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Hallo. Wij zijn Ferm. Van Ferm Baal. 

Hierbij info over onze volgende activiteiten. Omwille van de 

hitte(golf) werd onze fietstocht naar Kessel-lo verplaatst naar 

donderdag 25 augustus. Lees je dit op tijd en wil je nog mee? 

Om 10 u. met fiets en picknick op parking aan ‘t kapelleke! 

Raak je je infoblaadje of mail met de nieuwsbrief al eens 

kwijt? Op www.fermbaal.be vind je ze allebei! 

Na een middagmaal à la carte en 

naar eigen portemonnee op de  

Grote Markt, vertrekken we voor een 

wandeling van 4 km langs enkele 

street-art werken in de Mechelse 

binnenstad. 

Mechelen muurt is een project van 

street-art-kunstenaar Gijs Vanhee.  

Tien kunstenaars fleurden muren op. 

Dat verrassende resultaat gaan we 

bekijken. Iedereen krijgt een 

maandag 7 november - vertrek om 11 u. aan Aldi Tremelo 

Mechelen muurt 

Fruit is gezond maar we eten er, zo 

blijkt, te weinig van. Daar willen we 

verandering in brengen. Inheems  

seizoensfruit speelt de hoofdrol in de 

heerlijkste gerechten voor elk  

moment van de dag. Demo met  

dinsdag 15 november om 13 u. OF om 19.30 u. 

Koken: allemaal fruit 

Met corona vonden we de appelbabbel uit: 

uitdrukkelijke, georganiseerde tijd 

voor een babbel met verbinding en energie! 

Alledaags en therapeutisch tegelijk! 

kleurenkopie met uitleg over de uitvoerder en de betekenis van het 

werk. Nadien tijd voor een drankje en weer huiswaarts.  

Vertrek: om 11 uur met de lijnbus aan Villastraat t.o. Aldi Tremelo 

Zorg zelf voor een ticket voor de bus of spreek met iemand af. 

Prijs: € 5. Met Ferm-kaart € 3. Inschrijven tot 4 november. 

Onthoud: bij uitstappen en ontspanningsnamiddag is de partner  

welkom. De partner van een Ferm-lid neemt deel aan voordeelprijs. 

www.fermbaal.be/inschrijven en betalen op BE79 7343 0400 0433 

van Ferm Baal of bij een wijkverantwoordelijke uit je buurt.  

Citytrip naar Luik 

donderdag 27 oktober - vertrek met 

de trein in Haacht-station om 9 uur 

Een gids maakt ons vanaf station Luik-Sint-Lambertus wegwijs 

door het historische Luik. Na het middagmaal in het Musée de 

la vie Wallonne varen we over de Maas richting Outre Meuse.  

Daar krijgen we een rondleiding in en door la Boverie.  

Daarna stappen we richting het station Luik-Guillemins om 

weer huiswaarts te sporen.  

Prijs: € 39. Met Ferm-kaart: € 27. Middagmaal (twee Luikse 

balletjes met sla en frieten, dessert, koffie), boottocht en gids 

zijn in de prijs inbegrepen. Deel voor het dessert jouw keuze 

mee: pannenkoek of dame blanche.  

Zorg zelf voor je treinticket. Een seniorenticket heen/terug kost 

€ 7,20; twee ritten op een multi-pass kosten € 17,40.  

Inschrijven tot 14 oktober. 

Bloemschikken all-in op zondag 27 november om 9.30 tot 12 u. 

Blij weerzien op zondag 27 november van 14 tot 17 u. 

Glas etsen op woensdag 30 november om 19.30 u. 

Het Kunstuur & shoppen in Hasselt op vrijdag 2 december. 

Bloemschikken op maandag 5 december om 13 u. of 19.30 u. 

verschillende gerechten waarin fruit een hoofdrol of minstens een 

belangrijke bijrol speelt.  

Minimaal 7, maximaal 12 deelnemers per sessie. 

Prijs: € 18. Met Ferm-kaart € 13. Inschrijven tot 4 november. 



wekelijks 

BREI & HAAKCAFE - woensdag 19 - 21.30 u. - in De Kom 

SOEPEL BEWEGEN - maandag 10 - 11 u. - in ‘t Zand  

Prijs: € 5, met Ferm-kaart € 3 - breng matje en dekentje mee 

WANDELEN - maandag 20 - 21 u. - vanaf 5 september 

start aan ‘t Zand - GRATIS - fluohesje verplicht 

ZUMBA GOLD - donderdag 19.20 - 20.20 u. - in ‘t Zand  

vanaf 8 september. Prijs: € 5, met Ferm-kaart € 3  

LINEDANCE - donderdag 20.30 - 22 u. - in ‘t Zand  

vanaf 8 september. Prijs: € 5, met Ferm-kaart € 3  

Bij bewegingsactiviteiten: breng flesje water mee; 

vooraf inschrijven niet nodig; ter plaatse graag gepast betalen.  

Wil je je saaie witte servies een nieuwe uitstraling geven?  

Met porseleinstiften en -verf; met hippe patronen of door er met 

de losse hand op los droedelen; met vrolijke kleurtjes of strakke, 

zwarte lijntekeningen ... Zelfs creatieve dummies creëren een 

hip servies met deze eenvoudige technieken.  

Mee te brengen door de deelnemers: 

- porselein om te decoreren: minstens vijf niet al te grote 

 stukken; wit of effen gekleurd: tassen, borden, kommen,  

 voorraadpotten, bloempotjes, tapaspotjes, vazen … 

- curverbox of kartonnen doos en vodden, keukenpapier of 

 handdoeken om porselein veilig mee naar huis te nemen; 

- een schort om je kledij te beschermen; tafelbescherming; 

- schaar 

Prijs: € 21. Met Ferm-kaart: € 15. Porseleinstift en gebruik  

van materiaal inbegrepen. Minimaal 8 deelnemers.  

Inschrijven tot 14 oktober. 

Het bloemstuk zal in de week van 10 oktober in de etalage van de 

Kinderplaneet staan. Benodigdheden later op www.fermbaal.be 

en in de digitale nieuwsbrief.  

Prijs: 9 euro. Met Ferm-kaart: 6 euro.  

Minimaal 8 deelnemers per sessie. Inschrijven tot 14 oktober.  

maandag 17 oktober om 13 u. OF 19.30 u. 

in Ons Parochiehuis 

donderdag 20 oktober om 13.30 u. 

in Ons Parochiehuis 

Ontspanningsnamiddag 

dinsdag 25 oktober om 19.30 u. 

in Ons Parochiehuis 

Hip servies 

High tea 

dinsdag 4 oktober - 19.30 u. 

in Ons Parochiehuis 

Bloemschikken 

dinsdag 20 september  

om 19.30 u. in Ons Parochiehuis 

Corona, klimaatbewustzijn en hoge brandstofprijzen hebben 

ons massaal de fiets doen (her)ontdekken. Het aantal fietsver-

plaatsingen en de fietsverkoop stijgt. Jammer genoeg stijgt ook 

het aantal dodelijke fietsslachtoffers: van 62 in 2010 naar 75 in 

2020. Durf jij zeggen dat je het verkeersreglement (nog) kent?

Tijd om een aantal regels op te frissen of aan te leren!  

Gratis aangeboden, Ferm of niet. Inschrijven tot 18 september. 

Vrijwilligers verkopen plantjes aan 8 euro 

op zaterdag 17 september vanaf 13 u.  

aan de Kinderplaneet. 

Hartelijk dank  

voor je steun! Leuk dansen en ontspannen met  

Herman & Denise. We eindigen met een 

broodmaaltijd. Ook je partner is welkom. 

Prijs: € 12. Met Ferm-kaart: € 8.  

Inschrijven tot 14 oktober.  

High Tea of Tea Party is samen 

met vrienden of familie genieten 

van verschillende zoete en  

hartige hapjes, waarbij volop  

thee en koffie gedronken wordt.  

De hapjes bereiden jullie zelf in 

de meewerk-les onder leiding 

van Manuella Princen.  

Prijs: 21 euro.  

Met Ferm-kaart: 15 euro.  

Minimaal 12 deelnemers. 

Inschrijven tot 25 september. 

Veilig op de fiets 


