Afdelingsnieuws
Bedankt leden
Exact 200 leden hebben hun lidmaatschap voor 2021 vernieuwd. Hartelijk
dank voor je vertrouwen in Ferm Berlaar. Lid zijn van een sterk
vrouwennetwerk blijft immers belangrijk in deze moeilijke tijden en biedt
heel wat voordelen!
Om je te bedanken krijg je van ons de enige echte Ferm tote bag cadeau,
een handige linnen draagtas om altijd bij te hebben.
Hopelijk kunnen we mekaar in de loop van volgend jaar opnieuw ontmoeten
bij onze creatieve cursussen, gezellige ledenbijeenkomsten, sportieve
activiteiten, bijzondere uitstappen. Maar we zullen nog wat geduld moeten
oefenen.

info@fermberlaar.be
www.fermberlaar.be
Facebook: @fermberlaar
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Nieuw lid
De afgelopen weken mochten wij nog een nieuw lid verwelkomen:
Els Van Hove Nethendal
Wij heten haar van harte welkom binnen onze Ferm-groep.

Afscheid van twee wijkverantwoordelijken
Dit jaar nemen we afscheid van twee van onze oudere
wijkverantwoordelijken.
Afgelopen zomer stopte Elza Douwen uit de Smidstraat. Ze was
wijkverantwoordelijke sinds 2009, dus in totaal 11 jaar.
Tegen het einde van het jaar stopt ook Maria Peeters uit de Netekant. Ze
werd bestuurslid na de bestuursverkiezingen van november 1997. Tot 2001
was ze agraverantwoordelijke, tot 2016 bestuurslid en tot eind 2020
wijkverantwoordelijke. Ze heeft er dus een Ferm-carrière van maar liefst 23
jaar op zitten.
Wij willen Elza en Maria dan ook van harte bedanken voor hun jarenlange
inzet in onze Ferm-afdeling.

Wij wensen al onze leden
en hun gezin een zalige Kerst
en een gelukkig en gezond 2021!

Troostplek

Kerstwandeling

Na maanden van ontwerpen, materialen zoeken, zaaien en planten is onze
Troostplek eindelijk klaar. Maar wat is nu precies de bedoeling van deze
bijzondere plek in de tuin van het WZC Kloosterhof in de Sollevelden?

2020 was voor iedereen een heel bijzonder jaar. Om dit speciale jaar toch
op een positieve manier te kunnen afsluiten, organiseren wij tijdens de
kerstvakantie een kerstwandeling langs mooi verlichte straten, huizen en
tuinen. Daarmee willen we een beetje licht brengen in donkere dagen.
De wandeling vertrekt aan de Sollevelden 3 ter hoogte van de
Middenschool. De totale afstand bedraagt ongeveer 5 km. Wie deze afstand
te veel vindt om in één keer te doen, kan de wandeling ook in twee lussen
splitsen: er is een lus via het dorpscentrum en een lus via het Valkenhof. Op
het einde van de wandeling kom je ook voorbij onze nieuwe Troostplek.
Je kan de wandeling doen met je gezin of met maximum 4 personen
(kinderen -12 jaar niet meegerekend). Volledig coronaproof dus!
Tijdens de wandeling kan je deelnemen aan een wedstrijd. Volwassenen
zoeken 12 zinnen die samen een kerstlied vormen. Kinderen zoeken
onderweg de juiste afbeeldingen. Als je je deelnameformulier tijdig indient
(volledig correct ingevuld), kan je er nog een leuke attentie mee winnen.
Je vindt de uitnodiging, de wegbeschrijving en de wedstrijdformulieren in
bijlage of op onze website www.fermberlaar.be.

Iedereen die worstelt met verlies, gemis, afstand of afscheid kan zijn of haar
gevoelens in tranen de vrije loop laten. Daarom kozen we als symbool voor
een druppel van tranen. Deze vorm in cortenstaal is blijvend en wordt zo
opgenomen in het tuinontwerp van het Kloosterhof. De druppelvorm is
krachtig en met de vele bloemen hoopvol naar de toekomst.
Sneeuwklokjes, krokussen en narcisjes, 180 bloembolletjes hebben we
geplant in het vooruitzicht van de lente. Nu komen we de donkere maanden
door met winterharde viooltjes die de druppel kleur geven.
De witte keien rondom accentueren het geheel. Bezoekers kunnen op een
kei een boodschap, tekening of naam achterlaten; zo wordt de troostplek
echt van ieder van u, van ons.
Het troostpaneel vertelt dat iedereen naar troost verlangt en een gedicht
bevestigt dat het “onze” troostplek is. Links daarvoor plantten we de roos
“Eeuwige Passie”, gelanceerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
KVLV in 2011.
Het herdenkingspaneel dat we extra toegevoegd hebben, is de getuigenis
van de stichting van de Boerinnenbond in Berlaar door de Zusters van het
Heilig Hart van Maria, de eerste in de provincie Antwerpen in 1908.

Op de uitnodiging voor onze kerstwandeling staat een foto van twee
sterren. Die kan je aan je raam hangen zodat wandelaars de sterren kunnen
spotten en zo kunnen meedoen met de Sterrenjacht die wordt gepromoot
door onze gemeente. En zo laat je ineens zien dat je een Ferm-lid bent en
dat je Ferm Berlaar een warm hart toedraagt in deze barre tijden.

