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Facebook: @fermberlaar
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Afdelingsnieuws
Huldiging bestuursleden
Vele van onze bestuursleden hebben al een lange staat van dienst. We
zetten hen graag af en toe in de bloemetjes voor hun jarenlange inzet.
Tijdens het paasfeest kregen enkelen onder hen een mooie attentie.
Meer dan 40 jaar bestuurslid

Agnes Lammens
Rita Van Winkel

Meer dan 30 jaar bestuurslid

Maria Van Winkel

Meer dan 20 jaar bestuurslid
en/of wijkverantwoordelijke

Hilda Van Tomme
Lutgart De Voegt
Ann Wouters
Christel Gielis

Meer dan 20 jaar kassierster

Jeannine Mertens

Diamanten huwelijk
In april vierden Jeanne Dockx en René Lemmens uit de Dorpsstraat hun 60ste
huwelijksverjaardag. Wij wensen de jubilarissen van harte proficiat en nog
vele mooie jaren samen.

Vooruitblik juli – augustus 2022
Zondag 3 juli
Do 21 – zo 24 juli
Zondag 28 augustus

7.00 u. Ochtendwandeling
(i.s.m. Landelijke Gilde)
Vierdaagse reis naar de Westhoek
14.00 u. Kubbnamiddag (i.s.m. Landelijke Gilde)

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

Kalender
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni

13.30 u. Wandelen
17.00 u. Etentje in ’t Hertenhof

Zaterdag 11 juni

19.30 u. Muzikale Tuinen

Maandag 13 juni
Dinsdag 14 juni
Donderdag 16 juni

13.00 u.
18.00 u.
19.30 u.
19.30 u.

Ma 20 – wo 22 juni
Dinsdag 21 juni
Donderdag 23 juni

Fietsdriedaagse Baarle-Nassau
19.30 u. Pilates
18.30 u. Ladies Avond voor jonge leden

Maandag 27 juni

13.00 u. Fietsen

Fietsen
Etentje in Oud Balder
Pilates
Wandelen

Ladies Avond voor jonge leden

Activiteiten
Etentjes

Zin in een verrassende avond met andere jonge vrouwen?
Vrijdag 3 en dinsdag 14 juni

In de maand juni voorzien we maar liefst twee etentjes. Je kan zelf kiezen
wanneer je mee gaat eten of je kan zelfs twee keer gaan eten. We gaan voor
een hoofgerecht en een dessert. Bestellen en betalen doe je ter plaatse.
Spreek af met je Ferm-vriendinnen en schrijf je snel in!

Vrijdag 3 juni om 17.00 u. – Etentje in ‘t Hertenhof
Inschrijven bij Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 – GSM: 0485/53.44.72
– janssens_lammens@telenet.be) voor maandag 30 mei.

Dinsdag 14 juni om 18.00 u. – Etentje in Oud Balder
Inschrijven bij Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 – GSM: 0485/53.44.72
– janssens_lammens@telenet.be) voor vrijdag 10 juni.

Wandelen

Donderdag 23 juni

Donderdag 2 en 16 juni

Namiddagwandeling – Donderdag 2 juni om 13.30 u.
We vertrekken aan de fietsenparking van het station van Melkouwen en
wandelen ongeveer 7 km langs de Broekweg, een trage weg door de velden.
Achteraf gaan we nog iets drinken.
Info: Agnes Lammens (tel.: 03/482.13.18 of GSM: 0485/53.44.72).

Avondwandeling – Donderdag 16 juni om 19.30 u.
We vertrekken aan de parking van Café ’t Kruiske aan de Kruisensbaan in
Bevel. We maken een wandeling van ongeveer 5 km. 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).
Zorg voor aangepaste kledij, een fluo hesje en stevige wandelschoenen.

Wat denk je van een BUITENgewoon etentje op een unieke locatie?
We komen samen op donderdag 23 juni aan het station van Melkouwen
omstreeks 18.30 u.
Na een korte wandeling bereiken we onze geheime locatie. Denk zeker aan
een warme trui voor bij het vallen van de avond.
Kostprijs: 15,00 € (alles inbegrepen, ter plaatse te betalen, graag gepast
geld).
Schrijf je in voor donderdag 16 juni bij Karolien Goris (0473/69.02.36 –
karolien.goris88@gmail.com.

Fietsen

Maandag 13 en 27 juni

We vertrekken om 13.00 u. bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2). Onderweg
maken we een korte drankstop. De afstand bedraagt ongeveer 35 km,
afhankelijk van het weer.
Info: Hilda Van Tomme (tel.: 03/482.44.45 – GSM: 0477/91.49.95).
Zorg steeds voor aangepaste (regen)kledij en een fluo hesje.
Van maandag 20 tot woensdag 22 juni vindt onze fietstdriedaagse naar
Baarle-Nassau plaats. De deelnemers krijgen een brief met de laatste info.

Muzikale Tuinen

Zaterdag 11 juni

Op zaterdag 11 juni organiseert de gemeente Muzikale Tuinen. Je kan in
vier verschillende tuinen genieten van vier verschillende muzikale acts en
vier drankjes. De deelnemers verzamelen om 19.30 u. aan de kiosk op de
Markt en wandelen dan van de ene tuin naar de andere. In één van de
tuinen krijg je een drankje aangeboden door enkele Ferm-bestuursleden.
Kaarten kosten 10,00 € in voorverkoop en 15,00 € de dag zelf. Kaarten zijn
te koop aan het onthaal van het gemeentehuis of via de gemeentelijke
webshop.

