Fietsen

info@fermberlaar.be
www.fermberlaar.be
www.samenferm.be/ferm-berlaar
Facebook: @fermberlaar
Rekening: BE38 7332 0211 3472

Maandag 4, 11 en 25 april

We vertrekken om 13.00 u. bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 – tel.:
03/482.44.45 – GSM: 0477/91.49.95). Onderweg maken we een korte
drankstop. De afstand bedraagt ongeveer 35 km, afhankelijk van het weer.
Zorg voor aangepaste (regen)kledij en een fluo hesje.

Wandelen

Donderdag 21 en 28 april

Avondwandeling – Donderdag 21 april om 19.30 u.
We vertrekken aan Parking De Laag, Eikenboslaan, Koningshooikt (grote
parking achter de kerk) en maken een wandeling van ongeveer 5 km richting
de Jutse Plassen. Achteraf gaan we nog iets drinken.
Info: Hilda Van Tomme (tel.: 03/482.44.45 of GSM: 0477/91.49.95 –) en Ann
Wouters (GSM: 0474/53.46.89).

Nieuwsbrief Ferm Berlaar
April 2022
Aan ……………………………………………………………………………………………………
Vanwege ……………………………………………… Tel.: …………………………………

Kalender

Namiddagwandeling – Donderdag 28 april om 13.30 u.
We vertrekken aan de Berlaarsesteenweg in Lier (ter hoogte van de
parkeerstrook met glasbollen, voor de brug aan Van den Broeck). We
wandelen ongeveer 6 à 7 km richting het fort van Lier en het Spreet.
Achteraf gaan we nog iets drinken.
Info: Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 of GSM: 0485/53.44.72).
Zorg voor aangepaste kledij, een fluo hesje en stevige wandelschoenen.

Vooruitblik mei – juni 2022
Maandag 2 mei
Donderdag 5 mei
Zaterdag 7 mei
Maandag 9 en 16 mei
Woensdag 11 mei
Donderdag 19 mei
Ma 20 – wo 22 juni
Do 21 – zo 24 juli

8.30 u.
14.00 u.
19.00 u.
19.30 u.
19.00 u.
7.00 u.

Dagfietstocht naar Scherpenheuvel
Lentefeest voor 60-plussers
Stadswandeling in Herentals (i.s.m. LG)
Accessoires maken met oud tentzeil
Kookworkshop: Party uit Ons Kookboek
Daguitstap in de streek van Dinant
Fietsdriedaagse naar Baarle-Nassau
Vierdaagse reis naar de Westhoek

Maandag 4 april
Dinsdag 5 april
Vrijdag 8 april

13.00 u. Fietsen
19.30 u. GEEN Pilates
19.30 u. Bingoavond / Vlaaien loten (i.s.m. LG)

Maandag 11 april
Dinsdag 12 april

13.00 u. Fietsen
19.00 u. Bloemschikken (2)
19.30 u. Pilates

Dinsdag 19 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april

19.30 u. GEEN Pilates
19.00 u. Paasfeest
19.30 u. Wandelen

Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
Woensdag 27 april

13.00 u. Fietsen
19.30 u. Pilates
18.30 u. Ladies Avond voor jongere leden
en nieuwkomers (tot ± 60 jaar)
(onder voorbehoud)
13.30 u. Wandelen

Donderdag 28 april

Bloemschikken

Activiteiten
Paasfeest

Dinsdag 12 april

Paasontbijt
Woensdag 20 april

Graag nodigen wij je uit op ons jaarlijkse paasfeest, een gezellig samenzijn
voor alle leden.
We starten met een lekker etentje: een lentefrisse koude schotel en als
dessert een chocolade éclair.
Daarna kunnen we genieten van een optreden van zanger Mathiz. Hij
brengt een gevarieerd programma van Nederlandstalige liedjes en
meezingers, ambiancenummers en schlagers uit de gouden jaren van “Tien
om te zien”. Mathiz is al jaren gepassioneerd bezig met muziek. Hij trad o.a.
op in de Soundmixshow op VTM en in liveshows op Radio 2. Met zijn
positieve uitstraling, eeuwige glimlach en sterke stem is hij ook een graag
geziene gast tijdens optredens van verenigingen.

We maken een heel arrangement om je paastafel te versieren.
Rol repels berkenschors (op jute) en niet ze vast. Je kan een kartonnen
rolletje of klein glazen potje gebruiken als ondergrond. Maak zo een reeks
kokertjes. Verpak een blokje steekschuim in plastiek folie en klem het in de
koker van berkenschors. Schik er de bloemetjes in of zet ze in de glazen
potjes. Vul eveneens kokertjes met zeegras of sisal en leg er een eitje in.
Tussenin zet je hier en daar een boomstammetje.
Laat je fantasie de vrije loop in de paassfeer.

Als afsluiter is er onze tombola ten voordele van Trias, het
ontwikkelingsproject van de Landelijke Beweging, met prijzen geschonken
door onze bestuursleden en wijkverantwoordelijken. Dat is altijd de moeite
waard!
Ons paasfeest is in de eerste plaats een ledenfeest. Maar ken je iemand die
nog geen lid is en ook graag zou komen, breng haar dan gerust mee!
Datum:
Plaats:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Betalen:

Woensdag 20 april om 19.00 u.
Ontmoetingscentrum Ballaer (Petruszaal)
Ferm-leden: 15,00 € - Niet-leden: 18,00 €
Vooraf te betalen.
Bij je bestuurslid of wijkverantwoordelijke of
bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen woensdag 13 april.
Cash of via de rekening van Ferm Berlaar:
BE38 7332 0211 3472 met vermelding van je naam en
“Paasfeest”.

Datum:
Plaats:
Lesgeefster:
Deelnameprijs:
Inschrijven:

Betalen:

Meebrengen:

Dinsdag 12 april 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 7 april.
Cash of via de rekening van Ferm Berlaar:
BE38 7332 0211 3472 met vermelding van je naam en
“Bloemschikken + datum”.
Een lijstje met de benodigdheden krijg je bij je
inschrijving.

