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Bernhard

Voorwoord
Dag lieve collega’s,

Hier weer een nieuwsbrief. Dat blijven we voorlopig nog even 
doen. We versturen, zoals jullie weten, wel minder vaak een 
nieuwsbrief. Dat doen we nu nog 1 keer per twee weken. 
Zo houden we contact. Nog niet iedereen kan aan het werk. 
Het gebouw van Ferm Werk is ‘Corona-proof’ gemaakt, 
maar dat betekent ook dat er minder mensen in het gebouw 
kunnen. Sinds vorige week werken we met een ochtendploeg 
en een middagploeg. Door er twee ploegen van te maken, 
kunnen meer collega’s aan het werk. Voor onze collega’s 
die gedetacheerd zijn, zijn sommigen nog niet aan het werk 
omdat enkele opdrachtgevers nog onvoldoende werk voor ons 
hebben. We hopen dat dit de komende tijd verandert. 
Wat ik nog wil benadrukken in mijn voorwoord is dat ik van 
iedereen vraag zich aan de regels te houden. Als je dat niet 
doet, kun je daarop aangesproken worden door een collega. 
Reageer dan vooral niet boos of afwijzend, maar zie het als 
een tip of advies. Als je wordt aangesproken, helpt die collega 
jou om jezelf én anderen te beschermen. Wees daar dus blij 
mee en doe dat niet af als bemoeizucht waar je niet op zit te 
wachten. Ik vraag van iedereen dat begrip én dat je anderen op 
een nette en rustige wijze aanspreekt. 

Los jij de puzzels op … ?

Je hoeft je niet  
te vervelen (

Het blijkt nodig om elkaar aan te 
spreken. Vooral op het rookgedrag. 
Het rookverbod is tijdelijk, maar wel 
belangrijk om dat in te stellen. Ik wil 
zo weinig mogelijk beweging in het 
pand als we aan het werk zijn. Meer 
beweging betekent een hoger risico 
op verspreiding van het virus. Nu 
er meer mensen in het gebouw werken, is dat risico sowieso 
al groter. Dus, het is van het grootste belang om je aan het 
rookverbod te houden. Rook ook niet net buiten het terrein 
van Ferm Werk. Het gaat er namelijk om dat jullie zo weinig 
mogelijk van je werkplek komen. Dat beschermt ons allen. 
En neem van mij aan, als ex rookverslaafde weet ik wat ik van 
jullie vraag. Het is niet eenvoudig, maar doe het niet. 
Weet dat dit verbod tijdelijk is. We kijken iedere week of we 
verder kunnen versoepelen, bijvoorbeeld met het restaurant. 
Dat is nog niet zover, maar het als het kan, gebeurt het. Tot 
die tijd kennen jullie mijn oproep: bescherm elkaar en spreek 
elkaar aan. 

Constantine heeft afscheid genomen van 
Mariëlle Spijker-Epping en haar verrast met 
een bloemetje. Ruim 11 jaar was Mariëlle via 
Ferm Werk werkzaam bij de kinderboerderij 
van Bodegraven, de Oude Zustertuin. Mariëlle 
is beheerder van de kinderboerderij en doet 
dit met hart en ziel. Tijdens de kerstdagen een 
ziek beestje medicatie geven, de geboorte 
van een geitje in het weekend, zij is er altijd. 
Fijn te horen dat zij nu de kans heeft gekregen 
om hetzelfde werk te blijven doen, maar 
vanaf 1 juni 2020 in dienst van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk! 

 
Houd 1,5 meter afstand

Afscheid op afstand Met pensioen

Jaap Aantjes 
Kringloop

Gemma van  
der Wal-Fase  

Hal 1

 

Blijf niet met elkaar 
praten op de gang

Was je handen  
regelmatig
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Ferm Werk

Jacqueline Fincken
Extern – conciërge 

Hoe was het thuis?
Ik heb mezelf tijdens al die weken totaal niet verveeld thuis 
tijdens de Corona-lockdown periode van Ferm Werk. Ik 
had sowieso mijn 2 dochters thuis van school, die ook op 
16 maart hun deuren sloten. Ze hadden beiden via internet 
online lessen van hun school. Verder had ik ook tijd voor 
een dagelijkse wandelingetje (5-8 km) door mijn woonplaats 
Woerden. Ik nam tijdens mijn wandelingen ook weleens mijn 
spiegelreflexcamera mee om onderweg mooie natuurfoto’s 
te maken. Het was daarnaast vaak ook zonnig weer, dus 
op z’n tijd kon ik ook wel genieten van een spannend boek 
(Suzanne Vermeer/Linda v.Rijn) in mijn tuin, lekker in het 
zonnetje of in mijn veranda. En Radio Fem vond ik daarbij 
ook erg gezellig om naar te luisteren en ik heb menig 
verzoeknummer aangevraagd bij Constantine en Jan.

Heb je iets gemist?
Ik vond het wel vervelend dat er heel veel gesloten was, 
de bieb, het zwembad, musea, enz.enz. Dus ook in de 
weekenden was je vooral aan je huis en tuin gebonden en 
kon ik er niet op uit met mijn man en dochters. 

De nieuwe OR is de afgelopen weken van start gegaan. Er heeft 
inmiddels een digitaal overleg plaatsgevonden. Om jullie op de hoogte  
te houden van wat we gedaan hebben, onderstaand een overzicht van  
de commissies die we hebben gevormd:

COMMUNICATIE
Wilma Moorlag, Ellen Vereecke en Jacqueline Fincken

KLANKBORDGROEP
Tim Baelde, Ellen Mastenbroek en Wilma Moorlag

FINANCIËN
Murtadha Awad, Bianca de la Rie en Tim Baelde

KAM
Robert ter Veen, Marcel Rietveld en Dons de Kruijf

CORONA
Robert ter Veen, Marcel Rietveld en Wilma Moorlag

GO-overleg
Bianca de la Rie en Ellen Mastenbroek 

 

Welkom terug!

Desinfecteer je handen 
bij binnenkomst

Hoest en nies 
in je elleboog

Ik hoop dat er snel een goed werkend vaccin wordt 
uitgevonden zodat we gauw ons “normale” leven weer 
kunnen oppakken zónder beperkingen en dat de economie 
dan ook weer kan gaan groeien.

Ben je blij dat je werk mag werken?
Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik heb de kinderen op beide 
scholen waar ik werk het meeste gemist, ze zijn altijd zo 
enthousiast als ze mij zien, zwaaien en roepen dan: “hallo 
juffrouw Jacqueline!”  Mijn collega’s hebben mij ook gemist,  
want er was nu niemand voor het vullen en schoonmaken 
van het koffie-apparaat, kopieer-en lamineerklusjes en nog 
veel meer ondersteunende werkzaamheden die ik ze altijd 
graag uit handen neem.
 

Nieuws van de  
ondernemingsraad

We gaan weer aan het werk!

Schud geen 
handen

Niezen, hoesten, koorts? Ga naar huis!
Beste Ferme Vrienden, in deze bizarre periode 
hopen we dat iedereen gezond is gebleven. 
Helaas moeten we jullie berichten dat Boska 
heeft besloten de webshop voor Boska.com te 
verplaatsen naar een andere partner. Om jullie 
te bedanken voor de jarenlange ondersteuning 
van onze webshop, bieden we jullie, als 
trouwe Ferme Vrienden, 50% korting op onze 
webshopproducten. Deze aanbieding is geldig 
van 22 juni t/m 30 juni 2020. Daarna zal de 
partnerkorting van 25% korting doorlopen. We 
blijven immers partner van Ferm Werk omdat 
een deel van onze productie bij jullie blijft. De 
kortingscode is FERMWERK.

Bij het afleveradres vul je Ferm Werk in en dan 
kun je de bestelling bij de afdeling Verzendingen 
ophalen. Na 1 juli ontvang je de bestelling 
gewoon thuis. #staysafe

Warme groeten, Boska Team 

Voor meer informatie kun je terecht bij  
Wilma Moorlag: 0348 - 49 70 57 of  
wilmamoorlag@fermwerk.nl

Korting bij BOSKA


