 uren)
Mochila-tas in tapestry haken
(3 x 3 uren)
ZONDER LESGEVER
(Femma maakt het zelf)
Handversiering met henna
Letters haken
Lichtbox in hout
Plantenhanger in macramé
Trendy shopper met internationale roots
Weven met stroken
Schotse ruit weven
Project – sjaal breien in alpacawol
(met individueel pakket)
Deel 1 en deel 2 (tot uitputting)
Kinderatelier - Knoopster
Recyclage – egeltjes van fietsbanden
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NAAIEN
Bestaande aanbod
MET LESGEVER
Tasjes in kurkleer (2 x 3 uren)
Kussens maken (2 x 3 uren)
Leuke tassen naaien (2 of 3 x 3 uren)
Initiatie naaimachine (1 x 3 uren)
Naaiprojecten (1 – 5 x 3 uren)
Werken met tricot (3 x 3 uren)
ZONDER LESGEVER
Femma maakt het zelf: Naaimachine- hoes
Kledingruil
Naaisalon (1 – 10 x 3 uren)

CULINAIR
Nieuw aanbod
Apero’s met Koken voor elke dag
(1,2,3 x 3 uur)
Bakwedstrijd (zonder lesgever)

Bestaande aanbod
MET LESGEVER
Maak tijd voor een brunch en ontbijt met
Koken voor elke dag (1-3 x 3 uren)
Koken op drukke weekdagen met Koken
voor elke dag (1-3 x 3 uren)
Fusion in Koken voor elke dag
(1-3 x 3 uren)
Slow Food in Koken voor elke dag
(1-3 X 3 uren)
Bakken voor zoetebekken (1-3 x 3 uren)
Heerlijke gerechten met supergranen
(1-3 x 3 uren)
Veggieburger, balletjes en broodbeleg
(1-3 x 3 uren)
Creatief koken

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING
weldaad voor lichaam
en geest
Nieuw aanbod
Persoonlijke ontwikkeling: Leren neen zeggen.
(1 x 2 uur)
Beweegatelier: in samenwerking met CM: Sportwerk
Vlaanderen levert lesgevers (2 x 2 uur)

Bestaande aanbod

MET LESGEVER
Jouw jaarplan voor meer tijd en geluk
(2 x 2 uren)
Start to organise (infosessie 1 x 2 uren)
Blijf stress de baas (1 x 2 uren)
Hoe een burn-out voorkomen (1 x 2 uren)
Workshop: Hoe verdeel jij je tijd?
(1 x 3 uren) (beroepskrachten)
Goed geslapen (1 x 2 uren)
Plezant naar dromenland (1 x 2 uren)
Wat doet licht met lichaam en welzijn?
(1 x 2 uren)
Hoe draag je zorg voor personen met dementie
(1 x 2 uren)
Red je rug (1 x 2 uren)
(Start to yoga) (4 of 8 x 1 uur)
Leren surfen op emoties (1 x 2 uren)
Tijd voor geluk (1 x 2 uren)
Heb je deze al gelezen? Leesclub
Praatcafé: mijn Femma vroeger en nu
(1 x 2 uren)
DANS
Lindy-hop, dansworkshop (1 – 5 x 2 uren)
Afterworkparty (1 – 5 x 2 uren)
ZONDER LESGEVER
De combinatiequiz (1 x 2 uren)
Workshop: hoe verdeel jij je tijd? (1 x 3 uren)
ZINGEVING
Griekse godinnen en hun mythen en sagen
De grote inspiratiemap
Ideeënmap Eigentijdse feesten
Jubileumviering

ADVERTENTIE

Unieke interactieve
Brouwerijtour
Wat is plezanter dan een tournée générale? Een tour door onze
Stadsbrouwerij! Da’s meteen ook de plezantste tour van heel ’t Stad. Géén
stoffige kasten of saaie gids-met-paraplu, wél een straffe interactieve
belevenis die je op je eigen tempo ondergaat.
Zet je schrap, want je wordt helemaal ondergedompeld in de bruisende
bierwereld. Plots sta je middenin een bollekesglas, rij je kriskras door
Antwerpen in een vintage bestelwagen, en wandel je over een vier meter
hoge brug doorheen de brouwerij.
Zo’n avontuur, daar krijg je natuurlijk dorst van! Geen probleem: wij trakteren
je voor én na je bezoek op een perfect getapt biertje. Want bier beleven,
daar hoort ook proeven bij natuurlijk. Heb je er goesting in gekregen?
Antwerpse Stadsbrouwerij, Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen
www.dekoninck.be - info@dekoninck.be

BEWEEGATELIER
(2 x 2 uur)

Heb jij ook al gehoord van start to run, swim
…, de 10.000 stappenclash, het 30/30-project
(30 dagen lang 30 minuten bewegen), de 100
km challenge, en ga zo maar door? Inderdaad!
We zijn het er met z’n allen over eens dat
bewegen belangrijk is voor onze gezondheid en
willen hier op grote schaal werk van maken.
Maar hoe begin je hieraan? Hoe houd je dit
vol?
Begin bij het begin, daardoor heb je meer kans
op succes. Via het Beweegatelier van Femma in
samenwerking met CM krijg je eenvoudige tips om
meer beweging in je dagelijkse leven te brengen.
Een tweedelige workshop
Een Beweegatelier bestaat uit 2 workshops van
telkens 2 uur, in groepen van 10 tot 12 deelnemers.
Eerste sessie
Je krijgt in de eerste sessie tips en oefeningen
mee onder begeleiding van een professionele
beweegcoach om op een eenvoudige manier meer
beweging in je dagelijkse leven in te bouwen. Op
basis hiervan wordt er een realistisch beweegplan
op maat gemaakt.
Tweede sessie
Plan je enkele weken later in. Tijdens de tweede
sessie worden er ervaringen uitgewisseld en kan
het beweegplan van elke deelnemer bijgestuurd
worden.
Praktisch
Beweegcoaches die aangesloten zijn bij
Sportwerk Vlaanderen begeleiden de workshops.
Je vraagt de workshop rechtstreeks aan bij
SportWerk Vlaanderen. Zij regelen de afspraken met
de coaches.
Je betaalt de lesgevers rechtstreeks aan SportWerk
Vlaanderen: prijs is 140 euro. Femma betaalt het

verschil nl. 60 euro terug via je groepsrekening.
Locatie: de lokale groep zorgt voor een locatie,
met voldoende ruimte voor een groep van 10 tot
12 deelnemers.
Materiaal:
De beweegcoach zorgt voor:
- de powerpointpresentatie, laptop en beamer of
geplastificeerde A3-affiches,
- oefenfiches voor elke deelnemer,
- doe-boekjes voor elke deelnemer,
- doorverwijsfiches voor alle deelnemers.
Voorzie:
- matjes of handdoeken om de oefeningen uit te
voeren (ook af te spreken met de coach),
- een drankje en/of gezond hapje.
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SASHIKO: JAPANS BORDUREN
OP PLACEMATS
(2 x 3 uur)

Sashiko is een traditionele wijze om stof te versterken met stikselpatronen, voornamelijk met wit garen op indigo stof. Je spreekt het uit als ‘sasj-ko’ (de i hoor je
nauwelijks) en het betekent ‘prikje’ of ‘steekje’. Het is een traditie die stamt uit
de 17de eeuw en die verspreid over heel Japan voorkomt.
Sashiko ontstond op het Japanse platteland. Boeren
en vissers gebruikten het om hun kleding te versterken en het werd eerder als een recycletechniek aangewend. Meerdere lappen stof maakten ze met kleine
steekjes aan elkaar vast.
Van de stoffen maakte men werkkleding. Afgedankte
werkkleren leverden tassen en schorten op, om te
eindigen als poetsdoeken, alles voorzien van sashiko.
In de winter, wanneer er weinig te doen was op de
boerderij, kregen meisjes en jonge vrouwen les in sashiko op de handwerkscholen in het dorp. Hoewel de
techniek om stof te versterken met kleine steekjes in
veel Aziatische culturen voorkomt, wordt deze techniek toch vooral met China en Japan geassocieerd.
Vaak vormden de patronen een diepere betekenis en
golden ze ook als bescherming tegen schipbreuk en
andere gevaren, andere motieven moesten dan weer
welvaart brengen.
Tegenwoordig ligt het accent vooral op het decoratieve element en wordt sashiko ook veel toegepast
op woningtextiel, zoals kussens en gordijnen. Ook
zien we nu sashiko op andere kleuren stof dan indigo.
PRAKTISCH
Werk met inschrijvingen.
Zorg voor een goed verlicht lokaal met voldoende
tafels (gebruik eventueel bureaulampen en verlengkabels). Er zijn ook 1 of 2 strijkijzers met
strijkplank of strijkdeken nodig.
Het is belangrijk om met het juiste gerief aan de
slag te gaan om een mooi resultaat te bekomen.
Daarom voorzien wij een handwerkpakket dat
individueel door de deelnemers besteld kan wor-

den. Bestel tijdig. Er kan wel wat tijd zitten tussen
de bestelling en de levering.
We starten met het oefenen van de techniek op
onderzetters en daarna beginnen we aan het grotere werkstuk: de placemats.
Handwerken vraagt altijd de nodige tijd. Vandaar
dat wij aanraden, indien mogelijk uiteraard, om 3
sessies te voorzien: de eerste en de laatste met begeleiding van de lesgever en de tweede op eigen
kracht. Deze tweede samenkomst zorgt ervoor dat
je samen in groep verder kunt werken en dat je
niet al te veel thuis in je eentje moet doen. Samen
is immers zoveel leuker. In de derde les worden
de werkstukken onder begeleiding van de lesgever afgewerkt.
WAT ZIT ER IN HET PAKKET?
patroon voor placemats en onderzetters
linnen stof voor 2 onderzetters en 1 placemat
plakvlieseline H180
borduurnaald nr. 1
uitwisbare stift
perlégaren nr. 8
Het pakket kun je bestellen op de website
www.femma.be via de Femmaboetiek: prijs: 30 euro.
MEE TE BRENGEN DOOR DE DEELNEMERS
een lat van 40 cm
schaar
donkerblauwe stikzijde
dunne naald
doorschijnende plakband
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WEEFHAKEN: TAS IN DIKKE WOL
EN DUNNE KATOEN
(2 x 3 uur)

Een vrij gemakkelijke techniek waarbij we vertrekken van een dikke wollen
draad die al hakend met fijnere katoendraad omwikkeld wordt. Het resultaat is
een mooi weefeffect. Wij passen het toe op een eenvoudige handtas. Het model
kun je met behulp van een gesp of knopen verkleinen tot een elegante handtas
of uitvouwen tot een handige draagtas met ruimte voor een iPad bijvoorbeeld.
De techniek leunt aan bij het tapestryhaken (mochilla), maar is door de dikke wol gemakkelijker om
te haken en er is geen telpatroon voor nodig. Lekker
handig.
PRAKTISCH
Werk met inschrijvingen.
Zorg voor een goed verlicht lokaal met voldoende
tafels en stoelen.
Je kunt er ook voor kiezen om tussen de eerste
en de tweede les een samenkomst te voorzien,
zonder begeleiding van de lesgever. Zo hoeft
niemand thuis alleen verder te werken. Tijdens de
tweede les werk je het handvat af en wordt de tas
verder afgewerkt om als handtas of draagtas te
kunnen gebruiken.
De werkwijze van de tas wordt meegebracht door
de lesgever.
Het materiaal kunnen de deelnemers zelf aankopen. Femma voorziet hiervoor geen pakketten.
Wij kozen voor:
- Drops Polaris (100 g/36 m) en naalddikte 12
mm: 100 g
- Scheepjes Stone Washed (50 g/130 m) en
naalddikte 3 – 3,5 mm: 150 g
- haaknaald nr. 3,5
- 2 knopen
- stekenmarkeerder
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Op deze pagina’s
vind je enkele patro
nen voor
tricotinfiguren. Je
kan ze makkelijk
uitvergroten.
Je vindt heel wat
ideetjes op intern
et.

DIY TRICOTIN
Tricotin is eigenlijk wat wij punniken noemen. En bijna iedereen kent het wel. We zijn er zeer waarschijnlijk allemaal mee
groot geworden. Wie kent het oude punnikklosje niet?
Eigenlijk is tricotin het breien van een koordje en
het hulpstukje is de punnikklos. Het is een oude
techniek om met een draad van wol of katoen en
een klosje en een haaknaald een streng te maken.
Het klosje is een stukje hout met een gaatje in het
midden, en op vier plaatsen een klein kopspijkertje
of boogjes. Het begin van de draad wordt door het
gaatje gestoken, en de draad met een lusje om de
spijkertjes gewonden. Dan wordt de draad boven het
lusje buitenom de spijkertjes geslagen, en met de
haaknaald wordt het lusje over de draad en de kop
van de spijker getrokken, waardoor een nieuw lusje
ontstaat. Door dit te herhalen bekom je een streng.
Tegenwoordig mag het allemaal een beetje sneller en
wordt het tricotinmolentje gebruikt. In enkele tellen
verkrijg je een ellenlange sliert waar je dan mee aan
de slag gaat om leuke spulletjes te maken.

NIEUW!

WAT HEB JE NODIG?
Breimolen of tricotinmolen
Wol of katoengaren (wol van gemiddelde dikte;
gebruik geen te harige, te dunne of te dikke wol)
Maas- of stopnaald
HOE GA JE TE WERK?
Monteer je breimolen door eerst de slinger aan de
molen te bevestigen om rond te kunnen draaien.
Steek de draad door het gaatje van buiten naar
binnen en dan door het buisje van boven naar
beneden.
Controleer vervolgens of de grijpers allemaal
open en naar beneden staan.
Houd de draad vast met je ene hand terwijl je
zachtjes aan de hendel draait met je andere hand.
Je draait altijd langzaam vooruit. De grijpertjes
pakken de draad op.
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In de eerste ronde is het belangrijk om alleen de
1de en de 3de grijper te laten pakken, je slaat dus
2 en 4 over.
Voor je de 2de ronde draait, kan je het gewicht
aan de onderkant vastmaken. Draai voorzichtig nog een aantal toeren, om dan uiteindelijk
meer snelheid te maken. Belangrijk is dat je het
gewicht regelmatig mee opschuift, want anders
raakt alles bovenaan vreselijk in de knoop.
Als de lengte goed is, kan je de sliert van het
molentje losmaken. Haal een draad door de vier
lusjes, trek aan en naai de draad vast.
EXTRA TIPS
Gebruik een fijne haaknaald voor de opzet, dit is
handig om de draad even op te pakken om grijper 2 en 4 over te slaan.
Voor de opzet is het echt wel nodig om de draad
zeer sterk aan te trekken aan de onderkant.

je bij het ontwerp
hoeveel koord je
nodig hebt en moet
je niet schatten als het
nog in het molentje zit. Knip
de koord op de gewenste
plaats. Haal de pluisjes/
korte stukjes draad weg en
trek een klein stukje van je
punnikdraad opnieuw uit. Je
kan nu een haaknaald of naald door
de vier lusjes steken en je draad erdoor trekken.
Haak nog een vaste bovenop om alles
vast te zetten of knoop de draad vast en
stop hem in.
Test uit welk garen (katoen/wol)
bruikbaar is. Gebruik enkel gladde garensoorten, geen met structuur. Bij sommige garensoorten hebben de grijpers de
neiging om in de draad te haken en hem
niet volledig op te rapen. Kies garensoorten die goed getwijnd zijn.

Terwijl je langzaam, draait is het belangrijk om
goed te kijken dat elk grijpertje de draad grijpt én
zich terug sluit en verderop weer terug loslaat. Ga
je te snel, dan slaan de draden in de knoop en kan
je dit meestal niet herstellen. Trek ook lichtjes
aan het gewichtje bij de eerste ronde, zodat zeker
alle grijpertjes de draad meegenomen hebben en
weer losgelaten hebben.
De draad die je gebruikt moet steeds losjes
hangen: als de draad te strak
gespannen hangt tussen het
molentje en de bol, draait het
molentje niet vlot.
Zelfs als je het gewicht gebruikt,
is het bij sommige garensoorten
nodig om regelmatig onder aan te
trekken.
Een gepunnikte koord kan je ook
nadien gewoon op de gewenste
lengte knippen. Dit kan handig zijn
voor allerlei toepassingen, zo meet

Letters en woorden als decoratie voor muren
WAT HEB JE NODIG?
Binddraad ø 1 tot
max 2 mm (verzinkt
of geplastificeerd)
van de doe-hetzelfwinkel
Naaigaren en naald
Tape (papiertape)
Lijmpistool

HOE GA JE TE WERK?
Vorm de letters van je
woord voordat je de koord
van het molentje haalt. Als
de lengte goed is, kan je
de koord van het molentje
losmaken.
Tape het begin van de
draad in, zo glijdt de draad
makkelijker door de tricotinkoord.
Trek de ijzerdraad doorheen de gepunnikte koord.
Vorm een woord door de
tricotin met draad te plooien.
Werk de uiteinden af: naai de tricotinkoord vast op de uiteinden. Verstevig, indien nodig, door enkele malen met draad rond de uiteinden
te wikkelen met het garen.
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Figuren en woorden op tassen, kleding, kussens
WAT HEB JE NODIG?
Lijm en lijmpistool
of naald
Stevige draad
Schaar

HOE GA JE TE WERK?
Vorm de letters van je woord of figuur op de gewenste ondergrond
(kussen, tas, …).
Werk vervolgens de uiteinden van de
gepunnikte koord af, door ze netjes
bij mekaar te naaien.
Naai letters, woorden of figuren vast
met een naald of lijm ze vast met het
lijmpistool. De keuze van bevestigen
hangt af van de ondergrond: stof laat
zich al makkelijker naaien dan bijvoorbeeld een tas in riet.

HOE PAK JE DIT AAN MET JE LOKALE GROEP?
Bepaal de duur van de activiteit: afhankelijk
van de aanpak kan je kiezen voor 1 x 2 uur of 1 x
3 uur: alles hangt af van de keuze die je maakt in
de uitvoering van je werkstukken.
Wat is haalbaar in 1 x 2
uur? Figuren of woorden in tricotin en draad,
woorden en figuren op
aangekochte ondergronden (kussen, tasjes…).
Ga je zelf kussens maken,
dan plan je best 1 x 3 uur.
Wat heb je nodig?
Breimolentjes: vind je in handwerkwinkels,
maar kan je gemakkelijk bestellen in
webwinkels (prijs: ongeveer tussen
18 en 19 euro). Afhankelijk van
de grootte van de groep heb je er
enkele nodig: voorzie 1 breimolentje per 3 of 4 deelnemers. Dit is een
minimum.
Garen: alle goed getwijnde katoenen garens zijn zeer geschikt: restjes zijn ideaal
om weg te werken.
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Kies je voor vormen in draad: binddraad is
niet duur en vind je in elke doe-het-zelfzaak.
Met één rolletje kom je al een heel eind.
Kies je ervoor om op een ondergrond te
werken:
• Ofwel brengen de deelnemers zelf
een tas of een kussen mee waarop
de deelnemers de tricotin kunnen
aanbrengen.
• Ofwel wordt dit aangekocht: er is voldoende
keuze in winkels, waar
je tegen schappelijke
prijzen materiaal
kunt aankopen.
• Ofwel maak je zelf een ondergrond (kussen, tas…)
• Verder:
- naald en stopnaald
- schaar
- stikzijde
- lijm en lijmpistool
- indien je zelf kussens maakt: naaimachine, stof, vulling; eventueel knopen,
rits, … voor de afwerking.

JUWEELTJES EN KLEINE DECO
IN KOUD PORSELEIN
(2 x 3 uur)
Een fijne techniek die goedkoop en eenvoudig is. Je gaat aan de slag
met een zelf te maken deeg/klei met eenvoudige ingrediënten uit de
keuken. Het resultaat is een gemakkelijk te boetseren klei. Met wat
creativiteit tover je de klei vrij snel om tot leuke deco-elementjes of
juweeltjes. De gemaakte deco of juweeltjes harden uit wanneer ze aan
de lucht worden blootgesteld. Ze hoeven niet in de oven gebakken te
worden. Verder zijn er de gekende afwerkingsmaterialen nodig, zoals
lintjes, kettingen, slotjes, verf…
Praktisch
Werk met inschrijvingen.
Zorg voor een goed verlicht lokaal met voldoende
tafels en stoelen.
Aanwezig in het lokaal:
- 1 tot 2 microgolfovens (gewone kleine microgolfoven voldoet) of vuur met een oude kookpot
- Plastic kom geschikt voor microgolfoven
- Digitale weegschaal
- Klopper
- Menglepel
Mee te brengen door de deelnemers
per deelnemer:
100 g maïzena
100 g witte lijm, elke transparant drogende lijm
is bruikbaar zoals crea-houtlijm, boekbinderslijm
Crea Podge (Action)
1 eetlepel azijn
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½ tot max 1 eetlepel olie (elke olie uit de keuken
kan gebruikt worden).
Let op: de portie die hier wordt opgegeven, is een
ruime hoeveelheid. Mogelijk zullen lesgevers ook
met een kleinere hoeveelheid aan de slag gaan,
afhankelijk van wat zij wensen te maken (de minimumhoeveelheid is 30 g maïzena).
Bakpapier en indien mogelijk teflon (siliconen)
bakfolie
Dozen met deksel; best wijde, lage modellen zoals
brooddozen of taartdozen waarin de gemaakte
stukken naast elkaar kunnen liggen om te drogen
en te vervoeren
Fimoroller of stukje pvc-buis of deegrol
Scherp mesje of breekmes of fimomesjes
Uitsteekvormpjes (fimo of plasticine of koekjes, …)
Eventueel verschillende soorten stempels, rietjes,
boetseerstaafjes, … om structuur aan te brengen.
Alle materiaal dat voor fimo geschikt is, kan je ook
hier gebruiken.
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Prikkers of satéstokjes
Tafelbescherming
Fijn penseel
Plastic zakjes
Verder: een heel klein beetje handcrème of bodymelk (om de handen in te wrijven), verf, pigment,
lintjes, fijne draad, slotjes,… Dit wordt best afgesproken met de lesgever.
Indien de lesgever ervoor kan zorgen, dan zal zij
rechtstreeks met de lokale groep afrekenen voor
het materiaal dat zij meebrengt om te demonsteren of zij aanwendt om af te werken.
Dus vergeet zeker niet om toch vooraf even af te
stemmen met de lesgever.

HANDLETTERING
(1, 2, 3 x 3 uur)

Handlettering was in 2018 een groot succes, zeker een
aanrader voor de groepen die het nog niet planden.

Handlettering is geen eeuwenoude techniek zoals
kalligrafie. Het is heel kort gezegd het ‘tekenen van
letters’. Handlettering is veel vrijer, er zijn minder
regels. Het is ook geen schoonschrijven, waarbij je
volgens een vaste techniek een tekst op papier neerpent. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, hoef je voor handlettering niet per se een mooi
handschrift te hebben. Je tékent eigenlijk de letters,
je schrijft ze niet. Het hoeft ook niet direct goed te
zijn. Normaal werk je eerst in potlood en je kunt nog
altijd even gommen. Pas als je tevreden bent, ga je
nog eens over de letters heen met een fineliner.
Sessie 1
Wie enkel wil proeven van deze nieuwe manier van
schrijven en illustreren, en de basis wil leren, kan na
één sessie al aardig wat mooie letters maken. Je leert
de basisregels en past ze toe op verschillende letters,
schreefletters en schreefloze letters, lus- of schrijfletters, kapitalen en fantasieletters. Met een aantal
handige tips en tricks teken ook jij sierlijke letters,
vlaggetjes en krullen.
Voor de eerste sessie koop je best het starterspakket:
prijs: € 12,50 /deelnemer. Te bestellen in de Femmaboetiek.
Sessie 2
Smaakt dat naar meer? In een tweede sessie werk je
op een zelfgemaakte achtergrond in ecoline. Je leert
leuke composities maken met woorden uit verschillende letterfamilies. En je leert leuke banners maken,
passende versieringen en illustraties aanbrengen.

Sessie 3
Krijg je er niet genoeg van dan kan je in een derde
sessie aan de slag met de brushpen! Een ecolinestift
die eindigt op een penseel. Leer sierlijke brushletters
maken en oefen tot je mooie woorden kan schrijven!
Het maakt je teksten zoveel kleurrijker en vrolijker.
PRAKTISCH
Werk met inschrijvingen.
Zorg voor een goed verlicht lokaal met voldoende
tafels, voorzie eventueel een paar bureaulampen
of vraag de deelnemers er een mee te brengen.
Ook een paar verlengkabels zijn dan handig.
Zorg bij de 2de en 3de sessie voor een potje water
in het lokaal.
Het is belangrijk om met het juiste materiaal te
werken en zo een mooi resultaat te bekomen.
Bestel daarom tijdig het nodige aantal starterspakketten en maak van deze workshop een
trendy activiteit!
Voor de 2de en 3de sessie dienen de deelnemers
zelf voor het materiaal te zorgen. De speciale pennen zijn verkrijgbaar in de betere hobbyzaken, bij
De Banier of bij Lucas Creativ (met korting voor
Femmaleden), bij AVA of online bij Studio Suikerzoet of een andere verdeler. Na de eerste les
maakt de lesgever het nodige materiaal voor de
volgende lessen bekend.
Je kan enkel de tweede sessie plannen als de
eerste is doorgegaan. Wie de derde sessie wil
plannen, moet eerst de eerste en tweede georganiseerd hebben!
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NAAIEN

TASJES IN KURKLEER
(2 x 3 uur)

Kurkleer is een nieuw materiaal. Het is ecologisch
en duurzaam, mooi en stijlvol! Het is bovendien
soepel en zacht, gemakkelijk te onderhouden en te
verwerken op elke naaimachine.
We gaan aan de slag met een kant-en-klaar
pakketje. De lesgever zorgt voor de patronen.
Zij beschikt over verschillende modellen waaruit de deelnemer eentje kiest. Valt de keuze
niet op een tasje, dan voorziet de lesgever ook
een model voor een iPad of brillendoosje, portemonnee en pennenzak.
PRAKTISCH
Werk met inschrijvingen.
In deze sessie is geen uitleg over de naaimachine voorzien.
Organiseer de cursus in een goed verlichte
ruimte met voor elke deelnemer een tafel.
Neem een paar verlengkabels en dubbelstekkers mee.
Zorg voor een strijkplank en strijkijzer.
Het is handig om een vuilniszak en wat
poetsgerief bij te hebben zodat je het lokaal
netjes achter kunt laten.
Het is belangrijk om met het juiste materiaal aan de slag te gaan om een mooi
resultaat te bekomen. Daarom voorzien
wij een handwerkpakket dat individueel
door de deelnemers besteld worden. Bestel tijdig. Er kan wel wat tijd zitten tussen
de bestelling en levering.
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WAT ZIT ER IN HET PAKKET?
Een pakket bevat net voldoende materiaal voor één
tas: kurk, voeringstof in katoen, rits, magneetknopen en stikzijde.
de originele kurk (natuurlijke kleur): stuk van
35 x 50 cm
de originele kurk (natuurlijke kleur) met glitter
(goud of zilver): stuk van 35 x 25 cm
bijpassende katoenen stof met eenvoudige
print: stuk 35 x 50 cm
rits 18 cm (gewone, geen blinde rits)
2 magneetknopen
stikzijde extra strong (kurkkleur)
een folder met foto’s voor 4 variaties, patronen
en werkbeschrijving
1 kleine tube textiellijm per zending (per plaatselijke cursus en niet per persoon)
Bestel 4 weken voor de activiteit het nodige aantal
pakketten, zo ben je zeker dat je alles tijdig ontvangt.

MEE TE BRENGEN DOOR DE DEELNEMERS
wonderclips, kopspelden
patroonpapier
potlood
lange lat (50 cm), liefst in metaal
snijmat indien mogelijk
breek- of rolmes
papier- en stofschaar

Opgelet! Deelnemers dienen vooraf te
kiezen voor zilver of goud. Eén pakket
kost 25 euro. Stuur een mail naar info@kbas.be en vermeld duidelijk het aantal
pakketjes in goud en in zilver. Noteer
zeker het leveringsadres! De factuur met
overschrijving wordt meegestuurd met
het pakket en kan na ontvangst betaald
worden.
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PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING
weldaad voor lichaam en geest

HEB JE DEZE AL GELEZEN?

TIPS VOOR LEESCLUBS

(1 x 2 uur)

Ook dit jaar stellen we je graag enkele boeken voor die garant staan voor een
boeiende babbel in de leesclub. Deze vier boeken zetten elk op hun beurt een
sterke vrouw of een maatschappelijk probleem in de kijker in een vlot leesbaar
verhaal. Boeiende lectuur waarover ook jij beslist een mening hebt.
We wensen je veel leesgenot en een interessant gesprek als afsluiter!

De acht bergen
Paolo Cognetti,
De Bezige Bij, 224 blz.

Kongokorset
Herlinde Leyssens,
Uitgeverij Vrijdag, 423 blz.

Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn ouders delen een liefde
voor de bergen, dat is waar ze
elkaar ontmoetten, waar ze verliefd werden en waar ze trouwden
in een kerkje aan de voet van de berg. Door deze
gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan, zelfs
wanneer tragische gebeurtenissen plaatsvinden.
Hun zomers vullen zich met eindeloze wandelingen door de bergen en zoektochten door verlaten
huizen en oude molens en er bloeit een ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap op.

27 januari 1881. In het Brusselse gezin
van Edmond Deman wordt Gabrielle
geboren. Zij groeit op tussen de kunstenaarsvrienden van haar vader. Maar
Gabrielle droomt ervan om wetenschapster te worden en de wereld te zien. Op een dag
komt Albert Sillye binnengewaaid, commandant van de
Force Publique: haar ticket naar Kongo-Vrijstaat. 2 juni
1904. Het is eindelijk zover: Albert en Gabrielle vertrekken voor een termijn van drie jaar naar Afrika voor een
unieke huwelijksreis vol kleurrijke figuren en gevaren.
Kan Gabrielle haar grenzeloze ambities vervullen?

Het zusje van de buurvrouw
Margot Vanderstraeten,
Uitgeverij Manteau, 128 blz.

Leven tot elke prijs
Kristina Sandberg, Uitgeverij Nieuw
Amsterdam, 480 blz.

In opdracht van Te Gek!?
schreef Margot Vanderstraeten
een verhaal rond het thema
‘signaalherkenning’ bij psychische problemen. Ze koos
voor anorexia. Dit verhaal is geënt op gesprekken
met patiënten, hun familieleden en hun hulpverleners. Louis en Zaida zijn buren. Hoewel beide
twintigers al meer dan een jaar naast elkaar wonen, hebben ze geen contact. Tot een lekkende
waterleiding daar verandering in brengt. De tongen komen los, maar over hun privéleven zijn ze
beiden erg gesloten. Zaida, die Marokkaanse roots
heeft, zwijgt nadrukkelijk over haar familie, Louis,
die homo is, praat liever over eten.

Stockholm, 1953. Maj’s echtgenoot
Tomas trakteert het gezin op een
weekend weg. Maj zou gelukkig
moeten zijn, maar voelt zich verdrietig en duizelig. Komt het door de
problemen bij Tomas op de zaak, waardoor hij steeds
meer drinkt? Of de teleurstelling die ze voelt naarmate
haar puberende kinderen zich verder van haar verwijderen? Leven tot elke prijs is de bekroonde Zweedse
bestseller met een gedetailleerde, bijna hypnotiserende
vertelling over sociale klassen, relaties, moederschap
en de veranderende rol van de vrouw in de twintigste
eeuw. Veel vrouwen zullen hun moeder, grootmoeder
of zichzelf hierin herkennen.
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

LEREN NEEN ZEGGEN
(1 x 2 uur)

Iedereen maakt het wel eens mee: iemand vraagt je iets en je zou
het liefst neen zeggen, maar dat doe je niet. We willen vaak toch
wel graag, in ieder geval een beetje, aardig gevonden worden …
Maar neen zeggen tegen iemand heeft vaak een negatieve klank en
hoort daarom nu eenmaal niet bij aardig zijn.
We vinden het ook heel belangrijk om anderen te
helpen. Bovendien werkt het ook nog eens in omgekeerde richting: help jij mij, dan help ik jou; maar zeg
jij neen tegen mij, dan zeg ik de volgende keer ook
neen tegen jou.
Allemaal redenen waarom we het lastig vinden om
neen te zeggen. Maar dat hoeft het zeker niet te zijn.
Het valt of staat met het creëren van helderheid, bewustwording en het aandurven om eigen keuzes te
gaan maken.

ven om diplomatisch neen te kunnen zeggen en op
die manier bewust te kiezen voor jezelf.
Praktisch
De lesgever gebruikt een powerpointpresentatie.
Maak duidelijke afspraken wie voor laptop en
beamer zorgt.
Krijg je graag een samenvatting op papier van de
sessie? Spreek dit af met de lesgever.
Vermeld op de uitnodiging dat deze activiteit
ontwikkeld werd in samenwerking met CM.

Deze workshop heeft de bedoeling om inzicht te geven in de mechanismen achter the disease to please,
de ziekte van het willen behagen. Je gaat dieper in op
hoe je grenzen kan bepalen en duidelijk maken dat je
iets niet wil doen. Meteen worden tips en tricks gegeDeze activiteit is ontwikkeld
in samenwerking met cm.
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VIND JE HET OOK LASTIG
OM NEE TE ZEGGEN?

TEKST: CAROLINE BOSSU

Ben je bang dat mensen boos worden of jou niet aardig zullen vinden als je niet positief op hun
vraag reageert? En neem je daardoor soms te veel hooi op je vork? Dat is nergens voor nodig.
De activiteit ‘Leren nee zeggen’ geeft jou inzicht in de mechanismen die maken dat je vaker ja
zegt dan je lief is en leert jou duidelijk aan te geven wat je wel en wat je niet wilt doen.
Niet nee kunnen zeggen wordt
ook weleens the disease to please
genoemd, de ziekte van het willen behagen. Monique (63) is de
trotse moeder van twee kinderen
en enthousiaste oma van zes
kleinkinderen. Ze vindt het heel
moeilijk om nee te zeggen tegen
haar kinderen als ze bijvoorbeeld
vragen om op de kleinkinderen
te passen. ‘Ook al verzekeren ze
mij dat ik het moet zeggen als het mij niet goed uitkomt, toch wring ik mij dan in alle bochten om het
mogelijk te maken’, vertelt Monique. ‘Als mijn kinderen tevreden zijn, ben ik het ook. Ik wil iedereen
gelukkig maken en probeer alles te doen om conflicten te vermijden, dat heb ik altijd in me gehad.’
Monique doet vrijwilligerswerk bij verwaarloosde
paarden en ook daar probeert ze altijd voor iedereen
klaar te staan. ‘Ik voel me schuldig als ik een keertje
door omstandigheden moet afhaken. Ik wil niemand
teleurstellen en daardoor vergeet ik weleens aan
mezelf te denken.’
Katty Vanmarsenille, psychologe en ervaren opleider en coach, ziet veel mensen met dezelfde gevoelens kampen als Monique. ‘Ze wil haar kinderen
plezieren, voor iedereen goed doen. De vicieuze
cirkel van twijfel, angst en schuldgevoel doet zijn
werk. We zijn opgevoed met het idee dat aan jezelf
denken – egoïsme – fout is. Toch zou Monique er
goed aan doen om voor zichzelf te bepalen waar de
grens ligt en die dan ook duidelijk afbakenen. Misschien helpen deze vragen: als mensen boos zijn na
één keer ‘nee’, verdienen ze mijn hulp dan? Hoe kan
ik voor anderen zorgen als ik niet eerst goed voor
mezelf zorg door mijn grenzen af te bakenen?’

Ook Annelore (49) lijkt wel geprogrammeerd om altijd ja te
zeggen als mensen op haar een
beroep doen. Ze heeft een drukke
kinesitherapiepraktijk en neemt
daarnaast heel wat taken op als
vrijwilliger in verschillende verenigingen. ‘Tegen mijn patiënten
zeg ik nooit nee, maar daar heb ik
het niet moeilijk mee. Dat is mijn
job en die wil ik goed doen. Dat ik
nooit nee kan zeggen tegen vrijwilligerswerk, zadelt
mij wel met negatieve gevoelens op. De weinige vrije
tijd die ik heb, gaat grotendeels daarnaartoe. Dat bezorgt mij veel stress en daar wil ik vanaf. Soms neem ik
mij voor om nee te zeggen, maar uiteindelijk draait het
erop uit dat ik toch weer ja zeg als ze mij vragen om
iets te doen. Ik wil iedereen tevreden stellen, dat is gewoon mijn karakter. Ik probeer nu al een paar jaar mijn
vrijwilligerswerk wat af te bouwen, maar ik stel vast dat
ik het ook wel mis als ik het niet meer doe.’
Ook voor Annelore heeft Katty waardevolle tips.
‘Annelore wil iedereen blijven plezieren, ook al
heeft ze voor zichzelf al uitgemaakt dat het vrijwilligerswerk er niet meer bij kan. Ik raad haar aan om
eerst goed in haar hoofd de grens af te bakenen:
wil ze volledig stoppen of wil ze nog een gedeelte
opnemen? Wat dan precies wel en wat niet? Als
je dat voor jezelf uitgemaakt hebt, communiceer
dat dan ook naar de personen in kwestie. Geef een
duidelijke, korte en vastberaden uitleg. Zo kom je
overtuigend over en gaat men niet nog proberen te
onderhandelen of je te overtuigen. Wees niet vaag
of omslachtig en ga jezelf zeker niet verantwoorden.
Je zegt nee tegen een engagement, je wijst de persoon in kwestie niet af. Het lukt je zeker!’
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100 JAAR FEMMA

PRAATCAFÉ: MIJN FEMMA
VROEGER EN NU
(1 x 2 uur)

In 2020 bestaat de organisatie Femma 100 jaar. Al een eeuw(igheid)
ontmoeten vrouwen mekaar in lokale groepen. Femma is hun vertrouwde plek om bij te leren, om aan cultuur te doen, te bewegen en
zich te ontspannen. Vrouwen beleven er hun eigen tijd. Femmagroepen maken de lokale samenleving warmer en dragen langzaam maar
zeker bij tot belangrijke maatschappelijke veranderingen. De waarde
van 100 jaar Femma zit precies in de grote betekenis die de werking
heeft voor zoveel vrouwen en voor de samenleving. We grijpen dit
jubileum aan om stil te staan bij de waarde van Femma vroeger en
nu. We vieren feest en ook de buitenwereld zal het geweten hebben.
Verjaren is scharnieren: even stilstaan en enthousiast verdergaan.
Wat en hoe?
Geen Femma zonder vrijwilligers en leden. Daarom
start het proces naar ‘100 jaar Femma’ met een praatcafé in de lokale Femmagroepen. Alle deelnemers
doen actief mee. Aan kleine gesprekstafels vertellen
we aan mekaar wat Femma in ons persoonlijk leven
betekent. We zoeken samen naar wat onze gemeente,
wijk of buurt zou missen als Femma er nooit geweest
was. Daarna werpen we even een blik op belangrijke
realisaties van Femma. We lichten ideeën en plannen
voor de komende activiteiten in het kader van ‘100
jaar Femma’ toe en luisteren graag naar de reacties
en suggesties van de deelnemers.
Bij dit initiatief zijn de thema’s feminisme (gelijke
rechten voor vrouwen en mannen), arbeid (onze
roots liggen in de christelijke arbeidersbeweging) en
zingeving (waarom engageer jij je in Femma? welke
waarden drijven jou?) nooit veraf. De sfeer is typisch
Femma: een leuk kader, vrouwen onder mekaar, praten en luisteren bij een hapje en een drankje. Deze
activiteit leent zich uitstekend voor een fijne Femmaavond met verschillende generaties. We komen sa-

men tot het besef dat de vorm misschien veranderde
doorheen de jaren, maar dat de essentie bleef. Kortom een fijne gespreksavond ‘over onszelf en Femma’
die verbindend en waarderend werkt.
Praktisch
Sta in voorbereiding op deze activiteit even stil
bij de geschiedenis van je eigen groep. Wanneer
werd de groep opgericht? Wie waren de pioniers
en de drijvende krachten doorheen de jaren? Zijn
er bijzondere activiteiten of realisaties?
Maak een aantrekkelijke uitnodiging voor de leden. Nodig voor dit initiatief ook vroegere vrijwilligers en leden uit evenals beroepskrachten van
Femma die in de gemeente wonen. Nodig nieuwe
en jonge vrouwen uit die wel eens deelnemen,
maar daarom nog geen Femmapas hebben. Het
Femmavuur kan overslaan!
Zorg voor een gepaste omkadering: een locatie
die zich leent voor een gezellig gesprek, een
kleine tentoonstelling met Femmamateriaal van
vroeger en nu, een hapje en een drankje, ...
Blik niet enkel terug op de geschiedenis. Gebruik
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het enthousiasme dat het verleden opwekt om
aan de toekomst te werken.
Maak er geen druk en rumoerig café van met
muziek en continu bediening, maar een rustig
praatcafé.
Stel deze activiteit niet voor als een losstaand of
eenmalig gebeuren. Zie het als de start van een
reeks initiatieven die uitmonden in de viering
van 100 jaar Femma in 2020.
Femmagroepen die dit praatcafé organiseren,
ontvangen een waardebon van Oxfam-Wereldwinkels t.w.v. 25 euro als tegemoetkoming.
De lesgever brengt het materiaal dat bij deze activiteit hoort mee. Spreek hierover af wanneer je
haar contacteert.

WAT LEERDEN WE
IN 2018?
Dat dit praatcafé een geknipte activiteit is voor een kerngesprek of
een samenwerking tussen verschillende Femmagroepen.
Dat de placemats met een stukje
geschiedenis van Femma (zie Ideeënboek 2018) bruikbaar zijn voor
jubileumvieringen (mail naar chris.
goossens@femma.be).
Dat de Femmagroepen die in 2018
dit praatcafé organiseerden unaniem enthousiast waren over dit
initiatief.
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