
#11
juni 2020FERM 

NIEUWS

Bernhard

Voorwoord
Voor jullie ligt al weer de 11e nieuwsbrief. Dat betekent dat 
we even zoveel weken te maken hebben met een bijzondere 
en soms wat onzekere periode door Corona. De brieven 
verschenen wekelijks. Dat deden we om zoveel mogelijk 
contact met elkaar te houden én om jullie te informeren over 
van alles en nog wat. Volgens mij is dat goed gelukt. En met 
hulp van alle collega’s die meewerken aan deze nieuwsbrief is 
die telkens op tijd en goed gevuld bij jullie gekomen.
 
De komende weken blijven we nieuwsbrieven sturen. Dat doen 
we omdat er nog steeds dingen veranderen in de maatregelen 
van Ferm Werk of van het kabinet. Het is goed om jullie daar 
dan over te informeren. Dat doen we niet meer wekelijks, 
maar eens in de twee weken. We sturen dus vanaf deze week 
minder vaak een brief.

De frequentie kan volgens mij naar beneden, omdat de situatie 
minder snel wijzigt dan in de voorgaande twee maanden. 
Bovendien is een deel van de collega’s ook weer aan het werk. 
Het normale leven komt daarmee weer wat terug en op het 
werk ontvang je bovendien ook informatie. Ook om die reden 
hoeven we vanaf nu minder brieven te sturen.
 

Kleuren en puzzelen  
deze week!

Je hoeft je niet  
te vervelen (

Dat we weer aan het werk zijn, maakt 
mij overigens erg blij. Ik zie weer eens 
collega’s die ik al lange tijd niet gezien 
heb. Ik zou jullie op de werkvloer veel 
meer willen opzoeken. Dat doe ik 
bewust niet veel, omdat we immers 
het aantal bewegingen in het pand 
zoveel mogelijk willen beperken. Hoe 
meer iedereen rondloopt, hoe groter 
de risico’s op verspreiding van het 
virus. En dat wil ik niet. Vandaar dat jullie me niet veel zien 
rondlopen om met jullie een praatje te maken. Ik hoop dat het 
iedereen goed gaat en zoals gezegd ben ik ontzettend blij dat 
we weer ‘los’ zijn.
 
Zorg voor jezelf en voor de ander. Let goed op elkaar en blijf 
gezond. Tot snel!

Vanaf maandag 8 juni a.s. wordt de helling naar het parkeerdek 
gerenoveerd. Dat betekent dat we ca. 3 weken niet op het 
parkeerdek kunnen parkeren. De bussen en personenauto’s 
van Ferm Werk worden zoveel mogelijk op de parkeerplaatsen 
bij de hoofdingang geparkeerd. Er blijven dan nog genoeg 
plaatsen over voor bezoekers. Gelukkig hebben we goede 
buren, zowel bij Groenendijk als bij BluePrint Automation 
worden voor ons parkeerplekken gecreëerd.

Bij Groenendijk kunnen we ca. 25 auto’s parkeren op de strook 
achter de heg aan de weg (zie foto).  

 
Houd 1,5 meter afstand

Parkeerdek gesloten

De nieuwsbrief verschijnt vanaf nu niet meer elke week, maar 1x per 14 dagen

Was je handen  
regelmatig

Bij BluePrint Automation kunnen ook ca. 25 auto’s geparkeerd 
worden op het achterste deel van de parkeerplaats. Dat deel wordt 
afgezet met rood/witte ketting/lint, graag hierachter parkeren.

Graag wijzen wij jullie op het volgende:
•  Als je schade toebrengt aan een ander voertuig op de 

parkeerplaatsen bij Groenendijk of BluePrint Automation,  
ben je als bestuurder zelf verantwoordelijk.

•  Je parkeert bij beide buren op eigen risico, bij eventuele diefstal 
van de auto of zaken uit de auto zijn Groenendijk  
en BluePrint Automation niet verantwoordelijk.

•  Bij BluePrint Automation geldt een eigen risico van  
€ 5.000,00 voor schade aan het pand door aanrijding.  
In geval van schade wordt dit verhaald op de bestuurder.
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Ferm Werk

Mieke 
Moerenhout
Hal 1

Hoe was het thuis?
Ik heb heel veel gelezen toen ik thuis was en 
achter de computer gezeten. Daarnaast heb 
ik ook een hobby, ik ministeck graag. Elke dag 
luisterde ik naar Radio FEM en probeerde ik de 
rebus van Willem op te lossen. Eigenlijk heb ik 
mij totaal niet verveeld.

Wat heb je heel erg gemist?
Over deze vraag hoeft Mieke helemaal niet na 
te denken. Volmondig: mijn collega’s!

Ben je blij dat je weer mag werken?
Ik vermaakte mij prima thuis maar ik was toch 
wel erg blij dat ik weer mocht gaan werken. Ik 
ben erg blij dat ik mijn collega’s weer kan zien 
en spreken.
 

Hoe was het thuis?
Het ging goed met mij toen ik thuis was. Elke dag 
las ik de krant helemaal. Tijdens de coronaperiode 
heb ik een abonnement op de krant genomen. Ook 
liep ik 2x per dag een rondje door Bodegraven, 
daar woon ik. Elke dag ging ik een boodschap 
doen bij Albert Heijn en luisterde ik naar muziek.

Wat heb je erg gemist?
Ik mocht niet naar de bibliotheek omdat deze gesloten was. Hetzelfde 
geldt voor het zwembad. Bodegraven heeft een zwembad, daar zwem 
ik. Dat kon de afgelopen weken niet, want het zwembad was gesloten. 
Ik vond het ook jammer dat ik tijdens deze weken zo weinig mensen kon 
ontmoeten.

Ben je blij dat je weer mag werken?
Op dinsdag 19 mei jl. ben ik weer begonnen bij de groen. Groen is 
opgestart met kleine groepjes, ik ben er nu weer op de dinsdag en de 
donderdag. Ik vind het fijn om weer in het ritme van alle dag te komen. 
Bovendien is het ook lekker weer.

(de foto van Simon is gemaakt tijdens zijn werkzaamheden in de  
wijk Snel & Polanen)

Ismael Kartal 
LOC 

Hoe was het thuis?
Goed. Ik ben thuis gebleven en heb heel veel  
geslapen. Af en toe ging ik een rondje lopen en  
deed ik boodschappen. Ik woon thuis met mijn  
vrouw en drie kinderen. Het ging heel goed  
met elkaar.

Wat heb je heel erg gemist?
Mijn werk, ik wil graag werken.

(de leidinggevende van Ismael vertelde dat hij op zijn 1e werkdag zo blij 
was dat hij weer mocht komen, dan hij al vroeg buiten op het bankje zat 
te wachten totdat hij naar binnen mocht …)

Ben je blij dat je weer mag werken?
Ik ben heel blij. Ik vind het gezellig op het werk, daar zijn aardige 
mensen. Ik mag nu weer drie dagen op het werk komen. Inmiddels werk 
ik een jaar bij Ferm Werk, ik heb het naar mijn zin.  
Ik hoef niet ver te reizen, ik woon om de hoek.

 

Welkom 
terug!

Welkom terug!

Welkom terug!
Simon Visser
Groen

Desinfecteer je handen bij binnenkomst

Hoest en nies in je elleboog

Niezen, hoesten, koorts? Ga naar huis!

 

Blijf niet met elkaar praten op de gang

MORRIS
24 mei 2020
zoon van Sarie en  
Bart van Oudenallen
broertje van Luca en Filou

Beschuit met muisjes

Schud geen 
handen


