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Hallo. Wij zijn Ferm. Van Ferm Baal. 

Hierbij info over onze eerste activiteiten in 2023.  

We willen jullie graag allemaal ontmoeten! Herinner je vorig 

jaar deze (corona)tijd: Ferm medewerkers toerden negen  

halve dagen langs alle Ferm-leden. Nu is het jullie beurt:  

kom ons en elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen op de 

Ferm nieuwjaarsreceptie 

in Ons Parochiehuis 

van 14 - 15 uur met voorstelling van ons 

Ferm programma 2023 

van 15 tot 19 uur kan je rustig blijven hangen 

en - tegen betaling - een lekker hapje eten 

iedereen welkom 

voor een aangename kennismaking 

op zaterdag 14 januari 2023 



Voorstelling Ferm programma 2023 

Vanaf 3 januari 2023 kan je creatieve items van Ferm 2023  

ontdekken in de etalage van de Kinderplaneet.  

In andere etalages in het dorp vind je puzzelopdrachten met  

spreekwoorden. Wie zoekt, vindt 20 letters. Maak met deze 

(juiste) letters een zo lang mogelijk woord dat in Van Dale te  

vinden is of een gangbare samenstelling. Geef het formulier mét 

zo lang mogelijk woord af bij de voorstelling van ons programma 

op 14 januari in Ons Parochiehuis.  

Er is een prijsje voor de vijf langste woorden.  

Deelnemingsformulier (los) in dit boekje en bij buurtwinkel Luc. 

Letter B is de eerste letter van begijntjes of de vrouwtjes die … 

Voorbeeld 

puzzelopdracht 

met spreekwoord 

eerste letter van de vrouwtjes die met zeven 

een borstel dragen en werken zalig vinden. 

Op zaterdag 14 januari wensen we elkaar gelukkig nieuwjaar 

op de nieuwjaarsreceptie van 14 - 15 uur. 

Van 15 - 19 uur kan je verder genieten van  

Ferm gezellig samenzijn bij een lekker hapje.  

Er is keuze uit: een winters soepje, een Belgisch bordje kaas,  

croque met groensel, roomijs met warme kriekjes. 

Er zijn 20 letters te vinden bij de genummerde spreekwoorden 

in de etalages. Veel succes!  



dinsdag 7 februari om 19 u.  

in Ons Parochiehuis 

Powertex 

High tea 

Laat je inspireren tot een nieuw powertex-avontuur! 

In de prijzen zijn alle materialen inbegrepen. Zonder Ferm-kaart  

betaal je 10 euro meer dan de genoemde prijzen.  

Breng een doos of bak mee om je stukken te vervoeren en trek 

kleren aan die vuil mogen worden en gemakkelijk te wassen zijn.  

Deel bij inschrijving duidelijk je keuze mee. De stukken zijn 

vanaf 3 januari 2023 te zien in de etalage van De Kinderplaneet.  

Geelbekjes op staven - Prijs: 2 stuks € 46; 3 stuks € 56 

Geelbekjes op plank - Prijs: 2 stuks € 46; 3 stuks € 56 

Flamingo - Prijs: groot h 60 cm - € 69; klein h 45 cm: € 46 

Deze genoemde stukken kunnen zowel voor binnen als buiten 

gemaakt worden, laat ook deze keuze bij inschrijving weten. 

Duffelcoatje met brilletje - h 40 cm - Prijs: € 59 

Inschrijven tot 20 januari. Minimaal 10 deelnemers. 



Speciaal voor kleine kunstenaars 

met een hart voor dieren: dieren uit 

het bos, de zee of van de boerderij. 

Leer snuitjes en oren vormen en 

kneed je lievelingsdier in klei.  

Elk kind brengt mee: een plastic placematje en deegroller, een 

schaaltje voor water, sponsje, doos om boetseerwerk mee naar 

huis te nemen (bv. doos van roomijs), oude handdoek of vod. 

Trek kleren aan die vuil mogen worden. 

Prijs: 6 euro per kind. Inschrijven tot 5 februari.  

Maximaal 15 euro voor kinderen uit één gezin.  

zaterdag 11 februari  

van 10 - 12 u.  

in Ons Parochiehuis 

Voor kinderen:  
diertjes boetseren in klei 

Benieuwd wat de buitenlandse reis met Ferm in 2023 te bieden 

heeft? Wil je de voorwaarden kennen?  

Wees welkom en kom - geheel vrijblijvend - eens luisteren. 

Infoavond buitenlandse reis 

vrijdag 20 januari om 20 u. in Ons Parochiehuis 

© Carl Vandervoort 



Een stoere shopper of een hippe 

schoudertas. Handgemaakt is de trend.  

Garens worden meer en meer op een 

duurzame manier vervaardigd.  

Breng voor de eerste les mee  

om steken te oefenen:  

 1 bol textiel lintgaren voor haaknaald 

nr. 5 minimum, bv. Katia Big ribbon, 

Hoooked Ribbon XL, Bobbiny junior, 

DMC Nova vita 4 …; 

 haaknaald aangepast aan het 

meegebrachte garen, een nummer 

lager en een nummer hoger; 

 schaar, schrijfgerief, leesbril, 

eventueel Ons Haakboek. 

Weekendtas haken 

woensdagen 22 februari,  

8 en 22 maart van 19 - 22 u.  

Bij radio Utopia,  

Baalsebaan 287 

Tip - Zeeman heeft lintgaren goedkoper dan de betere merken.  

Voor het oefenen van steken is dit garen zeker geschikt.  

Weet wel dat dit garen niet altijd duurzaam is vervaardigd.  

Prijs: € 33. Met Ferm-kaart: € 25. We haken in het lokaaltje van 

radio Utopia aan ‘t Zand. Ieder betaalt ter plaatse haar consumpties. 

Minimaal 8 deelnemers. Inschrijven tot 14 februari. 

© Leen Van de Sande 



zondag 26 februari om 20 u. in Ons Parochiehuis 

Toneel Kladerum ‘blind getrouwd’ 

Martin en Francine maken zich grote zorgen over het liefdesleven 

van hun dochter. Elke keer opnieuw komt ze thuis met een jongen 

die niet echt naar de zin is van haar kieskeurige ouders. Maar  

deze keer kan het niet fout gaan met een degelijke Vlaamse jongen 

en advocaat in spe. Klein detail … hij is blind. De ouders zijn in alle 

staten en willen een 'blinde trouw' koste wat het kost vermijden.  

In deze hilarische komedie volgt de ene doldwaze situatie de  

andere blindelings op. Geniet mee in Ferm gezelschap! 

Prijs met Ferm-kaart: € 10. Inschrijven tot 2 februari.  

dinsdag 28 februari om 19.30 u. in Ons Parochiehuis 

Hip & trendy droogbloemen 

Ontdek hoe mooi bloemen, grassen, zaaddozen … indrogen.  

Maak verrassende, duurzame composities die elk hoekje van je 

huis opfleuren: van hand gebonden boeketten tot opgevulde  

miniflesjes of kleurrijk gevulde stolpen … 

Elke deelnemer brengt volgend bloemschikmateriaal mee: schaar, 

scherp mesje, kniptangetje, 0.6 ijzerdraad, bruine wikkeldraad op 

stokje, tafelbescherming, vuilzak, schrijfgerei, tube koudlijm.  

Naargelang wat je wil maken, breng je extra mee: 

voor kransje droogbloemen  

 metalen of koperen ring van 30 cm;  

 gutta-percha-lint om het kransje te bekleden,  

zodat deze minder glad is voor het werken  

met ijzerdraad; 

 natuurkleurig dun touw voor de afwerking; 

 goud- of zilverdraad op een klosje of een stokje; 



 droogbloemen: 6 à 7 verschillende soorten; liefst verschillende 

vormen: aarvorm, bolvorm, pluizig, zaaddozen, grassen, 

judaspenning, juffertje in het groen, strobloemen ... 

voor korenschoof boeket 

 ongeveer 45 stelen van verschillende droogbloemen;  

het voorbeeld bevat een 6-tal soorten. granen, grassen, 

bolvormen, (bv. judaspenning, papaver, gedroogde 

roosjes), gekleurd gipskruid, limonium, gedroogde 

varens, gedroogde en gekleurde eucalyptus, juffertje in 

het groen ... 

 elastiek en bindtouw; 

 schaaltje en kenzan-prikker of bolvormige vaas. 

voor festoentje droogbloemen 

 een rechte pookdraad is de basisdraad; 

 gutta-percha-lint om rond de pook te wikkelen; 

 een klosje zilver- of gouddraad, bv. voor corsage; 

 droogbloemen: granen, grassen, craspedia-knoppen … 

zorg voor een 6-tal soorten; 

 lint in een kleur aangepast aan de bloemen. 

Met resten bloemen kan je miniboeketjes maken en in glazen  

stolpen plaatsen, met hulp van zelfdrogende droog klei. 

Om zelf roosjes, hortensia, varens … te drogen hang je ze best in 

kleine bosjes, in een droge, verluchte, donkere plaats. 

Prijs: € 12. Met Ferm-kaart: € 8. Inschrijven tot 17 februari.  

dinsdag 7 maart om 13.30 u. in Ons Parochiehuis 

Ontspanningsnamiddag 

Leuk dansen en ontspannen met Regy & Klaas.  

We eindigen met een broodmaaltijd. Ook je partner is welkom.  

Prijs: € 12. Met Ferm-kaart: € 8. Inschrijven tot 25 februari.  



maandag 13 maart om 13 u. of 19.30 u. in Ons Parochiehuis 

Koken volgens Ottolenghi 

Tijdens deze demo word je ingewijd in de principes en de kruidige 

keuken van Ottolenghi, een Brits-Israëlische kok.  

Ottolenghi bereidt voedsel op basis van gebakken en gegrilde 

groenten, met bijzondere kruiden. Je ruikt, proeft en ontdekt  

verrassende combinaties groenten en fruit, verrijkt met noten,  

zaden en kaas. Knolselder wordt een heerlijke steak, bloemkool 

wordt couscous … de rest ontdek je zelf tijdens de sessie.  

Gelegenheidskok van dienst: Veerle Van Welden. 

Prijs: € 13. Met Ferm-kaart: € 9. Inschrijven tot 2 maart.  

Minimaal 8, maximaal 13 deelnemers per sessie. 

woensdag 15 maart om 14 u.  

in Ons Parochiehuis 

Namiddag gezelschapsspelen 

Wat is leuker dan spelletjes spelen in Ferm gezelschap?  

Of nieuwe spelletjes uitproberen? Breng gerust je eigen, favoriete 

spel mee of kies er één uit ons aanbod. 

Een drankje is voor iedereen inbegrepen. Einde om 17 uur.  

Prijs: € 5. Met Ferm-kaart: € 3. Inschrijven tot 10 maart. 

Gratis voor (klein)kinderen in gezelschap van hun (groot)ouder. 

© KEO films 



dinsdag 21 november - kookles: 
koken met seizoensgroenten 

donderdag 23 november 
van string tot string 

ontspanningsnamiddag 

maandag 4 december  
bloemschikken 

DRIEentwintig

dinsdag 9 mei - huifkarrentocht  

donderdag 1 juni - wandeling  
met Ferm-regiomedewerkers  

donderdag 6, 13 en 20 juli  
kubb-tornooi 

vrijdag 7 juli - fietstocht 

dinsdag 29 augustus - volksdansen 

maandag 20 maart 
bloemschikken 

woensdag 5 april - volksdansen 

dinsdag 11 april - kookles:  
gerechten klaar in 30 minuten 

zaterdag 15 april - blij weerzien 

september - dementie  
‘meer dan alleen vergeten'  

zondag 15 oktober - blij weerzien 

maandag 16 oktober 
bloemschikken 

dinsdag 17 oktober - kookles:  
tomaten in alle geuren en kleuren 



Hiernaast 11 foto’s van Ferm  

activiteiten in 2022. Noteer de  

naam van de activiteit zoals die  

aangekondigd werd, bij de over-

eenkomstige letter in het rooster.  

Voor de andere woorden staat  

een cryptische omschrijving.  

Gelijke getallen staan voor gelijke 

letters. In de middenkolom van het 

woordrooster staat een kerstwens. 

b sprookjesgetal 

d men sloeg er palen in de 

 grond 

e waterdamp van een baby 

f bevelen in bepaalde streken 

g een kei (in fysica) (Duits) 

h uitwuiven 

i binnen edelen onderspitten 

j een watergevecht 

k stoppen met wateren 

l grote koekendoos 

m verpakkingsmateriaal voor  

 pannenkoeken 

o voor onthaasting 

p het gebied achter de  

 baseline (tennis) 

t koning die overdag vrij heeft 

w verzamel dieren voor geld 

activiteit a 
wekelijkse 
activiteit c 

activiteit q 
wekelijkse 
activiteit n 

activiteit u 

activiteit v 

activiteit y 

activiteit x 

activiteit r activiteit s 

activiteit z 

 Ferm puzzelronde  



        a   5  3  2     1 2   

           b   9      3 4   

         c     2      5 6   

          d          7 8   

         e 8   7       9 10   

       f 5                

         g     3          

       h 2 9  8             

       i      10           

       j 2                

      k  6                

      l 8 2 9      2 7        

       m 4   6  6  6         

         n     &    7 4     

       o 3  5    6          

       p  6    5    1 3      

      q    7              

  r 2 2   4   3      3    2    

   s  6 8 2       3 2  6 2  2    

      t  2 4  3     3        

     u 2 6 6                

    v 1  4      1    3       

      w  6       9         

      x 4  3  3   6  2 2     7  

   y 6  2  3   3    2    1     

z 5     1   10 2     1 2  3 6     

            E            



Bij uitstappen en ontspanningsnamiddag is de partner welkom.  

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

Dankjewel om tijdig in te schrijven! www.fermbaal.be/inschrijven  

en betalen op BE79 7343 0400 0433 van Ferm Baal of  

bij een wijkverantwoordelijke uit je buurt.  

Raak je je infoblaadje of mail met nieuwsbrief al eens kwijt?  

Op www.fermbaal.be vind je ze allebei! 

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. 

praktisch 
& goed om weten 


