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www.samenferm.be/ferm-berlaar
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Rekening: BE38 7332 0211 3472

Extra coronamaatregelen
Sinds 20 november zijn er opnieuw bijkomende maatregelen van kracht,
bovenop de regels die sinds eind oktober al van toepassing waren.
Het mondmasker is verplicht in alle gesloten, publiek toegankelijke ruimtes,
ongeacht het aantal aanwezigen.
Het Covid Safe Ticket plus het mondmasker zijn verplicht
• in horecazaken;
• bij publieke evenementen of privé bijeenkomsten met meer dan 50
personen binnen en 100 personen buiten;
• in culturele accommodaties (cinema’s, theaterzalen, concertzalen,…)
Naast je coronapas zal je ook je identiteitskaart moeten tonen.
De coronapas of het Covid Safe Ticket (CST) is een manier waarmee je kunt
bewijzen dat je volledig gevaccineerd bent, of een recente negatieve
coronatest hebt afgelegd, of volledig hersteld bent van het coronavirus.
Je kan op verschillende manieren aan je coronapas geraken:
• downloaden op je smartphone,
• downloaden via de website “Mijn gezondheid” en dan afprinten
• telefonisch aanvragen.
Meer info vind je o.a. op de website van VRT Nieuws:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/27/coronapas-q-and-a.
Lukt het je niet? Dan kan je misschien hulp vragen aan je kinderen of
kleinkinderen, of aan je buren,… Zij kunnen je zeker verder helpen.

Hou rekening met de volgende basisregels:
• Hou voldoende afstand en ontsmet regelmatig je handen.
• Blijf thuis als je ziek bent of je niet goed voelt. Blijf thuis als iemand van
je huisgenoten ziek is of positief getest is. Ben je ingeschreven voor een
activiteit, verwittig dan de verantwoordelijke als je niet kan komen.
• Draag je mondmasker bij binnenactiviteiten en hou het op tijdens heel
de activiteit. Enkel bij de Pilates mag je je masker afdoen tijdens de les.
• Toon je coronapas waar het moet.
• Tijdens Ferm-activiteiten trachten we de lokalen zo goed mogelijk te
ventileren door de ramen open te zetten. Kleed je dus warm genoeg aan.

Nieuwsbrief Ferm Berlaar
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Kalender
Donderdag 2 december

13.00 u. Demokookles: Feestmenu’s

Maandag 6 december
Dinsdag 7 december
Woensdag 8 december
Donderdag 9 december
Zondag 12 december

11.00 u.
19.30 u.
19.00 u.
13.30 u.
14.00 u.

Fietsen
Pilates
Creaworkshop: Glasetsen
Wandelen
Kerstfeest → Afgelast

Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Donderdag 16 december

11.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
19.00 u.

Fietsen
Bloemschikken
Pilates
Brei- en haakcafé (6)

Maandag 20 december
Dinsdag 21 december
Donderdag 23 december

11.00 u. Fietsen
19.30 u. Pilates
19.30 u. Wandelen

Maandag 27 december

11.00 u. Fietsen

Activiteiten
Kerstfeest → Afgelast

Wandelen
Zondag 12 december

We hebben er allemaal heel erg naar uitgekeken om nog eens met onze
ledengroep samen te komen, maar de huidige coronasituatie heeft roet in
het eten gegooid. De coronacijfers gaan de verkeerde kant op en veel van
onze leden en bestuursleden zijn intussen al persoonlijk geconfronteerd
met besmettingen in hun eigen familie of gezin. Doordat de meesten van
ons al 2 of zelfs 3 keer gevaccineerd zijn, worden de meesten wel niet zo
heel ziek meer.
We willen geen onnodige risico’s nemen en daarom hebben we besloten
om het kerstfeest ook dit jaar niet te laten doorgaan.

Andere activiteiten
Onze cursussen gaan voorlopig wel door omdat dit met een beperkte groep
deelnemers is waar de afstand beter bewaard kan worden.
Ook onze wandelingen en fietstochten gaan nog door omdat deze in open
lucht plaatsvinden.
We volgen de situatie op de voet en zullen bijsturen indien nodig.
We verwachten wel dat onze deelnemers zich strikt aan de opgelegde
regels houden. Hou het veilig voor jezelf en voor de anderen!

Donderdag 9 en 23 december

Namiddagwandeling – Donderdag 9 december om 13.30 u.
We starten aan de bushalte (glasbollen) voor de brug over het Netekanaal
(Van den Broeck) aan de Berlaarsesteenweg in Lier. We wandelen door de
Neerloop, over de Netedijk en door het Mushaagbos, ongeveer 7 km.
Achteraf gaan we iets drinken op het terras van Agnes.
Deze wandeling wordt begeleid door Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 of
GSM: 0485/53.44.72 – Liersesteenweg 342).

Avondwandeling – Donderdag 23 december om 19.30 u.
We vertrekken aan het station in Berlaar en maken een wandeling van
ongeveer 5 km waarbij we de kerstsfeer gaan opsnuiven. Achteraf gaan we
nog iets drinken.
Deze avondwandeling wordt begeleid door Hilda Van Tomme
(0477/91.49.95) en Ann Wouters (0474/53.46.89); zij vervangen tijdelijk
Rita Van Winkel.
Zorg voor aangepaste kledij, een fluo hesje en stevige wandelschoenen.

Fietsen

Maandag 6, 13, 20 en 27 december

We vertrekken om 11.00 u. en we zijn ten laatste om 15.30 u. terug in
Berlaar. We nemen onze boterhammen mee voor onderweg. De afstand
bedraagt ongeveer 30 à 40 km, afhankelijk van het weer.
Info en vertrek: bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.: 03/482.44.45 –
0477/91.49.95).
Zorg voor aangepaste (regen)kledij en een fluo hesje.

Als je mee gaat wandelen of fietsen, vergeet dan je Covid Safe Ticket
(coronapas), je identiteitskaart en je mondmasker niet!
Dit is verplicht in horecazaken.
-7-

Bloemschikken

Dinsdag 14 december

Winterwandeling
We vertrekken van een grote natte steekschuimkrans en leggen er
verschillende mossoorten op. Harmonieus over de krans verspreiden we
zaaddozen, groene anjers, eikels, bessen, varens, gedroogde vruchtjes. Ook
houten schijfjes kan je er op kleven. Zorg voor genoeg krammen, prikkers,
lijmpistool en vooral je persoonlijke toets om er iets unieks van te maken!
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Betalen:
Meebrengen:

Dinsdag 14 december om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Rita Spaey
Ferm-leden: 8,00 € – Niet-leden: 11,00 €
Drankje inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Lieve Ceulemans (Rode Kruisstraat 2 –
tel.: 03/482.34.35 – lieve.ceulemans@proximus.be)
ten laatste tegen donderdag 9 december.
Bij voorkeur via de rekening: BE38 7332 0211 3472 met
vermelding van je naam en “Bloemschikken + datum”.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.

Demokookles: Feestmenu’s

Voor elk feestmoment geniet jij dit jaar van originele seizoensgebonden
gerechten. Van hapje tot voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.
Ingewikkeld of makkelijk, met of zonder vlees en vis.
Onze lesgeefster maakt de gerechten zelf klaar en geeft daarbij de nodige
toelichting. Achteraf mag je van alles proeven en krijg je de recepten mee
naar huis.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Betalen:

Meebrengen:

Donderdag 2 december om 13.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruskeuken)
Christel Delen
Ferm-leden: 10,00 € – Niet-leden: 14,00 €
Drankje en proevertjes inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen zaterdag 27 november.
Betaal bij voorkeur via de rekening:
BE38 7332 0211 3472 met vermelding van
je naam en “Demokookles”.
Vergeet je mondmasker niet!

Vergeet je mondmasker niet!
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Donderdag 2 december

-3-

Creaworkshop: Glasetsen

Woensdag 8 december

Ben je dol op zelf leuke creaties maken voor je interieur of feesttafel?
In de workshop Glasetsen met etspasta wordt er met etspasta een
permanent patroon of figuur op glas aangebracht. Zo kun je glaswerk
personaliseren en versieren naar eigen smaak. Met een beetje creativiteit
tover je in een workshop van 3 uur eenvoudige glazen voorwerpen om in
unieke creaties. We maken hiervoor gebruik van vinylstickers en etspasta.
Tijdens de workshop kan je wel een stuk of 5 voorwerpen versieren.
Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Betalen:
Meebrengen:

Woensdag 8 december om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Pauluszaal)
Camilia Ruymen
Ferm-leden: 20,00 € – Niet-leden: 25,00 €
Drankje inbegrepen. Vooraf te betalen.
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen maandag 29 november.
Betaal bij voorkeur via de rekening: BE38 7332 0211
3472 met vermelding van je naam en “Glasetsen”.
Verschillende glazen voorwerpen om te etsen
(let op: alleen glaswerk met een rechte wand – zie foto)
Fijn pincet, tafelbeschermer
De lesgeefster zorgt voor etspasta en vinylstickers.
Vermeld bij je inschrijving welk stickervel je graag wil.
Je kan tijdens de workshop nog een extra
gepersonaliseerde sticker laten maken voor 5,00 €.
Vergeet je mondmasker niet!

STICKERVEL 1

STICKERVEL 2

STICKERVEL 3

STICKERVEL 4

STICKERVEL KERST

