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Erwetegem, K40 - Kloosterstraat 40
Herent, ‘t Groeihuis - Sint-Jozefdreef 7
Brugge, Hof van Watervliet- Oude Burg 27
Gent, Lekker GEC K.M.Hendrikaplein 6
Roeselare, Beweging.net- Sint-Jorisstraat 1
Hasselt, Origine - Oudstrĳderslaan 40
Turnhout, Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42
Antwerpen,Vormingscentrum PRH, Otto Veniusstraat 15
Herent, ’t Groeihuis - Sint-Jozefdreef 7
Hasselt, Origine - Oudstrĳderslaan 40

Velen van ons hebben het tegenwoordig heel
druk. We hebben of maken geen tijd om stil te
staan bij wie we zijn en waar we naar toe willen.
Soms dwingt een gebeurtenis of een mijlpaal
in ons leven om na te denken over de zin van
het leven.
ste

Na een zinvolle dag, in fijn
gezelschap van andere Femma
vrouwen ga jĳ naar huis met een
mooi
persoonlĳk
boekje.
Daarnaast draag jĳ bĳ tot het grote
Femma-boek op een creatieve
Jĳ, vrĳwilliger of lid van Femma wĳze. Hiermee maak jĳ de
wil graag de tĳd nemen om jouw betekenis van KAV/Femma niet
persoonlĳk verhaal te schrĳven? alleen voor jezelf tastbaar, maar
ook voor de buitenwereld en de
toekomstige
generaties
van
Femma.

Praktisch
Uur: 9u -17u
Prĳs: €25 (inclusief boekje, broodje,
drank en versnapering)
Schrĳf snel in want per schrĳfdag
zĳn er max. 10 deelnemers

Inschrĳven kan tot één week
voordat de schrĳfsessie van jouw
keuze plaats vindt:
▪
▪

wendy.toelen@femma.be
T 02 246 51 22

href="https://nl.vecteezy.com

Zo is de 100 verjaardag van
Femma een uitstekende
gelegenheid om even stil te staan
bĳ je
leven. Zoals in de
praatcafés ‘Mĳn Femma vroeger
en nu’ . Of door het lezen van
‘100 verhalen van vrouwen’.

Over wie jĳ bent, welke waarden
jou drĳven en wat jouw leven zin
geeft? En dat met een Femma
toets? Dan ben jĳ welkom op één
van de schrĳfdagen van Femma.
Een deskundige begeleid(st)er van
PRH helpt jou om jouw eigen
verhaal te schrĳven.

