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Online Plantjesweekend toch een succes
Voor het eerst in 26 jaar was er geen traditioneel Plantjesweekend met
vrijwilligers die huis aan huis plantjes gingen verkopen. Door de coronacrisis
kon je je plantjes dit jaar enkel online bestellen via de website van Kom op
tegen Kanker of bij onze bestuursleden die de online bestelling in jouw
plaats deden. Op die manier konden we natuurlijk niet zoveel mensen
bereiken dan we gewoon zijn en was de opbrengst ook niet zo hoog dan
gewoonlijk.
In heel Vlaanderen werden er 193.363 plantjes verkocht, wat een bedrag
van 1.353.541 € opleverde. Hoewel het bedrag heel wat lager ligt dan bij
een traditionele verkoop, kunnen we toch van een succes spreken.
Ook in Berlaar behaalden we een mooi resultaat: er werden niet minder dan
1.222 plantjes verkocht. Dat is bijna de helft van de traditionele huis-aanhuis verkoop waarbij er gemiddeld 2.500 plantjes aan de man worden
gebracht.
Er werden 660 plantjes vooraf online besteld. We kregen twee grote extra
bestellingen: Samana Sint-Pieter schonk 240 plantjes aan haar leden en het
gemeentebestuur schonk 250 plantjes aan de bewoners van de Berlaarse
woonzorgcentra. De overige 72 plantjes werden extra verkocht tijdens de
diverse afhaalmomenten.
De Berlaarse online plantjesverkoop werd gecoördineerd door onze
voorzitster Martine. Met enkele (bestuurs)leden van Ferm zorgden we voor
permanentie in parochiezaal Berkenhof, één van de vier afhaalpunten in
onze gemeente: Hilda, Ann en Marijke op maandagavond, Agnes en Martine
op woensdagnamiddag. Zo konden we toch ons steentje bijdragen zonder
dat we op pad zijn kunnen gaan. Daarnaast waren er heel wat
(bestuurs)leden die plantjes hebben verkocht bij hun leden, familie, buren
en kennissen.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de online
verkoop en hartelijk dank aan iedereen die één of meerdere plantjes
gekocht heeft. Met jullie steun kan Kom op tegen Kanker haar zorg voor
kankerpatiënten verderzetten, ook in deze moeilijke periode.

Rekening: BE38 7332 0211 3472

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

Kalender
Maandag 5 oktober
Dinsdag 6 oktober

13.00 u. Namiddagfietstocht
19.30 u. Pilates

Maandag 12 oktober
Dinsdag 13 oktober
Donderdag 15 oktober

10.00 u. Dagfietstocht: Cycling dinner
19.30 u. Pilates
19.00 u. Brei- en haakcafé (les 2)

Maandag 19 oktober
Dinsdag 20 oktober
Donderdag 22 oktober

13.00 u. Namiddagfietstocht
19.30 u. Pilates
19.30 u. Wandelen

Maandag 26 oktober
Dinsdag 27 oktober

13.00 u. Namiddagfietstocht
19.30 u. Pilates

Ferm-Activiteiten
Vorige maand gingen we er nog van uit dat de coronacrisis over zijn
hoogtepunt was en dat de maatregelen zouden versoepelen. Ondertussen
weten we dat de situatie er voorlopig niet op verbeterd is. De
coronamaatregelen maken nog steeds deel uit van ons dagelijks leven en
we moeten onze sociale contacten nog steeds beperken. Daardoor kunnen
we niet anders dan onze activiteiten op een laag pitje te zetten. Het zal dus
een veel rustiger Ferm-najaar worden dan we gewoon zijn.
Volgende activiteiten kunnen niet doorgaan omdat we ze niet volgens de
geldende coronamaatregelen kunnen organiseren en/of omdat de
lesgevers of begeleiders het niet zo goed zien zitten.
Rondrit met Ambiance op Wielen
Nazomerfeest
Bloemschikken
Ladies avond voor jonge leden
Herfstfeest voor 55-plussers
Demokookles
Workshop Glasetsen
Smulfestijn

Zondag 3 oktober
Woensdag 7 oktober
Dinsdag 13 oktober
Woensdag 14 oktober
Donderdag 29 oktober
Donderdag 22 oktober
Maandag 26 oktober
Zondag 22 november

Volgende activiteiten kunnen gelukkig wel doorgaan, met respect voor de
coronamaatregelen.
Fietsen
Pilates
Brei- en haakcafé
Wandelen

Maandag 5, 12, 19 en 26 oktober
Dinsdag 6, 13, 20 en 27 oktober
Donderdag 15 oktober
Donderdag 22 oktober

De activiteiten voor de volgende maanden houden we nog in beraad. We
evalueren alle activiteiten maand na maand en sturen bij waar nodig,
afhankelijk van hoe de coronamaatregelen verder evolueren.
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We willen je graag uitnodigen om je lidmaatschap voor 2021 te
vernieuwen. Dit geldt uiteraard niet voor leden die hun lidmaatschap de
voorbije maanden al vernieuwd hebben.
Het lidgeld blijft ook dit jaar hetzelfde: 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 €.
Maar er is meer… Ferm kent eenmalig een coronakorting 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.
Deze korting is dus een klein extraatje voor jou als Ferm-lid omdat je tijdens
het afgelopen jaar veel minder activiteiten kreeg aangeboden. Als je je
lidmaatschap vernieuwt, kan je, aan verminderd tarief, iets leuks kiezen uit
de webwinkel van Ferm: een boek, een brochure of één van de nieuwe Ferm
artikelen. De kortingscode is geldig tot 30 september 2021.
Als je zelf je bestelling ingeeft via de webwinkel van Ferm, hou er dan
rekening mee dat je verzendingskosten betaalt. Je kan je bestelling en je
kortingscode ook doorgeven aan onze boekenverantwoordelijke Hilda Van
Tomme (tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be). Zij zal dit dan
voor jou regelen en in dat geval betaal je geen verzendingskosten.
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.
Wil je verder genieten van alle voordelen van je lidmaatschap? Betaal dan
dit najaar je lidgeld voor 2021.
Je bestuurslid of wijkverantwoordelijke zal je binnen enkele weken
contacteren om bij je langs te komen voor het lidgeld. Je kan je lidgeld ook
overschrijven op de rekening van Ferm Berlaar: BE38 7332 0211 3472 met
vermelding van “Lidgeld 2021” en je naam. Zodra wij je betaling ontvangen
hebben, krijg je je nieuwe lidkaart met kortingscode en je Ferm tote bag.

-7-

Vernieuw je lidmaatschap van Ferm

Fietsen

Sinds maart is elkaar ontmoeten niet eenvoudig. De lockdown en alle
coronamaatregelen maken ons duidelijk hoe hard we sociale contacten en
een warm netwerk nodig hebben. Een lidmaatschap en deelname aan
activiteiten van een vereniging kan zorgen voor een meerwaarde.

Namiddagfietstochten

Maandag 5, 12, 19 en 26 oktober

Op maandag 5, 19 en 26 oktober gaan we fietsen in de namiddag. We
vertrekken om 13.00 u. bij Hilda Van Tomme en zijn terug ten laatste tegen
16.30 u. De afstand bedraagt ± 35 à 40 km, afhankelijk van het weer.

Warm netwerk
Wat een geluk dat jij een warm netwerk hebt, zoals onze groep van Ferm,
om op terug te vallen. De activiteiten die we organiseren zijn volledig
coronaproof. We nemen de maatregelen ter harte en doen er alles aan om
veilige en gezonde activiteiten te organiseren. Voorlopig zijn er dat helaas
nog niet zoveel. Daarom proberen we je ook heel wat nieuws uit onze
afdeling mee te geven in onze nieuwsbrief zodat je toch voeling blijft
houden met wat er leeft bij Ferm en Ferm Berlaar.

Ledenvoordelen
Naast deelname aan activiteiten aan een voordelige ledenprijs, geniet je als
lid van nog meer interessante voordelen en kortingen. Als Ferm-lid ontvang
je 10 x per jaar het trendy magazine van Ferm en bestel je boeken aan extra
voordelige prijs. Elk lid profiteert van speciale voordelen, tijdelijke acties en
unieke buitenkansen van partners van Ferm. Je vindt ze terug in het
magazine van Ferm en op de website van Ferm nationaal:
https://www.samenferm.be/netwerk/ledenvoordelen.
Bovendien zijn jij en je gezinsleden verzekerd tijdens al onze activiteiten.

Dagfietstocht: Cycling dinner
Op maandag 12 oktober vindt onze laatste dagfietstocht van dit jaar plaats:
een mini cycling dinner.
Door de coronamaatregelen maken we er dit jaar een ingekorte versie van.
Er is dit jaar geen ontbijt voorzien en geen halte voor soep. Onderweg is er
maar één stop waar je kan genieten van een hoofdgerecht. We eindigen
onze fietstocht in Sporthal ’t Stapveld met een lekker dessert van het huis.
Hilda heeft natuurlijk ook een afwisselende fietstocht uitgestippeld. De
afstand bedraagt ongeveer 45 à 50 km.
We zorgen er samen voor dat alles coronaproof verloopt: mondmasker
dragen waar het moet, voldoende afstand houden, handen ontsmetten.
De cycling dinner is voorbehouden voor onze Ferm-leden (en eventueel hun
partner).
Datum:
Vertrek:
Deelnameprijs:
Inbegrepen:
Inschrijven:

Betalen:
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Maandag 12 oktober
Om 10.00 u. bij Hilda Van Tomme
Ferm-leden (en eventueel partner): 25,00 €
Vooraf te betalen.
Hoofdgerecht + 2 dranken, dessert + 1 drank
Bij Hilda Van Tomme (Doelstraat 2 –
tel.: 03/482.44.45 – hildavantomme@telenet.be),
ten laatste tegen woensdag 7 oktober.
Cash bij Hilda Van Tomme (gepast geld in een envelop)
of via overschrijving op de rekening van Ferm Berlaar:
BE38 7332 0211 3472 met vermelding van
“Cycling dinner” en je naam.
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Wandelen

Ferm-nieuws

Donderdag 22 oktober

Na een korte onderbreking pikken we de draad van onze maandelijkse
wandelingen weer op. Op donderdag 22 oktober komen we samen aan Café
’t Kruiske aan de Kruiskensbaan in Bevel. We vertrekken om 19.30 u. Na de
wandeling gaan we samen nog iets drinken.
Je zorgt best voor aangepaste kledij, een fluo hesje en stevige
wandelschoenen. En vergeet zeker je mondmasker niet!
We zorgen er samen voor dat onze wandeling coronaproof verloopt: we
dragen een mondmasker waar het moet en we houden voldoende afstand.
Wandelverantwoordelijke: Rita Van Winkel (tel.: 015/24.01.60)

Familienieuws
Overlijden
Op 24 september overleed Maria Geys, weduwe van Victor Van de Vel. Ze
was 86 jaar. Maria woonde vroeger in de Doelstraat en verhuisde jaren
geleden naar het WZC Sint-Augustinus in de Legrellestraat. Ze was lid van
onze Ferm-afdeling van 2008 tot 2014.
Wij bieden de getroffen familie ons oprecht medeleven aan en wensen hen
veel sterkte toe.

PlantTroost
In deze bijzondere periode, met afstandsregels en beperkingen op de
bewegingsvrijheid, moeten we heel wat missen: familie en vrienden,
hobby's, gezellig samenzijn, een knuffel… We moeten een verlies verwerken
of afscheid nemen van een geliefde persoon.
Troost is meer dan ooit belangrijk, maar troost krijgen en troost geven is zo
anders dan voorheen. Het gewone leven is door het coronavirus ontwricht,
bepaalde gebruiken en rituelen zijn nu niet mogelijk en we moeten heel wat
missen. Veel mensen hebben het bijzonder moeilijk om met deze situatie
om te gaan. Ferm wil dit niet zomaar laten gebeuren.
Met PlantTroost willen we iedereen de kans geven om troost te vinden en
te geven. En: hoop te planten! Dat willen we doen op troostplekken overal
in Vlaanderen.
Een troostplek is een groen plekje in elke stad, dorp of buurt dat voor
iedereen toegankelijk is. Waar mensen elkaar kunnen vinden in troost en
waar je samen met je buurt of gemeente bloembollen plant als symbool
voor verbondenheid, hoop en kracht. In het voorjaar van 2021, wanneer de
bloemen hun kopjes naar de zon richten, denken we terug aan de moeilijke
periode die corona ons bracht en herdenken we onze dierbaren.
Ook in Berlaar gaan we een troostplek inrichten. We vonden een geschikte
locatie in de tuin van het WCZ Kloosterhof. De zusters van het Heilig Hart
van Maria waren meteen gewonnen voor het idee en verleenden dan ook
hun volledige medewerking. Marieke en Agnes werken het project verder
uit en op zondag 22 november zullen we de troostplek voorstellen tijdens
een officieel inhuldigingsmoment. Meer info volgt nog.
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