info@fermberlaar.be
www.fermberlaar.be
Facebook: @fermberlaar

Vernieuw je lidmaatschap van Ferm
Al ruim twee derde van onze leden heeft haar lidmaatschap voor 2021
vernieuwd. Heb je je lidgeld nog niet betaald? Doe het dan snel, bij voorkeur
voor 20 november.
Het lidgeld bedraagt 30,00 € voor A-leden en 15,00 € voor een B-lid (lid dat
bij een A-lid inwoont). Als nieuwkomer bij Ferm betaal je het eerste jaar
slechts 15,00 €. Breng je lidgeld binnen bij je bestuurslid of
wijkverantwoordelijke (gepast geld in een envelop) of schrijf het over op de
rekening van Ferm Berlaar: BE38 7332 0211 3472.
Zoals je in onze vorige nieuwsbrief kon lezen, biedt je lidkaart heel wat
voordelen. Naast deelname aan activiteiten aan een voordelige ledenprijs,
geniet je als lid van nog meer interessante voordelen en kortingen. Als Fermlid ontvang je 10 x per jaar het trendy magazine van Ferm en bestel je
boeken aan een extra voordelige prijs. Bovendien zijn jij en je gezinsleden
verzekerd tijdens al onze activiteiten.

Rekening: BE38 7332 0211 3472

Nieuwsbrief Ferm Berlaar
November 2020
Aan ……………………………………………………………………………………………………
Vanwege ……………………………………………… Tel.: …………………………………

Maar er is meer… Ferm kent eenmalig een korting van 5,00 € toe aan alle
leden die nu hun lidmaatschap vernieuwen of recent vernieuwd hebben. Je
vindt een promocode op de lidkaartbrief. Je kan dit extra ledenvoordeel
verzilveren bij aankoop in de webwinkel van Ferm. Je kan je bestelling
doorgeven aan onze boekenverantwoordelijke Hilda Van Tomme (tel.:
03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be).
En er is nog meer: alle leden die hun lidmaatschap vernieuwen of recent
vernieuwd hebben, krijgen nog een toffe attentie erbovenop, geschonken
door Ferm Berlaar: de enige echte Ferm tote bag, een mooie draagtas,
handig om altijd bij je te hebben.

Foto: Agnes Lammens

Wil je verder genieten van alle voordelen van je lidmaatschap? Betaal dan
voor 20 november je lidgeld voor 2021. Zodra wij je betaling ontvangen
hebben, krijg je je nieuwe lidkaart met kortingscode. De Ferm tote bag krijg
je in de loop van de maand december thuisbezorgd.

Gezien de nieuwe lockdown die op maandag 2 november is ingegaan
moeten we noodgedwongen al onze fysieke activiteiten opnieuw stilleggen.
Maar we willen je via deze nieuwsbrief graag op de hoogte brengen van wat
er leeft bij Ferm Berlaar.

Heb je nog vragen over je lidmaatschap? Of ken je iemand die (onthaal)lid
wil worden? Neem dan contact op met onze ledensecretaresse Ann
Wouters (GSM: 0474/53.46.89 – a.wouters1@telenet.be).

Hou moed en hou het veilig!
Hou afstand, maar wees mekaar nabij!

Geen activiteiten in november en december

Overlijden

In het kader van de verstrengde coronamaatregelen heeft Ferm nationaal
beslist om alle nationale en lokale activiteiten, zowel binnen als buiten, te
annuleren tot en met 13 december.
Bij Ferm Berlaar zullen we in november en december geen activiteiten
meer organiseren. Dit betekent concreet dat de lessenreeks Pilates en het
Brei- en haakcafé worden verzet naar begin 2021. Uiteraard blijft je
tienbeurtenkaart en je inschrijvingsgeld geldig voor deze lessen.
Ook fietsen en wandelen zit er voorlopig niet in. Je mag immers niet in
groep samenkomen, tenzij met maximum 4 personen.
Maar bewegen in de buitenlucht is belangrijk, dus je kan zeker gaan
wandelen en fietsen met iemand uit je bubbel, zolang je maar de
maatregelen respecteert: hou voldoende afstand, draag je mondmasker
waar nodig en mijd drukke plaatsen.

Op 16 oktober overleed Alex Lambrechts uit de Smidstraat, de echtgenoot
van ons Ferm-bestuurslid Maria Van Winkel en de broer van ons Ferm-lid
Leona Lambrechts. Hij was tevens de schoonbroer van Maria Rijmenants en
Rita Lambrechts en van Lea Van Winkel, Rita Van Winkel en Marie-Louise
Vervoort. Alex was 73 jaar.
Als facteur was Alex graag gezien in Balder en op de Hei. Overal waar je hem
zag, maakte hij tijd voor een babbeltje. Hij deed elk jaar met veel plezier
mee met onze activiteiten: het smulfestijn en het familieontbijt, het
teerfeest en de gezinsfietstocht, de fotozoektocht van Landelijke Gilde.
Wij bieden Maria en haar familie onze oprechte deelneming aan en wensen
hen veel sterkte toe.

Troostplek

Hilda is Lokale Held 2020
In oktober werd onze secretaresse Hilda Van Tomme door het
gemeentebestuur gehuldigd als één van de Lokale Helden van 2020. Dat zijn
personen of organisaties die zich inzetten voor een meer duurzaam Berlaar.
Hilda werd voorgedragen omdat ze zich sinds het begin van de coronacrisis
in maart heeft beziggehouden met het stikken van honderden
mondmaskers voor de Berlaarse zorgverstrekkers en van tientallen
medische schorten voor het ziekenhuispersoneel. Ze is daardoor één van de
meest actieve vrijwillige naaisters van onze gemeente.
Ondertussen zijn we ruim een half jaar verder en is Hilda nog altijd aan het
stikken. Samen met haar dochter Marijke Van Hove maakt ze nu
mondmaskers voor familie, vrienden en collega’s. Hoeveel ze er samen al
gemaakt hebben, weten ze zelf niet, maar het zijn er in elk geval heel heel
veel!

In de tuin van het WZC Kloosterhof vonden we een geschikte locatie om
onze Troostplek in te richten. De voorbije weken werd er al hard aan
gewerkt onder leiding van Agnes en Marieke: het perk werd aangelegd, er
werden bloembollen en viooltjes geplant en er werd een mooi troostpaneel
geplaatst. De komende weken wordt de Troostplek verder afgewerkt.
De officiële inhuldiging die voorzien was op zondag 22 november kan helaas
niet doorgaan. We verzetten ze naar het voorjaar 2021, wanneer de
bloemen hun kopjes zullen laten zien en heel het perk in prachtige kleuren
gehuld zal zijn.
De Troostplek is een plek die voor iedereen toegankelijk is en waar mensen
elkaar kunnen vinden in troost. De bloemen die in de lente tevoorschijn
zullen komen staan symbool voor verbondenheid, hoop en kracht.
Maar je hoeft niet te wachten tot in het voorjaar. Je kan er nu ook al terecht.
De Troostplek is toegankelijk op 2 manieren:
• Via de inrit van het WZC Kloosterhof, Sollevelden 5. Aan de parking ga
je links de tuin in; je vindt de Troostplek links van het borstbeeld van
Lode Dieltiens.
• Via de inrit aan de Pastorijstraat. Je volgt de weg aan de splitsing naar
links; voorbij het hoofdgebouw van de middelbare school kom je
automatisch in de tuin van het WZC waar je links de Troostplek vindt.

Boeken en goodies van Ferm:
Een ideaal geschenk voor de feestdagen!
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Ferm geeft heel wat prachtige boeken uit. Misschien een cadeau-idee voor
tijdens de kerst- en eindejaarsperiode? Als Ferm-lid kan je al deze boeken
bestellen aan een voordelige ledenprijs.
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Naast de boeken vind je in de winkel van Ferm ook heel wat nieuwe, leuke
goodies en hebbedingen van Ferm:
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Lunchbox
Strandlaken
T-shirt
Schort
Mondmasker
Drinkfles
T-klets doosje

Shopper
Lunchbox
Strandlaken
T-shirt
Schort
Mondmasker
Drinkfles
T-klets doosje

12,00 €
14,00 €
18,00 €
19,00 €
15,00 €
10,00 €
9,00 €
17,95 €

12,00 €
14,00 €
18,00 €
19,00 €
15,00 €
10,00 €
9,00 €
17,95 €

Bovendien kan je bij aankoop van deze boeken en hebbedingen eenmalig je
speciale ledenkorting van 5,00 € gebruiken met de kortingscode op je
lidkaart.
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Het volledige aanbod aan boeken en goodies vind je op de website
www.samenferm.be/webwinkel. Let op: Als je de bestelling rechtstreeks via
de webwinkel doet, betaal je verzendingskosten. Je kan ook alles zonder
extra kosten bestellen bij onze boekenverantwoordelijke Hilda Van
Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be).
Je betaalt op voorhand en je wordt verwittigd wanneer je je bestelling kan
komen afhalen. Hou rekening met een leveringstermijn van ± 2 weken.
Tijdens de kerstvakantie zijn de kantoren van Ferm gesloten en worden er
geen bestellingen verwerkt. Op tijd bestellen is dus de boodschap!
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Jijmakers

Jijmakers

Koudere dagen, terug meer thuis. Vul je winterdagen met creativiteit en
haal de Jijmakers in huis.
Met deze DIY-pakketten* ga jij thuis creatief aan de slag, met al het nodige
materiaal, een stappenplan en een videotutorial. Je kan de Jijmakers
bestellen voor 1, 2, 3 of 4 personen en je krijgt alles thuis geleverd.
Je vindt vast wel een Jijmaker die bij je past op de website
www.samenferm.be/jijmakers.
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Kies je favoriete Jijmaker:
• Ecologische foodwraps
• Unieke opbergmandjes
• Fleurige tasselslingers
• Moderne kussens met XXL wol
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*DIY = Do It Yourself
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Doe eens Ferm cadeau!
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Geef iemand een lidkaart en een exclusief cadeau!
Scoor met Kerst en verwen je vriendin, zus, dochter, buurvrouw,
huishoudhulp, onthaalouder… met deze topaanbieding! De cadeaubox van
Ferm combineert een jaar onthaallidmaatschap van Ferm met een
onweerstaanbare set pure en eerlijke huidverzorging van SELF of een
luxedoosje Belgische chocolade en een ticket voor Chocolate Nation in
Antwerpen, het grootste chocolademuseum ter wereld.
Je kan de cadeaubox bestellen via www.samenferm.be/cadeaubox.
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