Volgend op de verstrengde coronamaatregelen en in overleg met
Ferm nationaal plus de lesgeefsters, hebben we al de geplande
activiteiten moeten afgelasten tot volgend jaar.
'

NOVEMBER 2020
9 + 23 november Spelletjesnamiddagen zijn voorlopig afgelast tot volgend jaar.

LEESGROEP : wordt verplaatst naar volgend jaar
Woensdag Boek ‘Terug naar Neerpelt’ van Lieve Joris.
18 November Een autobiografische roman. Als journaliste en auteur heeft Lieve heel de

wereld afgereisd maar in dit boek keert ze terug naar haar geboortedorp om
met veel warmte de geschiedenis van haar woelige familie neer te schrijven.
Gratis voor leden, niet leden betalen 5 euro
Info: Lieve Dresseleers - 03 385 33 81
Donderdag WANDELEN in groep afgelast
19 November Om in beweging te blijven kunt U individueel afspreken,

volgens de dan geldende Coronaregels

Dinsdag& Filmvoorstelling Organisatie Regio : verplaatst naar volgend jaar!
Woensdag "The Hundred-Foot Journey"
24 & 25 November Zaal Populier – Populierenhoeve 22 in Zandhoven

Dinsdag CREA: Breilessen Jasje à la Chanel (1/6) verplaatst naar volgend jaar !
24 November Tijdens de eerste les, nemen we onze maten en bepalen we het model dat we

gaan breien (wel of niet gecentreerd) .
We berekenen de hoeveelheid benodigde wol etc.
We krijgen een uitgebreid boekje van 40 pag. waarin
we alles kunnen noteren en berekenen.
Lessen om de 2 weken, zodat we tussendoor de tijd
krijgen om grote stukken af te breien zodat we aan het
einde van de lessenreeks een afgewerkt jasje hebben,
Prijs gratis voor leden, voor niet leden : 5 euro.

---> Wil je toch een beetje handwerken, haak dan bijvoorbeeld een mooi

toilettasje Online info per https://hobbii.nl/gehaakt-makeuptasje of brei
een vest https://www.samenferm.be/vrije-tijd/inspiratie/brei-een-vest
De patronen zijn gratis te downloaden. Contacteer ons om het patroon
te bekomen als je niet over internet beschikt! Linda Mulder
0476/44.55.82

Zoals elk jaar vervallen de meeste
lidkaarten op 31 december 2020.
Ferm hoopt toch op uw steun en vraagt
uw lidmaatschap te hernieuwen
Het bedrag van € 30 zou best vóór
15 november op onze rekening van
Ferm BE14 8002 0523 3183 gestort
worden, met vermelding vanuw naam
Ferm-nationaal geeft u daarbij een
éénmalige Corona-korting van € 5 die
u kan verzilveren bij aankoop op de
webwinkel van Ferm. De unieke promocode hiervoor zal op uw lidkaartbrief staan en is
geldig tot 30 september 2021. Er is veel keuze : allerlei boeken (koken, handwerken,
samenleving..), boxen om zelf aan de slag te gaan met materialen, cadeauboxen...
Wij helpen je graag om iets te bestellen, zo vermijd je portkosten.

