
Projecten en samen vieren 

 

Heel wat groepen hebben ervaring met een activiteit met een ander karakter dan een workshop.  

Om welke activiteiten gaat het?  

▪ Feesten: lentefeest, herfstfeest, welkomstfeest, kerstfeest, ontmoetingsfeest, moederfeest, 

paasevocatie of paasontbijt, winterfeest, sint-maartensfeest, startavond waarop het 

programma wordt voorgesteld, eventueel met potluck, valentijnsbrunch, jubileumvieringen, 

nieuwjaarsreceptie o.a. 100 jaar Femma, receptie van communicanten, dorpsmaal, jaar-

misviering, ... 

▪ Solidariteitsacties:  

o Ontbijtbuffet voor het goede doel, vriendenmaal, kaas- en wijnavond 

o Soep voor de warmste week i.s.m. de stad – verkocht op de lokale warmste week 

markt  

o Music for life 

o Azaleaverkoop t.v.v. kom op tegen kanker* 

o 11.11.11-actie 

o Soep op de stoep 

o Geld inzamelen via kerstmarkt om aan goed doel te geven: moeders voor moeders, 

organisatie longfibrose, snoezelruimte (kwb heeft deze gemaakt) - alle verenigingen 

van Geluwe zamelen dan geld in met hun kerststandjes voor de organisatie die 

vooraf gezamenlijk is afgesproken 

o Wafelbak voor de warmste week 

o Sjaal in alpacawol 

o Iets creatiefs maken voor een goed project bv. zorgenpopjes voor kinderen in het 

ziekenhuis (pop met een rugzakje met ritssluiting. In het rugzakje kan het kind de 

briefjes met zorgen die het schrijft, wegsteken. Het rugzakje biedt stof voor gesprek 

met zorgverleners, ouders, …) 

o Wafelenbak op kermis 

▪ Lezingen:  

o over vrouwenkledij door de jaren heen (Erna Siebens) 

o infonamiddag over verkeer 

o lezing met Alain Remue (gratis je mag, geven wat je wil),  

o Lieven Debrauwere (parfum) 

o sterke vrouwen in de gemeente bijv. Brandweervrouwen aan het woord (gehoord in 

Oostkamp) 

o Sandra Bekkari (samen met 4 andere Femma Wereldvrouwen netwerken) 

o Wijncursus 

o Demo met airfryer, pizzamaker en soepmaker (hiervoor was veel enthousiasme bij 

andere groepen) 

o Spreker laten komen die een woordje uitleg heeft over plaatselijke thema’s: Het 

Ventiel, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH, m.a.w. altijd 

thema’s die uit het leven gegrepen zijn. (Na de spreker van het ventiel, zijn we dan 

samen gaan wandelen met de mensen van Het Ventiel, een heel mooie ervaring) 

o Gesprek met Syrische vluchteling  

▪ Optredens:  



o ‘Peter en Hanne’  

o Els De Schepper 

o Frank de Gruytere (kleinkunst)  

o Tralalie zingen en meezingen (Lemmens instituut) 

o buikdanseres en uitleg over de geschiedenis van het buikdansen 

▪ Uitstappen: reizen, poëziewandeling, Bezoek leefboerderij (zorgboerderij), Kamelenmelkerij 

Nederland 

▪ Film:  

o Ontbijtfilm  

o Ladies at the movies, 

o Film huren en vertonen (Boven de wolken, Oorlogspaard, ... 

▪ Bewegen:  

o 24-urenloop  

o Yogalessen  

o 13 weken fit 

o Line-dance, volksdans 

o Sneukeltocht met hapjes en drankjes onderweg, meestal gratis door sponsoring. Op 

zaterdagnamiddag in kermisweekend (kermiscomité en plaatselijke horeca 

sponsoren gul) 

o Halloweentocht  

o Winterwandeling met verschillende Femma Wereldvrouwen netwerken 

o Uitwaaitocht 

▪ Thema-avonden:  

o Eten en activiteit allemaal in thema van ... 

o Hoedjesfeest – meebrengen hoed, versieren, wedstrijd, hoedjes 

o Casino Royale 

o Kooklessen voor kinderen: tijdsintensief maar heel fijn 

▪ Aansluiten bij cultureel aanbod:  

o Fakkeltheater: kaarten vooraf reserveren en leden uitnodigen 

o Optreden van Els de Schepper 

▪ Delen en ruilen: 

o Garageverkoop  

o Plantjesruil 

o Boekenruil  

▪ Project rond een thema:  

o Verschillende activiteiten rond honing: bezoek aan een imker, met Natuurpunt op 

wandel op zoek naar plaatsen waar de bijen hun honing halen, kookworkshop met 

honing, bijenwaswrap maken, …  

o Project Textuur Museum Kortrijkl– deelname vingerhaken  

o Haakproject Corona online – Aalbeke – dekentje, kussen, sjaal 

o Opening van plaatselijk cultureel centrum in Lauwe: iedere verenging heeft zich 

hiervoor ingezet om iets te maken. Wij hebben witte/roze sjaals gebreid om aan de 

trapleuning in het gebouw te hangen. We koppelden een uitbreekactie aan deze 

opening. 

o Beeldjes Groote Oorlog: we moesten voor 8.000 euro verkopen en haalden 10.000 

euro op. Zelf gedurende een week atelier georganiseerd en organisaties, scholen, 

enz. gemobiliseerd om hun beeldjes te komen maken 



o Kernvergaderingen vervangen door ‘atelier’ 1x per maand, ’s avonds; zo trekken we 

ook jonge vrouwen aan. 

▪ Café: creacafé, spelletjesavond, bingoavond: 

o Praatcafé met 3 vrouwen over adoptie 

o Praatcafé met vrouwen met mannenberoep 

o Praatcafé waarop we de deelnemers betrekken bij de planning 

▪ Beurs: Vrouwenbeurs (Femmaliesjes) Ladies Evening, speelgoedbeurs en babykleding 

tweedehands 

Heel wat groepen hebben ervaring met een (ontmoetings)feest  

Hoe pakken jullie dit (ontmoetings)feest aan? 

▪ Een heel belangrijk aspect: veel tijd en ruimte om te praten met elkaar!  

▪ Er moet altijd iets meer zijn, iets te doen zijn. Ontmoeten alleen is niet genoeg. Dat geldt ook 

voor jongeren. 

▪ De sprekers niet te lang aan het woord laten, max. 45’ 

▪ Samenwerken met andere FWV groepen/andere organisaties (KWB, parochie, Ferm, CM, 

Zorgpunt, Dienstencentrum, Be Asiel, Noodwinkeltje, Moeders Voor Moeders, 

Wereldwinkel) uit de buurt en taken verdelen.  

▪ Bij samenwerking: uitwisseling voorzien tijdens het initiatief  

▪ Werkgroepjes: iedereen is verantwoordelijk binnen het team voor iets: catering, decoratie, 

animatie, zaalverhuur, inschrijvingen, … of deeltaken per duo 

▪ Samenwerken met plaatselijke handelaars voor een lady’s night (kok, schoonheidsspecialiste, 

kapper, nagelstylist, hobby fotograaf, mylène- en victoria consulent): werken met 

inschrijvingen vooraf! 

▪ Samenwerken met een plaatselijke vrijwilligersorganisatie zoals Het Ventiel in Bavikhove: 

Het Ventiel is een buddyproject voor een zinvolle dagbesteding voor mensen met jongdementie. Met de 

steun van een buddy kan de persoon met jongdementie zijn hobby’s langer blijven uitoefenen of kan hij 

nieuwe activiteiten ondernemen: een fietstochtje, samen tuinieren, een middag houtbewerken, een 

museumbezoek of gewoon gezellig een glas drinken.  
▪ Voor catering naar de Colruyt gaan: zij geven altijd een korting! 

▪ Lekker eten en drinken 

▪ Warm en welkom gevoel creëren door aankleding, onthaal, tafelschikking, … 

▪ Zelf tafelstukjes, aangepast aan de tijd van het jaar, maken, en dan meegeven op het eind 

van de avond aan al wie meehielp 

▪ Attentie geven 

▪ Op een creatieve manier het volledige jaarprogramma of een aantal activiteiten voorstellen. 

Wat is op vlak van (ontmoetings)feesten een groot succes? 

▪ Elkaar ontmoeten: warm welkom, samen kunnen komen, met elkaar kunnen praten   

▪ Eten en drinken:  

o Dessertenbuffet 

o Hutsenpotavond 

o  1 gerecht (vb. stoofvlees) op verschillende manieren zoals in je moederland 

o Chinees koken waarbij verteld wordt over de herkomst van de ingrediënten 

o Grote Iftar, speciaal ook voor niet-moslims  

▪ Animatie: 

o Bingo  

o Quiz  



o Samenzang  

o Karaoke  

o Volksspelencircuit 

o Gezelschapsspellen  

o Modeshow met trouwkleding en muziek 

o Feest in bepaald thema bv. Italië of jaren ‘60-’70, Tirol 

o Optreden stand-up comedian 

o Line-dance  

o Zelf een bloemstukje of kransje met droogbloemen maken 

o Betaalbare muziek  (doedelzakspeler)  

o Verteller (bv. Over kerstmis) 

o Nieuwjaarsbrieven van teamleden voorlezen 

o Playback van de teamleden: elk kiest een liedje en verkleedt zich en ‘treedt op’. Bijv. 

op ‘Poesjestoei’ van Urbanus 

o Sketches of toneelstukjes spelen (vooral zelf spelen is leuk) 

o Modeshow door de teamleden, met kleren van vroeger 

o Spelletjes: vb. projectie van beelden waarop 2 teamleden telkens op een nadere 

plaats in het dorp/gemeente/wijk staan. Leden moeten raden waar de foto’s werden 

genomen. 

o Trampoline als er kinderen naar de activiteit komen. 

o (Klein)kinderen betrekken door bv. te laten optreden: muziek, voordracht, zang, … 

o Kinderen/jongeren van de academie uitnodigen 

o Kermiskraam ‘iedereen prijs’ 

o Femma Universalis, naar analogie van de Home Universalis op tv 

o Dobbelspel – gooien – prijs ‘afpakken’ van elkaar 

o Elke deelnemer maakt iets voor een ander 

▪ Goed doel: 

o Opbrengst van een ontmoetingsfeest gaat naar een goed doel zoals bv. een 

plaatselijke vrijwilligersorganisatie 

o Tombola houden, sommige groepen tot 4 x per jaar, om de kas te spijzen of voor een 

goed doel (Kom op tegen Kanker, Nierdialyse-patiënten, …) 

▪ Wandelen en voor of na samen iets eten bv. brunchwandeling, dauw- of ontbijtwandeling, 

avondwandeling met nadien soep, kerstwandeling met bezinning en nadien pannenkoeken    

▪ Samenwerken: grotere opkomst, kosten en werk verdelen, bijv. fuif, meer diverse 

deelnemers, jaarlijks fusiefeest van de 8 groepen in regio Maasmechelen 

▪ Bewegen:  

o Fietszoektocht ‘cluedo’ 

o Dropping aan zee, trekt jonge vrouwen aan 

▪ Nieuwjaarsreceptie= praatcafé waarbij we verschillende activiteiten voorstellen en de leden 

kunnen voorstellen doen. De rest van het jaar organiseren we nog een 4-tal activiteiten die 

gekozen werden = groep van jonge vrouwen (30-40 jaar) 

▪ Activiteiten openstellen voor niet-leden: bijv.  op uitstap, feesten 

▪ Een attentie geven, vb. pakje onder kerstboom   

Wat is op vlak van (ontmoetings)feesten een flop?  

▪ In sommige groepen is de opkomst niet altijd meer even groot  



▪ Soms is samenwerken met andere Femmagroepen niet zo gemakkelijk: iedere groep heeft 

haar eigen manier van werken, er moeten soms te veel afspraken (financieel, taakverdeling, 

…) gemaakt worden, waardoor dit moeilijker kan lopen 

▪ Financiële middelen bv. sponsoring zoeken is niet evident,  

▪ Onbetaalbare animatie  

▪ Betaalbare zalen vinden en betaalbare keukens voor kookworkshops is groot probleem.  

(In Veurne brengt een kernlid of haar man voor een kookworkshop een kookvuur van thuis 

naar de zaal) 

▪ Concurrentie vanuit de dienstencentra 

▪ Tombola met prijzen van handelaars = prul. We kopen nu zelf prijzen in de Wereldwinkel 

▪ Voor reeksen koken en bloemschikken vallen vaak deelnemers af: we vragen nu de prijs voor 

5 lessen ineens 

▪ Het bestuur organiseert alles: extra activiteiten zijn een overlast 

▪ Culturele verschillen: noodzaak om in te schrijven, kinderoppas enz. 

▪ Vervoersproblemen 

▪ Hoe teamleden wakker schudden? Was al een probleem voor corona 

▪ Communicatie tussen groepen: we weten niets van elkaars activiteiten 

▪ Tijdens corona waren er geen activiteiten, nu willen de leden geen lidgeld meer betalen 

▪ Bekendmaking filmavond = sabam betalen, dus we noemen het ‘gezellige avond’ 

Wat zijn interessante tips voor inkleding, omkadering, animatie, … van zo’n feest? En nog andere 

leuke ideeën en ervaringen. 

▪ Playbackgroepen van FWV die bij andere groepen gaan optreden (bijv. FWV Maldegem Kleit 

doet playback shows), inkleding wordt vaak in crea-ateliers gemaakt in functie van een feest 

▪ Natuur-inkleding zoals bladeren van de bomen, kastanjes, okkernoten, …  

▪ Kerstfeest op locatie in de kerk, met een optreden, een kerststallentocht, een zoektocht en 

eten in de kerk 

▪ Proeverij met lokale producten  

▪ Potluck – ieder brengt zijn eigen hapje mee 

▪ Ten huize van – bij een kernlid, die bijv. muziek speelt, een gedicht voorleest, … waarbij ook 

iedereen haar gebak meebengt = op de koffie bij elkaar 

▪ Thema: verschillende soorten tijd, reis rond de wereld, … 

▪ Hoedjesavond (FWV Funk Kortrijk): iedereen brengt een hoed mee naar de 

ontmoetingsavond. Er staat allemaal creatief knutselmateriaal klaar. De dames 

personaliseren hun eigen hoed m.b.v. aanwezig crea-materiaal. Daarna allerlei activiteiten in 

teken van hun hoed. O.a. een soort stoelendans maar dan met doorgeven van hoeden op 

muziek, een hoedenquiz, wedstrijd ’de mooiste hoed’ - iedereen mag stemmen op de 

mooiste hoed met een hoofdprijs: plezier verzekerd! 

▪ I.p.v. jaarlijkse lady’s night, hebben we nu ook een ‘kids-day’ georganiseerd (FWV Beselare) 

met o.a. workshops (pizza’s maken, aperitiefhapjes maken, zaadjes planten, string art 

(nageltjes op hout met touw verbinden), poppetjes maken uit oude sokken, heksjes maken 

(Beselare is gekend voor haar heksen) 

▪ Elk jaar werken we rond een bepaald land op een ontmoetingsfeest. Zo hebben we een 

zuiderse avond georganiseerd waarbij er opdrachtjes per tafel uitgevoerd moesten worden. 

Het eten en de drank, de muziek, de decoratie (zoals servetten) en de animatie staat in het 

teken van dit land. Ook kunnen de deelnemers op voorhand hun lievelingsliedjes doorgeven 

m.b.t. dit land. Bijv. Spaanse avond, Franse avond, Zwitserse avond, … 



▪ Naald- en draad café: samen hebben we een sjaal en een tas gehaakt maar meestal maakt 

elk wat hij zelf wil, we helpen elkaar en vragen slechts € 2/pp 

▪ Karaoke-activiteit: iedereen zingt met volle borst mee 

▪ Grote Welness afhuren in bijv. Kuurne www.sauna-line-wellness.be: wij hebben heel veel 

alleenstaande/weduwe dames en geven hen zo de kans om extra me-time in te lassen, iets 

wat ze anders in hun eentje nooit zouden doen. Een succes-activiteit! 

▪ Onze feesten bestaan altijd uit eten       en afwisselend een quiz, bingo (eerste prijs krijgt een 

eetbon van het plaatselijk restaurant waar ons feest doorgaat, elk neemt een cadeau mee 

voor de andere deelnemers die uit spelen met bingo, buikdanseres, volkdansgroep 

Canteclaer van Zwevegem www.canteclaerzwevegem.be, humorist, zuinige maria, 

buikspreker (Bart Boullart), Tralalie van Bert Ostyn, … 

▪ Wij doen nu een lentefeest i.p.v. moederfeest om de dames zonder kinderen niet uit te 

sluiten; dit kan gevoelig liggen. Er was laatst ook een leuke quiz over de gemeente voorzien. 

Iedereen heeft dingen bijgeleerd over haar gemeente. Mannen zijn ook welkom op onze 

feesten. 

▪ Startavond was een kaas- en wijnavond met voorstel nieuwe activiteiten. 

▪ Vriendinnenbrunch rond Valentijn, zodat niet alleen de koppels, maar ook de alleenstaande 

dames zich welkom voelen. 

▪ Met Pasen: ergens gaan ontbijten en daarna een gezellige bezinningswandeling doen. 

▪ In juni brengt iedereen grote buitenspelen mee. 

▪ Ons nieuwjaarsfeest is altijd gratis: ze krijgen cava en zelfgemaakte hapjes met een optreden 

van ‘zonder bandjes’: 4 leutige kerels en een goedlachse madam brengen een kipkap van 

evergreens, schlagers, oude rockers, kampvuursentiment, West-Vlaams geneuzel, 

gekwadrateerde smartlappen, … Onze mannen die in KWB zitten, dienen dan elk jaar gratis op in 

oberkostuum en bedienen ons dan. 

▪ Spel boccia, zoektocht a.d.h.v. QR code 

▪ Optreden van de Sjampetters (Vichte), Jean Pierre Opbrouck (Marke), … 
▪ Wie is het spel: winnende groep krijgt een cadeau 

▪ 3 wijzen: waar- en niet-waargebeurde verhalen vertellen  
▪ Ma flodder wedstrijd 

▪ Chirospelen doen per tafel (vrijwilligers zijn oud-chiroleden): vb. met balpen aan koord in fles 

proberen te krijgen, … Competitie 10/10 
▪ Femma universalis: om ter best zijn in iets  

▪ Wafelbak met Nieuwjaar: jaarprogramma voorstellen en cadeautje vanuit femma voorzien bijv. 

lunchbox 
▪ Brunch met lesgever Sabine Martens  
▪ Plaatselijke dansclub laten optreden 
▪ High tea en afternoon tea 

▪ Maandelijkse wandelingen in gemeente en buurtgemeenten 
▪ Bowlen 

▪ Vrouwelijke butler Corine Beyst (Lochristi) is langs geweest: super interessant!  

▪ Nic Baltasar 
▪ Muzikale bingo 
▪ Tombola ‘meeste kansen’: loten van € 5 verkopen, bonnen uit plaatselijke winkels cadeau doen. 

Dit brengt veel op voor onze kas. 

▪ Eigen toneelgroep als animatie 
▪ Gratis babbelavond: we voorzien cava en tapasbordje 
▪ Hapjestocht: groot succes! 

http://www.sauna-line-wellness.be/
http://www.canteclaerzwevegem.be/


▪ Op activiteiten creaties tentoonstellen die de komende tijd gemaakt zullen worden, kwestie 

van alvast deelnemers te lokken.  

▪ Er is nood aan korte toneelstukjes of teksten die de vrijwilligers zelf kunnen brengen. 

▪ Vraag naar naaiweekend over (Leuvense) groepen heen.  

▪ Culturele animatie is duur 

▪ Uitwaaitocht met haltes en eten en drinken 

▪ Wandeling met gids 

▪ Begeleid bezoek aan museum 

▪ Jaarprogramma’s uitwisselen tussen groepen en in de groepen programma’s van naburige 

groepen voorstellen/bekend maken. 

▪ Overnachting voorzien, op weekend gaan. Dat schept een band. 

▪ Winterhappening.  

▪ Belangrijk is: geen politieke discussies en niet roddelen in Femma. 

▪ Bakje troost op 1 sept: vrouwen in contact brengen met Femma, bij een kopje koffie 

dichtbij de schoolpoort 

▪ Mond-tot-mondreclame werkt het best 

▪ Voorbereiding: draaiboek met afspraken 

▪ Aanbellen en iets afgeven (pretpakketje) waarmee je later samen online iets maakt 

▪ Bakwedstrijd 100 jaar Femma: onze groep organiseerde een mini-wedstrijd en winnaar 

werd ingediend bij het nationale project. We moesten dus echt alles zelf in elkaar steken: 

oproep, locatie, jury enz. Samenwerking tussen 2 Femmagroepen 

▪ Veel reclame maken: bij de leden, andere Femmagroepen (via de GC), andere verenigingen 

▪ ‘Etagère’: meerdere activiteiten op 1 avond, je kan kiezen wat je wil 

▪ Gratis hapjes en drank uit eigen kas betaald 

▪ Je brengt iemand mee en maakt haar ook lid 

▪ Gemengd zitten 

▪ Plezante sketches 

▪ Iemand die alleen komt: thuis afhalen (thuis bezoeken en Femma voorstellen) 

 


