Daens, de musical – donderdag 25 november
Met 20 geïnteresseerden gaan we naar de musical
Daens in het Studio100-theater in Puurs.
We carpoolen naar De Zigeuner, Industrielaan 7 in
Diepenbeek.

Covid Safe Ticket (digitaal of afgeprint) is verplicht!
Exclusief voor Ferm leden: De Kerstshow – vrijdag 10 december
De Kerstshow dompelt
je onder in een
magische kerstsfeer met
een sfeervolle show vol
humor, zang en dans.
Met Marijn Devalck,
Belle Perez, Udo, Tine
Embrechts en Scaletta
Choir (het jongerenkoor
van Scala).

November/december
2021

Vrijdag 10 december in de Stadsfeestzaal in Aarschot van 15.30 tot 17.30.
Deuren open om 14.45. Prijs ticket: 45 euro. Vertrek in Bolderberg om 14u.
We kochten voor Ferm Bolderberg een aantal tickets. Wil je er ook graag bij zijn?
Dan is snel inschrijven door overschrijving de boodschap!
PS. Als alle tickets de deur uit zijn, storten we het geld uiteraard terug.

Activiteiten van andere organisaties
- Zondag 21 november: Eetdag Witte Zaal (afhalen of ter plaatse eten)
Inschrijven voor 12 november!

- KWB Bolderberg organiseert op donderdag 2 december om 20u in
de Witte Zaal een avond over het thema ‘Van slapen lig je toch niet wakker?’.
Deelnemen is gratis en iedereen is welkom!
Wel vooraf inschrijven bij dejong.piet@telenet.be.

Gezellig samen
tijdens de kortste dagen van het jaar

Bloemschikken
Op dinsdag 16 november maken we samen
met Els Geerdens een mooie adventskrans.
Inschrijvingsprijs is 35 euro voor Ferm leden
en 40 euro voor niet-leden.
Els zorgt voor het nodige materiaal.

November
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Bloemschikken ‘Advent’
Inschrijven voor 11/11

Witte Zaal

19.30
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‘De meeste mensen deugen’
Inschrijven voor 15/11

Witte Zaal

19.30

Do 25

Daens, de musical
Voor wie is ingeschreven (zoz)
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Kookdemo ‘Winterkost special’
Inschrijven voor 20/11

Witte Zaal

19.30

Vrij 10

De Kerstshow
Stadsschouwburg Aarschot
Meer info op achterzijde

15.30
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Kerstfeest
Uitnodiging volgt

Witte Zaal

19.00
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Bloemschikken ‘Kerstmis’
Uitnodiging volgt

Witte Zaal

19.30

De meeste mensen deugen
Het bekende boek van de Nederlandse historicus
Rutger Bregman is het uitgangspunt voor deze
interessante avond op dinsdag 23 november.

Studio 100 theater Puurs

Samen met KWB Bolderberg en Samana Bolderberg.
Inschrijven kost 3 euro (1 consumptie inbegrepen).

December

Winterkost special
Rode kool, wortelen, spruitjes, pompoen,… zijn wintergroenten die we vaak
op het menu zetten. Op dinsdag 30/11 blaast Agnes de winterklassiekers nieuw
leven in met verrassende bereidingswijzen en originele smaken!
Uiteraard mogen we ook
proeven en krijgen we de
recepten voor al dat lekkers
mee naar huis.

Wekelijkse activiteiten
Maandag 13u Handwerkgroep (Witte Zaal)
Dinsdag 13u Fietsgroep (aan de dienst voor toerisme)
Vrijdag 9u Wandelgroep (aan de Witte Zaal)

Inschrijven kost 6 euro (als je onze 2 kookdemo’s volgt) of 8 euro (als je alleen
deze les volgt).
Om in te schrijven, schrijf het juiste bedrag over
op rek.nr BE52 7845 2051 9709 van Ferm Bolderberg
met vermelding van je naam en de activiteit.
Nog vragen of suggesties?
Mail ze gerust naar fermbolderberg@gmail.com
of bel 0472 237092 (Rita De Boeck).

