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Bernhard

Voorwoord
Dit keer geen uitgebreid voorwoord van mijn kant. Toch 
wijs ik jullie graag op deze speciale zomereditie van de 
nieuwsbrief. Ik heb mijn collega’s gevraagd een spontane 
vakantiegroet te schrijven of een leuke vakantiefoto in 
te sturen. Jullie gaan ze in deze editie tegenkomen. 
Nogmaals wens ik iedereen een fijne en gezonde zomer. 
Of je nu wel of niet op vakantie gaat, maak er een mooie 
tijd van!

Vakantiepuzzels en  
leuke tips … !

Je hoeft 
je niet te 
vervelen (

Vanaf maandag 20 juli jl. is  het bedrijfsrestaurant weer 
open gegaan. Wel in aangepaste vorm in verband met 
de  coronamaatregelen. 

Het aantal beschikbare lunchplekken bedraagt door 
de 1,5 meter maatregel maximaal 44.  De tafels en 
stoelen staan op de juiste plekken en het is dus ook niet 
de bedoeling hiermee te gaan schuiven of op andere 
plekken plaats te nemen. Hou afstand van elkaar in de 
rij en op de lunchplekken. Wanneer alle plekken bezet 
zijn blijft het voor de medewerkers van kantoor voorlopig 
mogelijk om op de werkplek te eten. Medewerkers die 
werkzaam zijn in de productiehallen hebben voorrang op 
de zitplaatsen. Wij verwachten echter, door het invoeren 
van lunchshifts (zie schema hieronder) en het gegeven 
dat kantoormedewerkers die thuis kunnen werken, dit 
nog steeds zoveel mogelijk blijven doen, dat er voldoende 
plek is in het bedrijfsrestaurant. Om een goede snelle 
doorloop te krijgen van de lunch zal er gestart worden 
met een basis assortiment wat al voorbereid en verpakt 
is. Tijdens de lunch lopen er medewerkers rond die koffie 
of thee inschenken. De shifts duren een half uur. Tussen 
elke shift is het restaurant even niet toegankelijk zodat het 
cateringpersoneel alles weer netjes klaar kan zetten voor 
de volgende groep. Belangrijk dus dat alle medewerkers de 
lunchtijden echt respecteren en dat iedereen bij einde shift 
het restaurant tijdig verlaat. 

Heropening bedrijfsrestaurant
Een paar minuten vόόr einde lunchpauze zal  
met een signaal aangegeven worden dat het tijd is  
om je spullen weg te gooien en weer naar je werkplek  
te gaan. Houd ook weer bij het verlaten 1,5 meter  
afstand van elkaar.

De shifts en de tijden:
Shift  Lunchtijd Afdeling (en)
1  11.25 – 11.55  Assemblage, medewerkers 

schoonmaak en kantoor (vroege 
starters)

2  12.00 – 12.30 Hal 1 / PAR /magazijn
3  12.40 – 13.10 CAB en kantoorpersoneel

De afspraken zijn dus:
• Houd 1,5 afstand van je collega’s en volg de richtlijnen
•  Neem alleen plaats op de beschikbare lunchplekken, 

verplaats geen tafels en stoelen
•  Voor kantoorpersoneel, wanneer er weinig of geen plek 

meer is mag je voorlopig nog op je werkplek lunchen.
• Kom alleen in de shift waarvoor je bent ingedeeld
• Vertrek voor einde shift
• Heb geduld en wees vriendelijk voor elkaar!!!
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Dag collega’s

Willem Benders
Hal 1 

Hoe was het thuis?
Mijn vrouw werkt in de zorg. Zij heeft tijdens de 
coronaweken gewoon doorgewerkt terwijl ik thuis was. 
Daarom moest ik helpen in het huishouden. Ik hielp 
met eten koken en de keuken opruimen. Wij eten thuis 
tussen de middag warm. Ik hoefde ’s morgens niet zo 
vroeg uit mijn bed om naar mijn werk te gaan, dat vond 
ik wel een groot voordeel.

Wat heb je heel erg gemist?
Ik ben organist in de Hervormde Kerk van Lopikerkapel. 
Het was heel ongezellig op zondagmorgen. De kerk 
was leeg, alleen de dominee, koster en ouderlingen 
waren daar aanwezig. En dan speelde ik op het 

Paula van Brakel
CAB

Hoe was het thuis?
Ik vond het niet zo’n leuke tijd. Ik was heel 
verdrietig. Dit komt omdat Nico (Ensink),  
die ook begeleid woonde bij Amerpoort, in 
maart is overleden aan de gevolgen van 
corona. Daar heb ik het nog steeds heel 
moeilijk mee. Toen ik thuis was en mij niet  
zo lekker voelde, dan kon ik altijd bellen  
met Nija of Willem. Het was fijn om dan  
even te kunnen praten. 

Wat heb je heel erg gemist?
Ik vond het natuurlijk niet leuk dat ik niet bij mijn ouders op bezoek 
kon. Zij konden ook niet naar mij toe komen. Mijn vriendin Christa 
woont bij Reinaerde Singelhof. Ik mocht geen koffie meer komen 
drinken bij Christa. Ook mocht ik niet naar Daan (van Maanen).  
Daan woont bij Philadelphia. Ik vond dat heel ongezellig.

Ben je blij dat je weer mag werken?
Ja, ik ben blij, want ik mag nu 3x per week komen bij het CAB. En ik 
mag mijn verjaardag vieren (Paula is op 29 juni jl. 41 jaar geworden) 
Gefeliciteerd Paula!

Welkom terug!

We gaan weer aan het werk!

kerkorgel, iedereen kon 
meeluisteren via een 
livestream. Inmiddels is 
de kerk niet leeg meer, 
voor een plekje moet 
gereserveerd worden.

Ben je blij dat je weer mag werken?
Tijdens de coronaperiode hield ik telefonisch contact 
met 2 van mijn collega’s, Jaap (Renes) en José (Sluijs). 
Toch is het fijn om nu weer naar Ferm Werk te komen, 
al is het nog niet volledig omdat ik herstellende ben van 
een heupoperatie.

18-06-2020
Karlijn Knippenbergh
Extern – individuele detacheringen

14-07-2020
Philip Voorbij
Extern – individuele detacheringen

Welkom 

terug!
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Zoals jullie inmiddels weten zijn we van start gegaan met de nieuwe 
ondernemingsraad en hebben wij onze laatste OV-vergadering met 
Bernhard in de Grande Salon bij Plein 7 gehouden. Zo konden wij 
elkaar weer eens live ontmoeten. Dit is ons allen goed bevallen. Wij 
hebben bij deze vergadering ook het Convenant en OR-reglement 
vastgesteld voor de nieuwe OR-periode. In de vakantieperiode worden 
er geen vergaderingen gehouden. Op 1 september a.s. hebben wij 
weer onze eerste OR-bijeenkomst.
Bij deze wil ik, namens de hele Ondernemingsraad, alle medewerkers 
een zonnige en fijne vakantie toewensen. Wees alert en blijf gezond, 
wat je ook gaat ondernemen in je vakantie!

Namens de Ondernemingsraad,

Het is heel erg jammer, maar door de coronamaatregelen hebben wij 
besloten om de jaarlijkse bingo-avond niet door te laten gaan. Maar wij 
hebben niet stil gezeten, we hebben met elkaar leuke plannen bedacht. 
Geen bingo, maar wel iets anders, iets heel leuks! Ben je nieuwsgierig 
geworden? Nog even geduld, later hoor je meer van ons.
Fijne vakantie allemaal!

Het evenemententeam

Er zijn met elkaar nieuwe afspraken gemaakt 
over het roken:
•  Medewerkers die werken in de hallen 

mogen roken in de grote pauze. 
  De kleine pauzes vinden plaats op de 

afdelingen zoals dat nu gebeurt. Wellicht 
wordt dit in later stadium uitgebreid, 
afhankelijk van de ervaringen de komende 
weken.

•  De medewerkers die in de hallen werken 
mogen alleen roken in de rookruimte 
beneden.

•  Omdat het roken plaats vindt na het eten 
verwachten we de 1,5 meter afstand te 
kunnen borgen (eten gebeurt in shifts, dus 
roken ook).

•  Het kantoorpersoneel rookt alleen op de 
rookplek boven op het parkeerdek. Omdat 
zij hun eigen pauzes kunnen bepalen 
(anders als productiemedewerkers in de 
hallen) geldt niet de restrictie van alleen 
roken in de grote pauze (helpt bij het 
borgen van de 1,5 meter maatregel in 
verband met meer spreiding)

•  De rookruimtes worden gemarkeerd, zodat 
er 1,5 meter afstand bewaard kan worden.

Afscheid 
Al 9 jaar lang loop ik elke ochtend met héél veel 
plezier Ferm Werk binnen. Dan zie ik mijn altijd vrolijke 
collega’s Gerda en Carolien bij de receptie én ik zie 
vaak iemand van de schoonmaak die bijvoorbeeld de 
voordeurmat aan het stofzuigen is. Als dit Kenneth 
is dan maken we even een dansje of we doen gek! 
Dat doen we al jaren. Dit gaat vanaf 6 augustus a.s. 
veranderen. Ik ga namelijk ergens anders werken. 
Jullie zien mij daarna misschien nog wel eens maar 
dan alleen voor een praatje en een dansje! Omdat 
Bernhard natuurlijk niet zonder een secretaresse kan 
komt er vanaf 24 augustus een tijdelijke secretaresse. 
Haar naam is Janet van Laar. Helpen jullie haar een 
beetje wegwijs worden binnen Ferm Werk? 

Een vakantiegroet van  
de Ondernemingsraad

Bingo!

Roken

Dag collega’s

Jacqueline Fincken

Marloes

Graag wil ik 
iedereen bedanken 
voor de superfijne 
samenwerking, de vele 
gezellige feestjes en 
de fijne gesprekken. 
Maar bovenal wil ik jullie 
bedanken voor wie jullie zijn. Jullie zijn allemaal, stuk 
voor stuk, kanjers!! Ik zal jullie zeker gaan missen!  
Tot slot wens ik iedereen een super mooie zomer.  
Ik ga zelf niet op vakantie dus ik maak er thuis maar 
een zomers feestje van!
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Ferm Werk

Naast lekker op het strand of in 
het zwembad liggen hou ik er ook 
altijd erg van om mooie steden 
te bezoeken. Of dat dit jaar gaat 
lukken met alle coronaregels weet 
ik nog niet. Dus dan maar een 
foto van mij in een van de mooiste 
steden die ik ooit heb gezien, 
Rome. Ik was daar vorig jaar op 
huwelijksreis en heb daar echt mijn 
ogen uitgekeken. Ik wens iedereen 
een mooie zomer toe. Of dat op nu 
op reis, op de camping of op het 
balkon is. Maak er iets moois en 
gezelligs van!

Ik wens iedereen 
een heerlijke zomer 
en fijne vakantie! 
Lekker bijtanken en 
gezond weer terug!

De mooi rood gelakte tenen zijn  
van Yvonne …

En toen was er Corona in Nederland … Samen met mijn vrouw hadden we het idee om dit jaar 10 dagen naar 
Frankrijk te gaan en daar op de fiets rond te trekken. Dit was het plan tot het moment dat dit niet meer mogelijk was 
om naar Frankrijk te gaan. En dan?

Begin maart hebben we spontaan besloten om het Pieterpad te gaan wandelen. 
Een tocht van Pieterburen (Groningen) naar de Pietersberg in Maastricht. Een 
wandeltocht van 490 km verdeeld over 26 kleine dagtochten. Dus Frankrijk werd 
toen 7 dagen naar Groningen, Drenthe en Overijssel. 

In deze 7 dagen hebben we 6 tochten gelopen van Groningen naar Harderberg. 
Iedere dag de zonnebril op,  wandelschoenen aan, routebeschrijving mee en de rugzak met 
eten en drinken om en daarmee iets meer dan 120 km gewandeld door het Groningse platteland, de Drentse AA 
en de Hondsrug. We hebben een prima vakantie gehad en genoten van de verschillende landschappen in deze 
gebieden. Zeker voor herhaling vatbaar en de komende tijd lopen we het gehele Pieterpad af.

Groetjes uit Drenthe!

John Bouwman

José en Jacqueline  

van Personeelszaken

Angelique Pruijssers

Naomi Hanemaaijer

Yvonne Paul

Peter UbaghsOskar Quint

Bram Terwijn

Hans van der Meer

Dit jaar vakantie in eigen 
land. Nederland is mooi. 
Ga jij ook lekker rust nemen 
en genieten? Je hebt het 
verdiend. Veel plezier!

Fijne  
vakantie!

De volgende nieuwsbrief  verschijnt in september


