
   Sint - Rochus  

                 Nieuwsbrief mei 2019 

Beste FeMma dames, 
 

 
In al haar eenvoud en stille pracht heeft het          

Meiklokje de lente meegebracht 

 

 

 
MAANDAG 6 MEI : CREA (let op : gewijzigde datum)  
Vandaag werkt iedereen aan een eigen handwerkje. 
Uiteraard ben je ook deze keer welkom om gewoon eens een kijkje te komen nemen. 
De heerlijke koffie of thee met koekjes naar believen, staan voor je klaar op de pastorie, 
Sint - Rochusstraat 79 om 13.30u - prijs 3 €  
 
DINSDAG 7 MEI : ONTMOETINGSFEEST         
Wie inschreef voor ons jaarlijkse ontmoetingsfeest, verwachten we om 19u in zaal  
Familia – Karel Govaertsstraat 53 – 2100 Deurne 
 
 
 
ZONDAG 12 MEI : VIERING 130 JAAR SINT ROCHUSPAROCHIE 
Iedereen wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd om het 130 - jarig bestaan van onze parochie 
mee te vieren in de mis van 9.30 u, met aansluitend een receptie achteraan in de kerk. 
 
 
 
 
WOENSDAG 22 MEI : ‘ZORG DRAGEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE’ 
Dementie is een zeer ingrijpende ziekte en de zorg voor deze personen, is  
een moeilijke opdracht. Duidelijke informatie en ondersteuning zijn daarbij  
van groot belang. In Vlaanderen zijn er naar schatting 100 000 personen 
met een vorm van dementie, waarvan er 65% thuis verblijven. Dementies,  
zoals de ziekte van Alzheimer, zetten je leven op de kop.  
Jammer genoeg is de geneeskunde nog niet in staat om dit ziektesyndroom  
doeltreffend te behandelen. Het begeleiden en omkaderen van de persoon  
met dementie en zijn mantelzorgers, verdient daarom onze volledige aandacht. 
De gespreksavond over dit thema gaat door in het parochielokaal van Pius X (café) - 
Corneel Franckstraat 25 om 19.30 u Prijs 6 € voor leden en  10 € voor niet-leden. 
 
 
 
 
 



 

 

Graag meegedeeld  

               

Kompani Pastani brengt in ‘OPMAATGEREGELD’, een theatervoorstelling over de 

onderwijsproblematiek van kinderen met speciale noden of beperkingen. Het thema 

klinkt zwaar, maar het is een interactief, muzikaal, humoristisch, én heel herkenbaar 

stuk, waarbij ze het onderwijs bekijken vanuit het kind. Twee van de acteurs komen 

trouwens uit het onderwijs, en gitarist Jokke Schreurs heeft ook een brede ervaring 

met kinderen, als ouder/vrijwilliger, in het oudercomité, en met Roma-kinderen. Ze 

zijn met het stuk al enkele maanden aan het toeren in heel Vlaanderen, voor 

leerkrachten, ondersteuners, ouderverenigingen, enz. En aan de enthousiaste 

reacties te zien, blijken ze de nagel op de kop te slaan: ze nemen geen standpunt in 

over het M-decreet, maar doen het publiek wel reageren en nadenken over inclusief 

onderwijs, waarover Femma ook zijn standpunten inneemt en doorspeelt aan het 

beleid. Met die bedoeling van alle betrokken mensen hun opinie te laten uiten en 

mee te nemen in dit debat, brengen ze in Deurne nog eens een publieksvoorstelling, 

in zaal Drakenhof – Boekenberglei 213, op 19 mei 2019 om 16 u. De voorstelling 

zelf duurt een uur, en daarna kunnen de aanwezigen bij een drankje hun ervaringen 

uitwisselen.  

Reservatie: door overschrijving op rekening BE28 0018 5607 7620 (Siri Backx) - 

betaling geldt als reservatiebewijs. Inkom voorverkoop 10 euro (kassa 12,-) 

Meer info over het stuk op de website: www.opmaatgeregeld.wordpress.com 

 

 
 
 
 
 
WORDT VERWACHT 
Maandag 3/6 : Crea 
Vrijdag 28/6 : Avondwandeling 
 
Femma-leden en hun inwonende gezinsleden zijn tijdens de vermelde Femma-activiteiten verzekerd 
onder de ledenpolis van Femma, niet-leden kunnen zich hierop niet beroepen 

 

 
 
 
 


