Door de verstrengde coronamaatregelen en in overleg met Ferm-nationaal en de
lesgeefsters, moeten we jammergenoeg weer veel geplande activiteiten uitstellen.

FEBRUARI 2021
Dinsdagen
2 + 16 februari

Zaterdag
6 februari

Ferm wordt 1 jaar

Maandagen
8 + 22 Februari
FJH

Maandag
8 Februari
20u00

Donderdagen
11 + 18 februari

'

CREA Breiles : "Jasje à la Chanel " is verplaatst naar volgende maand
Omdat er voor de breilessen veel persoonlijk advies nodig is, werden de lessen
van februari verplaatst naar maart (en zo verder), in de hoop dat het volgens
nieuwe coronaregels dan wel mogelijk is om gezamenlijk les te volgen...
Appelbabbelmoment : Appelbabbelbakdag! Bak een appeltaart en
deel een appelbabbelmoment met een bekende of onbekende (op
coronaveilige afstand) : "Neem een appeltje tijd voor elkaar"
Aandacht voor jezelf en een ander, een rustmoment.
Lees er alles over in het Ferm tijdschrift wat in de bus zal vallen of al viel en
op de speciale website samenferm.be
Jaarlijks wordt 6 februari het FERM Appelbabbelmoment.

Spelletjesnamiddagen worden afgelast tot na de zomer!
Online Event van Ferm Jong Halle : "De meeste mensen deugen"
Volg een webinar bij jou thuis via je eigen multimedia.
Inschrijven via mail fermjonghalle@gmail.com voor 2/02/2021
Contact : Jannick Exsteens 0486 33 35 97
Gratis voor leden, € 2,5 voor niet-leden Zie bijgevoegde flyer!
Kookles met Marijke is afgelast maar er zit in bijlage wel een leuke en
lekkere handleiding om een Regenboog-pannenkoekentaart te maken
Crea avond : "Tapa's plankje maken", is verplaatst naar 8 april in de
hoop dat we dan weer samen kunnen komen en plezier maken!

FJH

Zaterdag
13 Februari
19u30 tot
21u30

Online Event van Ferm Jong Halle : " Online Winetasting "
Volg een webinar bij jou thuis via je eigen multimedia.
Inschrijven via mail fermjonghalle@gmail.com voor 31/01/2021
Contact : Jannick Exsteens 0486 33 35 97 Zie bijgevoegde flyer!
Leden betalen €23 p.p., niet-leden betalen €28 p.p. (+ evt. extra voor tapa's)

EXTRA ACTIVITEIT

Donderdag
25 Februari
13u00 Kerk

WANDELEN (onder coronavoorbehoud)

Contact Lieve Tel. 03 385 33 81
Vertrek aan de kerk om 13u00.
-->In januari ging de wandeling -coronaveilig- door!

BEDANKT OM LID TE ZIJN VAN FERM HALLE ZOERSEL

