
Verrassing!
Het evenemententeam van Ferm Werk heeft een verrassing voor jullie.  
Bij deze nieuwsbrief krijgen jullie allemaal een zakje met zaadjes en 
met een beetje zon en geluk groeien er later in de zomer fleurige 
zonnebloemen!

Kijk naar de zonnebloem

die keert zich naar het licht.

En heeft van alle bloemen

het zonnigste gezicht

En als ’t nu eens donker is,

zo’n grijze, grauwe nacht.

Kijk dan weer naar de zonnebloem,

die geeft je nieuwe kracht.
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Zonnebloemen  
zaaien
1. Vind een zonnig stukje aarde in de tuin of in een pot
2. Graaf een kuiltje van 1 à 2 centimeter diep
3. Doe het zaadje erin, aarde erover en geef wat water
4.  Als je in mei zaait, heb je in augustus prachtig  

bloeiende zonnebloemen
5. Wat je aandacht geef, bloeit … Je hoeft  

je niet  
te vervelen
De bijgevoegde kleurplaat en kruiswoord
puzzel wordt jullie aangeboden door de 
Werkgroep Thuis met Fem.

Ook al is het Pasen, ook al is het mooi weer, 
ook al verveel je je en is het rustig op straat: 
blijf zoveel mogelijk thuis. Als je niet de deur  

uit hoeft, blijf thuis.

Lieve mensen, probeer tussen alle 
onzekerheid en soms angst door, te genieten 
van de dag, van de kleine dingen, van vogels 
die je juist nu beter hoort fluiten en die zich 
niets aantrekken van het virus maar juist 
goed gedijen bij de rust die er heerst. Blijf 

vertrouwen houden in een goede afloop en 
dan houden we elkaar straks steviger vast. 

Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar.  
Jullie zijn het waard!

Bernhard

Vrolijk Pasen
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ferm Werk

Deze week weer twee collega’s die zich kandidaat 
hebben gesteld voor de ORverkiezingen:

Nieuws van de  
ondernemingsraad

Jacqueline Fincken – 
vanden Hoed (CNV lid)

Afdeling: Externe projecten
John Aantjes
Afdeling: Groen

Wij hebben al een paar 
keer gehoord dat het 
coronavirus  bij jouw 
thuis soms heel dichtbij 
komt. Dit kan bijvoorbeeld 
omdat iemand in je nabije 
omgeving ziek is. Of 
dat iemand die je lief is 
misschien wel is overleden 
aan dit vreselijke virus.  
Vaak mag je niet eens 
afscheid nemen van je 
dierbare. Dat moet heel 
onwerkelijk en zwaar zijn. 
Weet dat wij aan je denken.
Wil je graag met iemand 
hierover praten, dan kun 
je altijd je leidinggevende 
bellen. Je kunt ook contact 
opnemen met één van de 
drie coaches: Annelies 
Elsing, Margreet Weinans 
of Wilma Kasius. Zij kunnen 
je tot steun zijn als je het 
moeilijk hebt. Ook onze 
vertrouwenspersoon   
Elly Kansel  is telefonisch 
bereikbaar onder  
06  46 05 09 16.

Ik wil in de OR omdat  ik het belangrijk vind om goede contacten te hebben met collega’s en personeel. 

Afgelopen zondagavond is Nico Ensink overleden. Nico, 
onze mooie en markante collega, die bijna 50 jaar bij ons 
heeft gewerkt. Nico was hét gezicht van het magazijn. Nog 
geen maand geleden ging Nico met pensioen. Het is intens 
verdrietig dat hij hier niet meer van heeft mogen genieten.
De familie heeft een mooi gedicht gemaakt ter 
nagedachtenis aan Nico.

Helaas is het door de coronamaatregel niet mogelijk om 
afscheid van Nico te nemen. Nico wordt in besloten kring 
begraven.De familie vindt het fijn om een schriftelijk  
meeleven te ontvangen door middel van een kaartje, een 
email of het plaatsen van een persoonlijke herinnering of 
condoleance in het online condoleanceregister op  
www.uitvaartcentrumwoerden.condoleer.site.

Correspondentieadres: 
Uitvaartcentrum De Laatste Eer t.a.v. familie Ensink, 
Oudelandseweg 52, 3443 AC Woerden

In memoriam  
Nico Ensink

Onze Nico

Zoveel verborgen talent
Mooie tinten grijs

Lief en attent
Maar ook eigenwijs

Je sinas
Liefde voor muziek

Grapjas
Sympathiek

Het is niet te omschrijven
De pijn en onmacht

Je zal ons altijd bijblijven
Lieve Nico, rust zacht

Ik wil in de OR:  

omdat ik het heel belangrijk  

vind om wat voor jullie, alle collega’s van 

de werkvloer, iets te betekenen. Ik wil  

mezelf dan weer voor 100%  inzetten 

voor o.a. de toekomst van ons bedrijf én 

het eindejaarsgeschenk. Laat je stem  

horen en denk aan mij!


