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7 COLLEGA’S RUILDEN 
EEN DAG VAN JOB 

Driemaandelijkse uitgave van Aralea, AWB en Mikerf 

Ik geef een pluim aan Davy (AWB) 
omdat er een stevige inzet is geweest vandaag. 
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 VOORWOORD 

Begin oktober. De herfst is in aantocht. De eer-
ste bladeren beginnen te verkleuren, de dagen 
worden korter, ‘s ochtends is het al wat fris-
ser.  Dan is het tijd om even terug te kijken naar 
de voorbije zomer. 
 
Het was een zeer drukke en warme zomer. Op 
de boerderij en in de cafetaria zullen ze het 
zeker geweten hebben. In augustus verkochten 
we meer dan 2.500 ijsjes (hoorntjes en potjes). 
Dit staat los van de verschillende ijscoupes die 

de bezoekers bestelden en met veel zin verorberden. We krijgen 
zeer veel complimenten over ons hoeve-ijs. In de maanden juli en 
augustus was de cafetaria open tot 20u. Menig wandelaar en fietser 
vond de weg naar de boerderij en kwam langs om van de nieuwe 
uitgebreide kaart te proeven. Het team 
van Mieke zorgde voor enkele lekkere 
nieuwe gerechten op het menu. De pan-
nenkoeken roken steeds heerlijke, verse 
spaghetti, slaatjes met geitenkaas of feta 
vonden hun plaats op het menu of op het 
suggestiebord.  
Op de boerderij zelf gingen de zomer-
kampen weer door. Meer dan 100 kin-
deren van Brasschaat en omliggende 
gemeenten beleefden gedurende een 
week een leuke boerderij-ervaring. Het boerderijteam startte met de 
verkoop van groentepakketten. Wekelijks bieden zij een pakket met 
verse groenten aan voor de democratische prijs van 7 euro. Bestel-
len kan via de website of een flyer. Het oogstfeest is een klassieker 
en de foto’s op pagina 4 in het blad spreken voor zich. 
 
Bij AWB lag de focus op werken in de gemeente Brasschaat. 
Een eerste project was de renovatie  van de wandelpaden op het 
kerkhof. Dit was een eerste samenwerking met Greenroad uit Wi-
chelen. De Zilverberklei was een grote opdracht klinkerwerken. De 
ploeg van Tom ging aan de slag in Putte (bij Mechelen) om op een 
verkaveling hekwerk te plaatsen voor vijf loten.  
 
De opdrachten in het groen kwamen vlotjes binnen. Iedereen diende 
een tandje bij te steken om de klanten de kwaliteit te leveren die ze 
verwachten van ons. De vraag overtrof het aanbod en zo konden we 

vanaf mei tot op heden een groenploeg van AWB in onderaanne-
ming voor Aralea laten werken. 
 
De afgelopen drie maanden zijn we erin geslaagd om wat persaan-
dacht te krijgen. Het langverwachte onkruidbestrijdingstoestel  
met warm water werd geleverd en al snel gingen we ermee aan de 
slag. Een aantal nieuwssites en magazines pikten ons persbericht 
op. Kanaal Z kwam op bezoek om een bedrijfsreportage te maken. 
Deze zal in het weekend van 31 oktober  en 1 en 2 november te 
bekijken zijn op Kanaal Z. We kregen bezoek van VVSG (dit is de 
koepelorganisatie van Vlaamse Steden en Gemeenten). Zij vroegen 
een dubbel interview met onze Burgemeester en mezelf om de sa-
menwerking tussen gemeente Brasschaat en Aralea toe te lichten. 
Wim Tiebos en Filip Bruwiere hadden een gesprek met een journa-
list van Weliswaar en enkele leuke foto’s werden gemaakt bij vzw 

Leef.  
 
De klassieke uitstap werd, wegens bud-
gettaire redenen, vervangen door een 
“End of the Summer festival”. Ik heb 
enorm genoten van  de dag zelf, doch 
veel meer van voorbereidingen van de 
werkgroep. Het was een zeer aangena-
me samenwerking tussen de verschillen-
de organisaties. Zeker zo belangrijk was 
de bijdrage van elke deelnemer 

om  uiteindelijk 169 collega’s (van de 235) een leuke namiddag en 
avond te bezorgen. Aan jullie om te bepalen of er een tweede editie 
van “End of the Summer festival” komt. 
 
Afsluiten doen we met het afscheid van Guy. Op pagina 12 kunnen 
jullie een leuke fotoreportage terugvinden. Medewerkers die een 
carrière van 34 jaar bij een werkgever op de teller hebben staan, zijn 
zeldzaam. Wij wensen Guy te danken voor zijn inzet.  
 
Zoals altijd sluit ik af met een doordenker: 
 
“Samenwerken in een organisatie is zoals fietsen. Je 
moet in beweging blijven om je evenwicht te bewaren” 
                   

Peter 
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TERUGBLIK OP EEN DRUKKE ZOMER 

“We krijgen zeer veel com-
plimenten over ons hoeve-
ijs. In augustus verkochten 
we meer dan 2.500 ijsjes” 

Peter Pittevils 
Algemeen Directeur 
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 NIEUWS  

“Met enige trots kunnen wij u melden dat we een officieel schrijven van Eandis ontvangen hebben 
met de gunning van een vijfjarig contract (verlengbaar met drie jaar). Dit contract omvat het onder-
houd van de cabines in de provincie Antwerpen, 2 sites in de provincie Antwerpen, de helft van de 
cabines in De Kempen en een site in Turnhout. 
Optioneel hebben we hier klinkerwerken en hekwerk moeten aan toevoegen.  
Een dikke pluim op de hoed voor het voorbereiden van een onwaarschijnlijk zwaar, aanbestedings-
dossier door Wim en voor Dirk die de voorbije jaren het goede werk leverde voor het onderhoud van 
het bestaande contract “cabines Antwerpen”. 

Peter Pittevils” 

Sinds 1 januari 2015  zijn de regels voor het gebruik van pesti-
ciden verstrengd. Het decreet ‘Duurzaam Pesticidengebruik’ 
bepaalt dat pesticidengebruik moet vermeden worden, om de 
volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen. Ge-
meenten, maar ook zorginstellingen, scholen, kinderdagverblij-

ven, sportclubs, mogen dus sinds januari geen pesticiden meer 
gebruiken voor het groenonderhoud in alle parken, bermen, 
straten.  Dit vraagt om een volledig andere aanpak, met milieu-
vriendelijke bestrijdingsmethodes. Daarom heeft Aralea vzw 
een warmwatertoestel aangekocht voor de onkruidbestrijding.  

ONKRUIDBESTRIJDING ZONDER PESTICIDEN 
DRAAIT OP VOLLE TOEREN 

Naast andere alternatieve bestrijdingsmid-
delen, zoals hakken, wieden, bosmaaien, 
branden en vegen met stalen borstels op 
een werktuigdrager, gaat Aralea nu ook 
aan de slag met een groot wamwatertoe-
stel. Directeur Peter Pittevils vertelt: “Door 
de combinatie van deze verschillende tech-
nieken slagen we er als werkplaats in om 
terreinen en straten proper en onkruidvrij te 
houden.” 

Zoals de naam aangeeft, bestrijdt dit toe-
stel het onkruid met warm water, dat in de 
grond trekt en het onkruid tot in de wortel 
verbrandt. Peter: “Het toestel beschikt over 
twee lansen van 25 meter met elk twee 
sproeikoppen, waardoor we zowel padjes, 
hoeken als grotere oppervlakten onkruidvrij 
kunnen maken. Standaard kunnen we 
1.000 liter water meenemen en er is ook 

een pomp voorzien om water op te zuigen 
uit kanalen, rivieren of vijvers wanneer dit 
mogelijk en wettelijk toegelaten is. Ook 
voor andere onderhoudswerken kan het 
toestel ingeschakeld worden, want er zit 
ook een module in om onder hoge druk 
graffiti, mos en kauwgom te verwijde-
ren.” (AC) 

Ook de borstelmachine 
wordt meer en meer 
gebruikt voor onkruid-
bestrijding. 

Foto’s EB / AC 

We ontvingen een mailtje van BUSO Berken-
beek: “Ik wil jullie bedanken voor de zeer goede 
en aangename samenwerking, toch al 15 jaar! 
Dank voor de soepele werking naar stages toe 
en de wil om mee te werken aan kijkdagen, sta-
gekampen, inloopstages… Groetjes Tim 
Roomer — buso berkenbeek 

Monitor Peter De Herdt stuurde ons een mailtje met een 
pluim voor zijn ploeg: “Ik kreeg in de voormiddag nog tele-
foon van m'n ploeg om te horen wanneer ik terugkom en 
om te zeggen dat ze me enorm missen. Liet hen weten dat 
dat wederzijds is uiteraard. Wel heel schoon van hen. Ont-
roerend en zeker een pluim waard!!!”  
We hopen echt om je snel weer op Aralea te zien, Peter! 
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We gaan alweer het einde van de 
zomer tegemoet. Op de boerderij was 
het een fantastische zomer! Het 
arbeidszorg-centrum draaide op volle 
toeren. De moestuin was zoals elk jaar 
een succes. Het harde werken zoals 
bemesten, spitten, zaaien en planten 
werd beloond. Mooie grote aardappelen 
hebben we gerooid. De selders, prei, 
courgetten, komkommers, bieten, 
tomaten, kolen, … waren weeral van 
prima kwaliteit en heerlijk van smaak. In 
onze boerderijwinkel verkochten de 
arbeidszorgmedewerkers heel goed. 
Elke woensdag, donderdag en 
vrijdagnamiddag kwamen vaste klanten 
en bezoekers naar hartenlust kopen. Ze 
konden zelf hun groenten uitkiezen uit 
de moestuin en wij staken hun gekozen 
groenten ter plaatse uit. Ook voor het 
eerst verkochten we groentepakketten. 
Elke week maakten we een nieuwe 
samenstelling. Bezoekers en klanten 
konden online of via formulier bestellen. 
 
De vakantiekampen zijn alweer achter 
de rug. De kinderen mochten de stallen 
afmesten, dieren voederen, groenten 
oogsten,… Sommigen van ons team 
hielpen de kinderen mee met hun 
kruiwagens op de remork te rijden, de 
mest verder afschrapen van de grond in 
de stallen. Na de culinaire activiteiten 
deed arbeidszorg hun afwas. Op die 
manier werd de dagdagelijkse structuur 
van ons arbeidszorgcentrum wat 
omgegooid. Voor sommigen vroeg dit 
een aanpassing, maar dan hadden we 
weer extra tijd voor andere taken. Grote 
houtblokken werden gekliefd voor de 
kachel in de cafetaria. Een aanrader om 
binnenkort lekker warm bij de kachel 
iets te komen drinken of eten . 
Nu is het ook tijd om volop gelei  te 
maken, appel-, bessen–, en 
rabarbergelei. In de zomerperiode 

hebben we alle bessen ingevroren, die 
we nu verwerken tot gelei. Ook worden 
er nieuwe dingen uitgeprobeerd, zoals  
appel–pompoengelei, bessen-
rabarbergelei.  Zeker proberen! 
 
Groot nieuws: Evelien, onze 
educatief medewerkster, is 4 augustus 
bevallen van een flinke dochter Ebe!! 
Ze is thuis geboren en weegt 3,780 kg 
en is 51cm groot. Moeder en dochter 
genieten nu nog volop van elkaar. 
Evelien wordt momenteel vervangen 
door Greet Jans. Zij zal mee de scholen 
begeleiden. 
 
We zijn op uitstap naar Bobbejaanland 
geweest. Dit vonden onze 
arbeidszorgmedewerkers super leuk! 
Het weer was wat minder, maar dit hield 
ons niet tegen om vele attracties uit te 
proberen. Ze hebben een toffe rit 
gemaakt in de rollercoaster, ze zijn 
kletsnat geworden in de 
waterattracties ,…   In de namiddag 
konden we mee aansluiten voor een 
bbq op Aralea. Er was een hele toffe 
sfeer en heel lekker eten, en een live 
bandje dat de panne van het dak 
speelde. Kortom ..het was TOF! 
 
20 september was het weer Oogstfeest 
op de boerderij. Alle groenten uit de 
tuin werden geoogst en verkocht, 
evenals de zuivelproducten, kruiden en 
geleien die onze arbeidszorg-
medewerkers gemaakt hebben. Er 
werden verschillende ambachten 
getoond, o.a. houtdraaien, potten-
draaien,… Ook kon je zien hoe de 
appels geperst worden om heerlijke 
appelsap van te maken. De bakkers 
deden weer hun best om superlekker 
brood te bakken in de houtoven. Het 
was opnieuw de moeite waard!  

Katleen en Stephanie 

NIEUWS 

GEZELLIGE DRUKTE OP DE KINDERBOERDERIJ 

Foto’s EB 

Foto’s TVD / AC 

Arbeidszorg-
medewerkers 

Katleen en 
Stephanie 
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 NIEUWS 
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AWB IN ACTIE MET HEKWERK 

 
 

 
Volgende  positieve mail kregen we 
van Belgacom:  
“Melder aan de lijn gehad, deze was 
uiterst tevreden. Als het positief is 
mag het ook gezegd worden. 
COEN Peter (CUO/CFF)” 

Jan Block 
coördinator AWB PLAATST OMHEINING  

OP VERKAVELING IN PUTTE 
 
In augustus hebben we met twee  
ploegen van AWB in een nieuwbouwwijk in 
Putte bij Mechelen draadafsluitingen ge-
plaatst. 
Aan de achterkant van de tuinen ligt een 
gracht, de oever hiervan diende eerst  
verstevigd te worden voordat er een omhei-
ning naast geplaatst kon worden.  
Er werd gekozen voor een houten schutting. 
Het uitmeten waar de steunpalen moesten 
komen nam wel wat tijd in beslag, maar deze 
moeten mooi gelijk en onder dezelfde hoek 
staan. Nadat de steunpalen er stonden, konden de  
houten panelen er tegen geplaatst worden. Achter de 
panelen werd nog een worteldoek geplaatst, alvorens 
alles mooi af te werken.  
 
Ondertussen was Tom met zijn ploeg al druk 
in de weer met de palen voor de draadafslui-
ting te zetten. Dit was een nauwkeurig werk-
je, elke paal moet waterpas staan, én even 
hoog als alle andere palen.  Nadien werd 
elke paal vastgezet met beton. 
Toen de palen er stonden kon er begonnen 
worden met het zetten van de draad zelf.   
 
Uiteraard werd alles piekfijn afgewerkt. 
(MP) 

OCMW van Schoten 
AWB werd ingeschakeld voor een opdracht aan 
het OCMW van Schoten. Hier wonen veel oudere 
mensen die niet meer zo goed te been zijn en ge-
bruikmaken van rolstoelen en rollators. Deze 
mensen waren bezorgd over de waterplassen die 
bleven staan voor de ingang van het dienstencen-
trum 't Dorp. Zeker in de winter zou dit voor pro-
blemen (gladheid) kunnen zorgen. Het OCMW 
vroeg AWB om het probleem te  
verhelpen.  
 
Wat hebben we gedaan? 
We hebben een goot geplaatst aan de rand van het terras  
en naast de hoofdweg, omdat hier het meeste water bleef staan. 
Naast de goot hebben we een boordsteen en een grasdal  ge-
plaatst om het geheel nog steviger te maken.  
We hebben afvoerbuizen gelegd tot aan de put die proper water 
afvoert. Hiervoor hebben we voor de trap van het gebouw alles 
moeten openbreken en nadien weer toe gelegd. 
Aan de zijkant van de trap hebben we boordstenen geplaatst  zodat het zand niet 
meer op de trap spoelde bij regen. 
 
Zo hebben we het probleem verholpen en nu blijft er geen water meer staan. 
We hebben zeer veel goede reacties gekregen van de mensen die daar  
wonen. Enkelen van hen hebben we elke dag weer gezien en een leuke babbel mee 
gedaan. Sommigen kwamen ook hun persoonlijk advies geven over hoe we de wer-
ken zouden moeten doen. Een grote vijver van werkervaring.;-) (DL) Foto’s DL 

Foto’s MP 
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 5 JAAR DIRECTEUR 

PETER PITTEVILS “IK HAAL ECHT VEEL

Als medewerkers van Aralea, AWB en Mikerf kunnen we er niet om-
heen: onze directeur is een enorm bevlogen man. Zijn optimisme en 
enthousiasme zijn aanstekelijk. Maar ook zijn betrokkenheid is be-
wonderenswaardig. Peter is bijzonder toegankelijk in zijn rol als di-
recteur. Hij spreekt je aan in het voorbijlopen in de gang, komt in de 
refter mee een tas koffie drinken, hij heeft steevast een glimlach 
klaar, laat zijn deur altijd openstaan wanneer hij niet in bespreking is 
en, bovenal, máákt tijd voor onze vragen of bezorgdheden… Geef 
toe, we hebben het toch maar getroffen met zo’n directeur! Toch is 

het niet altijd gemakkelijk geweest. Vandaar ook dat het 
zo boeiend is om in de achteruitkijkspiegel te kijken naar 
deze eerste periode van Peter als directeur.  
Kom, laat ons voor dit interview samen met Peter even 
teruggaan in de tijd. We schrijven 20 september 2010, de 
eerste werkdag van Peter bij Aralea/AWB/Mikerf. Hij had 
er toen al een reeks selectieproeven bij Ascento en ge-
sprekken met onze Raad van Bestuur op zitten, en was 
de dag voordien nog incognito op ons Oogstfeest ge-
weest op de boerderij.  
Toen Peter die dag bij onze organisaties binnenstapte, 
had hij al heel wat ervaring opgebouwd. Als twintiger was 
Peter actief in de sociale sector. Hij was achtereenvol-
gens leefgroepbegeleider, hoofdbegeleider en coördinator 
bij Borgerstein. Op zijn 30ste ging hij aan de slag met zijn 
commercieel talent en volgde een opleiding Sales en 
Marketing. Na 10 jaar actief te zijn geweest in commerci-
ële én leidinggevende functies, begon Peter het werken 
met mensen wel te missen. Hij kwam steeds vaker in 
soloprojecten terecht. Wanneer hij de vacature voor direc-
teur in de krant zag, was hij meteen geïnteresseerd. Peter 
vertelt: “Wat mij zo aansprak, en nog steeds aanspreekt 
in deze functie, is de combinatie van drie factoren. In de 
eerste plaats is er het werken met mensen, wat ik graag 
doe. Maar als directeur ben je ook actief bezig met het 
uitwerken van een strategie, een visie, een doel waar je 
naartoe wilt als organisatie. En ten slotte is er ook het 
commerciële aspect, want we worden als maatwerkbedrijf 
wel gesubsidieerd, maar we komen niet rond met enkel 
die subsidies. Die drie zaken samen maken het zo boei-
end.” 
 
Andere stijl 
Na enkele maanden te hebben samengelopen met Paul 
Stuyck, stond Peter er op 1 januari 2011 alleen voor als 

directeur. Gemakkelijk was dat niet. Er stonden heel wat uitdagingen 
voor de deur. Peter: “Toen Paul directeur was, bestond 80% tot 85% 
van het werk op AWB uit opdrachten voor de gemeente, waardoor er 
op een heel andere manier gestuurd werd dan de dag van vandaag. 
Op Aralea kende Paul alle contracten als geen ander. Samen met 
Anita vormde hij een geoliede machine, ook qua facturatie. Het was 
als buitenstaander heel moeilijk om dit op te pikken. De boerderij, ten 
slotte, was een gegeven dat er stond en nog steeds staat. De veran-
deringen daar zijn pas in een latere fase gekomen.” 

In september was het exact vijf jaar gele-
den dat Peter Pittevils als directeur aan de 
slag ging binnen onze organisaties. Tijd 
om eens terug te blikken op deze periode, 
en om Peter als leider in de kijker te zetten. 
Want, we wilden wel eens horen wat hem 
zo gedreven maakt in zijn rol, en hoe hij 
deze eerste vijf jaar bij ons beleefd heeft.  
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 5 JAAR DIRECTEUR 

ECHT VEEL VOLDOENING UIT MIJN JOB” 
Het werd al snel duidelijk dat Peter een heel andere aanpak hanteer-
de dan Paul wat betreft leidinggeven. Ook dat was niet altijd gemak-
kelijk. Peter: “Een van de kantelpunten in die beginperiode was de 
oefening rond missie-visie-waarden. We hebben die gedaan toen we 
ons moesten gaan herpositioneren en ik wilde bekijken hoe we onze 
mensen konden betrekken bij het beleid van de organisatie. Vandaar 
de oprichting van een werkgroep. De bedoeling hierachter was om 

kennis en vaardigheden te delen en niet enkel top-down te communi-
ceren (wanneer de communicatie enkel van boven naar beneden 
gaat, dus van directie uit naar de medewerkers, red.) Dat is niet altijd 
gemakkelijk en soms tijdrovend, maar die betrokkenheid van de me-
dewerkers en de bereikbaarheid van een directeur vind ik heel be-
langrijk. Mijn deur blijft open staan voor iedereen.” 
 
Veranderende markt 
We kunnen wel zeggen dat er de laatste 5 jaar heel wat veranderd is. 
Opdrachten vielen weg of krompen in, het maatwerkdecreet kwam 
eraan, de concurrentie is veranderd en ons klantenbestand ook. Pe-
ter: “Als directeur moet je als een goede huisvader waken over de 

organisatie en na 
een verlies ook 

zaken durven 
in vraag stellen 
en veranderen. 
De bedoeling 
is niet om din-
gen ‘af te pak-
ken’, maar wel 
om te proberen 
de organisatie 
zo realistisch 
mogelijk te 
beheren. Ik 
moet ook be-
slissingen ne-
men die niet 
leuk zijn. Dat 
hoort er ge-
woon bij. De 
Raad van Be-
stuur heeft een 
zeer duidelijke 
opdracht voor 
de directie: 
streef ernaar 
om zo maxi-
maal mogelijk 

werk en op-

drachten te vinden, zodat al onze werknemers aan de slag kunnen 
blijven.” 
Het grootste verschil met vroeger is voor Peter het feit dat we onszelf 
de laatste jaren veel meer zijn moeten gaan profileren in de markt. En 
daarbij heeft Peters ervaring vanuit zijn verleden hem wel geholpen.  
“Werk vinden houdt in dat je regelmatig je gezicht ergens laat zien, 
en contacten legt. Dat resulteert niet altijd meteen in nieuwe klanten, 
maar jouw contacten stellen je bedrijf voor aan hun collega’s. Maar 
netwerken is niet alles. Ons imago goed verzorgen is ook heel be-
langrijk. En ten slotte moeten we ook voldoen aan de kwaliteitseisen 
van de klant. Een voorbeeld 
hiervan is het Eandis-dossier. 
Zo’n opdracht haal je niet 
binnen door eens bij Eandis 
langs te rijden. Daar is enorm 
veel voorbereiding aan vooraf 
gegaan. Voor zo’n klanten 
moeten we bepaalde kwali-
teitsnormen behalen.” 
 
Gedrevenheid en rechtvaar-
digheid 
Als we Peter vragen wat hem 
drijft om elke dag 100 km 
naar Brasschaat te rijden om 
te komen werken, vertelt hij 
dat hij zijn job gewoon echt 
graag doet. “Er zijn veel za-
ken die mij voldoening geven. 
Zoals bijvoorbeeld ’s morgens 
toekomen en zien dat er ie-
mand op mij staat te wachten 
om zijn verhaal te vertellen. 
Of het feit dat er na afloop 
van het kerstfeest of de uit-
stap zoveel collega’s blijven 
plakken. Dan merk ik: men-
sen zijn hier graag en voelen 
zich goed. En zelf heb ik ge-
woon veel drive, veel goes-
ting om te gáán en niet stil te 
zitten.” De gedrevenheid, die 
zo typisch is voor Peter, is 
een sterkte maar soms ook 
een valkuil, geeft hij toe. “Zo 
was er dit voorjaar een echte 
wervelwind aan projecten die 
buiten onze wil om zijn sa-
mengevallen: de opstart van 
de cafetaria, het feit dat we 
Wuustwezel als klant kwijt 
waren en dat AWB ook werk-
uren kwijt was. Dit vraagt dan 
veel van iedereen, maar ik 
doe het gewoon graag.”  
Peter kan er ook echt van 
genieten om mensen te zien 
openbloeien. “Ik vind het 

   WIST JE DAT... 
 
 
Peter als jonge twintiger in de sociale sector 
gewerkt heeft? Hij was eerst leefgroepbegelei-
der, daarna hoofdbegeleider en ten slotte coör-
dinator bij Borgerstein. 

Peter op zijn 30 jaar nog Marketing ging stu-
deren en daarna in commerciële functies ging 
werken? 

Peter heel graag als directeur bij ons werkt? 
Hij houdt vooral van het werken met mensen. 

Peter een aantal werkgroepen opgericht 
heeft zodat de collega’s mee kunnen denken 
en samen dingen organiseren? 

Peter niet goed kan stilzitten? Hij heeft een 
enorme goesting om te werken en om te gáán. 

Peter getrouwd is met Lieve en papa is van 
drie knappe dochters? 

Peter van zijn vrouw nog bij ons mag blijven 
werken tot aan zijn pensioen? 

Peter Pittevils: 

“Wat mij drijft? ’s Morgens toekomen 
en zien dat er iemand op mij staat te 
wachten om zijn verhaal te vertellen” 

Lees verder op de volgende pagina  
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 5 JAAR DIRECTEUR 

We gaan even terug naar het jaar 1980. Toen 
Aralea in oktober dat jaar van start ging, kwam 
er een vacature open voor directeur. Paul sollici-
teerde en eindigde als tweede bij de selecties. 
Destijds was hij directeur bij Huize Walde, tehuis 
voor personen met lichamelijke handicap. Paul: 
“Een halfjaar later belde Lode Bertels mij op-
nieuw op met de vraag of ik nog steeds geïnte-
resseerd was in de job. Bleek dat de andere 
kandidaat niet voldeed, dus kon ik van start 
gaan als directeur van Aralea. In latere discus-
sies met Lode Bertels heb ik hem dat nog wel 
eens gezegd, zo van ‘tja, da hebt ge als ge 
tweede keus pakt hé’”, lacht Paul. 
 

Veranderende rol 
Wat Paul het meest interessant vond aan zijn rol 
als directeur was de begintijd. “Het boeiendste 
vond ik het feit dat we de werkplaats helemaal 
opgebouwd hebben. We zaten toen nog in een 
houten chalet. Het eerste rek heb ik nog samen 
met Jos in elkaar gevezen. De rol van directeur 
was destijds meer operatief. Ik volgde de twee 
monitoren en Frieda op, en was ook een stuk 
sociale dienst voor de mannen. Ik kende alle 
arbeiders van bij de aanwerving en ging zelf ook 
regelmatig mee op stap. Zo ben ik bijvoorbeeld 
in Wilrijk nog met een ploeg gras gaan rijven. En 
ben ik ook nog mee met Guy kerststukken gaan 
maken”, vertelt Paul. “De beginperiode vond ik 
enorm aangenaam omdat ik toen dichtbij de 
mensen stond. Later vond ik het boeiend om 
met de monitoren te werken als basis. Toen er 

bij de arbeiders op den duur iets meer afstand 
ontstond, omdat we als organisatie groeiden, 
vond ik het wel belangrijk om een goede band te 
behouden met de monitoren.
Raad van Bestuur klikte het goed. 
goede herinneringen aan mijn contact met Lode 
Bertels als voorzitter. Dat heeft altijd goed ge-
klikt. We waren op elkaar ingespeeld.

Niet stilstaan
“
verder uit te bouwen. Ik neem graag initiatieven. 
Dat vind ik trouwens ook zo goed aan Peter, dat 
de werkplaats niet stil blijft staan. De uitdaging is 
wel dat het andere werk gewoon doorloopt. Het 
is niet omdat je met iets nieuws start, dat de rest 
van het werk minder wordt
voordeel destijds waren de jaarcontracten. De 
aanbestedingen zorgden voor werk voor een 
hele ploeg een jaar lang. De drukste periode 
voor mij was dan ook altijd in de eerste maan-

WIST JE DAT... 
 
 
Paul de tweede directeur van Aralea was? 
Vóór Paul was er nog iemand anders direc-
teur. Maar deze persoon is maar enkele 
maanden gebleven. Daarna belde Lode Bert-
els Paul op om te vragen of hij nog directeur 
wilde zijn. 

Aralea in het begin nog in een houten cha-
let was? Paul heeft toen zelfs het eerste rek 
samen met Jos in elkaar gevezen. 

Paul in het voorjaar altijd een spannende 
periode beleefde, toen de jaarcontracten 
vernieuwd werden? 

Paul ondertussen bompa geworden is van 
Ayla? Zijn kleindochter is nu vier jaar oud. 

Paul een grote fan is van ‘t Groen Blaad-
je? Hij leest het blad in één trek uit, wanneer 
het in zijn brievenbus valt. 

belangrijk dat je als directeur een leiderschapsstijl 
hanteert waarbij je mensen kansen geeft om te 
groeien. Dat je hen uitdaagt om zichzelf voor 
110% te geven, maar er ook voor zorgt dat als ze 
tegen de muur lopen, je er voor hen bent. Respect 
en waardering zit in kansen creëren, in mensen 
dingen laten proberen en voor een vangnet zor-
gen voor geval het misloopt”, vertelt hij. “Ook 
rechtvaardigheid is een belangrijke waarde. Door 
een duidelijke missie, visie en waarden te formule-
ren, kan je als leidinggevende een kapstok bieden 
aan je medewerkers en je partners. Duidelijke, 
eerlijke en correcte afspraken voorkomen veel 
misverstanden en frustraties. Belangrijk hierbij is 
steeds  te vertellen waarom een bepaalde beslis-
sing genomen werd en het kader er rond te schet-
sen.” 

Tijd te kort 
We vroegen Peter ook waar hij het zelf soms 
moeilijk mee heeft. “Ik vind het wel jammer dat het 
respect-jaarthema door de drukte dit jaar wat op 
de achtergrond gekomen is. Dat zou ik terug wil-
len ophalen. Verder zou ik meer willen kunnen 
stoppen op een werf, meer actief zijn op het veld. 
En voor mezelf, persoonlijk, is het file-verhaal ne 
moeilijke. Iedere dag rijd ik 100km naar het werk. 
Tegenwoordig vertrek ik al om 6u40 naar het werk 
omdat het verkeer volledig vast zit.” 
 
Veranderingen op komst? 
Op 5 jaar tijd is er al heel veel veranderd. Welke 
veranderingen staan er nog te gebeuren? Peter: 
“We willen proberen onze mensen zo lang moge-
lijk aan boord te houden. In het kader daarvan zijn 
we nog bezig met het kringwinkel-project. Dit moet 
op korte termijn rond zijn. Achter de schermen zijn 
we ook bezig met het juridisch aspect van de fusie tussen Aralea en AWB. Dit zal voor de 
mensen die buiten werken geen gevolgen hebben. De fusie zal vooral zorgen voor admi-
nistratieve vereenvoudiging en gaat ons ook financiële winst opleveren. Daarnaast wer-
ken we nog aan de bouwplannen voor de vestiging aan de Ploegsebaan. Dit is voor 2017-
2018. En ten slotte is er nog het maatwerkdecreet, dat nog altijd een onduidelijk gegeven 
is. We toetsen elke maand opnieuw af of het plaatje van de subsidies klopt.” 
 
Om af te ronden, vragen we Peter hoe lang hij zichzelf op de stoel van directeur ziet zit-
ten. “Awel, ik mag van mijn vrouw hier blijven werken tot aan mijn pensioen”, lacht Peter. 
“Nee echt, ik heb nog meer dan voldoende uitdagingen hier op Aralea”, sluit hij af. We zijn 
blij om dat te horen! Dank je wel Peter! (AC) 

PAUL STUYCK “DE BEGINPERIODE WAS 

Peter Pittevils: 

“Ik mag van mijn vrouw 
nog hier blijven werken tot 
aan mijn pensioen” (lacht) 
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We gaan even terug naar het jaar 1980. Toen 
Aralea in oktober dat jaar van start ging, kwam 
er een vacature open voor directeur. Paul sollici-
teerde en eindigde als tweede bij de selecties. 
Destijds was hij directeur bij Huize Walde, tehuis 
voor personen met lichamelijke handicap. Paul: 
Een halfjaar later belde Lode Bertels mij op-

nieuw op met de vraag of ik nog steeds geïnte-
resseerd was in de job. Bleek dat de andere 
kandidaat niet voldeed, dus kon ik van start 
gaan als directeur van Aralea. In latere discus-
sies met Lode Bertels heb ik hem dat nog wel 

tja, da hebt ge als ge 

Wat Paul het meest interessant vond aan zijn rol 
Het boeiendste 

vond ik het feit dat we de werkplaats helemaal 
opgebouwd hebben. We zaten toen nog in een 
houten chalet. Het eerste rek heb ik nog samen 
met Jos in elkaar gevezen. De rol van directeur 
was destijds meer operatief. Ik volgde de twee 
monitoren en Frieda op, en was ook een stuk 
sociale dienst voor de mannen. Ik kende alle 
arbeiders van bij de aanwerving en ging zelf ook 
regelmatig mee op stap. Zo ben ik bijvoorbeeld 
in Wilrijk nog met een ploeg gras gaan rijven. En 
ben ik ook nog mee met Guy kerststukken gaan 

De beginperiode vond ik 
enorm aangenaam omdat ik toen dichtbij de 
mensen stond. Later vond ik het boeiend om 
met de monitoren te werken als basis. Toen er 

bij de arbeiders op den duur iets meer afstand 
ontstond, omdat we als organisatie groeiden, 
vond ik het wel belangrijk om een goede band te 
behouden met de monitoren.” En ook met de 
Raad van Bestuur klikte het goed. “Ik heb heel 
goede herinneringen aan mijn contact met Lode 
Bertels als voorzitter. Dat heeft altijd goed ge-
klikt. We waren op elkaar ingespeeld.”  

Niet stilstaan 
“Later vond ik het boeiend om de werkplaats 
verder uit te bouwen. Ik neem graag initiatieven. 
Dat vind ik trouwens ook zo goed aan Peter, dat 
de werkplaats niet stil blijft staan. De uitdaging is 
wel dat het andere werk gewoon doorloopt. Het 
is niet omdat je met iets nieuws start, dat de rest 
van het werk minder wordt”, vertelt Paul. “Het 
voordeel destijds waren de jaarcontracten. De 
aanbestedingen zorgden voor werk voor een 
hele ploeg een jaar lang. De drukste periode 
voor mij was dan ook altijd in de eerste maan-

den van het jaar. De offertes waren tegen eind 
november buiten en voor de meeste opdrachten 
hadden we in januari al een antwoord. Maar je 
had er altijd bij die maar bleven wachten tot in 
april, waardoor ik het op mijn seskes kreeg. Dat 
zullen de monitoren zich nog wel herinneren, dat 
dat voor mij de spannendste periode was (lacht). 
Maar eens de contracten er waren, dan waren 
we vertrokken tot het einde van het jaar. En had 
ik de tijd om andere zaken op te nemen. Zo kon 
ik, met de medewerking van een zeer goede 
coördinator, ook de oprichting en uitbouw van de 
kinderboerderij met het arbeidszorgcentrum 
realiseren. En kon ik later de start en ontwikke-
ling van de sociale werkplaats op mij nemen. Zo 
was de cirkel ook rond: wat men nu een maat-
werkbedrijf noemt, zit er allemaal in: beschutte 
werkplaats, arbeidszorg en sociale werkplaats. ” 
 

Balanceren 
“De grootste uitdaging in al die jaren vond ik het 
balanceren op de sociaaleconomische koord. 
De doelstelling van de werkplaats is tewerkstel-
ling, maar dat kan je niet realiseren zonder het 
economische aspect mee in acht te nemen. Dat 
maakt dat je de ene keer wat economischer en 
de andere keer wat socialer bezig bent. Maar 
het evenwicht moet er zijn. Anders heb je geen 
maatwerkbedrijven nodig.”  
Wat Paul bij zijn pensioen het moeilijkste vond, 
was het afscheid van de medewerkers. 
“Wanneer ik op pensioen ging, had ik wel spijt 
van het afscheid met de monitoren en arbeiders. 

Paul Stuyck: 

“Het boeiendste vond ik 
dat we de werkplaats he-
lemaal opgebouwd heb-
ben. Ik stond toen ook 

heel dicht bij de mensen” 

Dit najaar is het 5 jaar geleden dat huidig 
directeur Peter Pittevils het roer overnam 
van Paul Stuyck, onze vorige directeur. 
Natuurlijk waren we nieuwsgierig naar 
hoe het nu met Paul gaat, en wilden we 
van hem ook horen hoe deze 5 jaar voor 
hem geweest zijn, en wat de grootste 
hoogtepunten en uitdagingen waren voor 
hem in die 28 jaar als directeur. Dus gin-
gen we maar wat graag bij Paul op de kof-
fie en luisterden naar zijn verhaal. 

Maar ik had echt geen zin in het hele wetge-
vend kader rond het maatwerkdecreet.” 
 
Bompa 
Ondertussen is Paul 5 jaar op brugpensioen, 
maar hij heeft zich nog geen dag verveeld. 
“Kort na mijn pensioen is ons kleinkind Ayla 
geboren. Na het zwangerschapsverlof van 
onze oudste dochter hebben wij veel voor 
ons kleinkind gezorgd, en dat doen we nu 
nog. Ondertussen is Ayla vier jaar en vangen 
wij haar voor en na het school regelmatig 
op.” Er kruipt dus best wel wat tijd in het 
‘bompa-zijn’, maar daarnaast heeft Paul ook 
een paar hobby’s verder uitgewerkt: “Ik lees 
en reis veel. In Europa hebben we al heel 
wat landen bezocht, maar ondertussen gin-
gen we ook al naar Marokko en Egypte, Thai-
land, Cuba en China. En eind oktober vertrek 
ik met Anke, onze jongste dochter, naar Viet-
nam en Cambodja voor drie weken.” 
 
Helemaal loslaten doet Paul ons niet. Hij 
is een trouwe lezer van ’t Groen Blaadje en 
volgt zo mee de wandel die onze organisa-
ties en wij, de medewerkers, maken.  
“’t Groen Blaadje gaat over de mensen, daar 
heb ik echt iets aan. Het blad geeft het dage-
lijks leven weer en nodigt uit om te lezen. 
Wanneer dat bij mij in de bus valt, dan lees ik 
het meteen in één trek uit. En dan heb ik het 
gevoel van toch een beetje mee te zijn”, lacht 
hij. Dank je wel Paul! (AC) 

Paul de tweede directeur van Aralea was? 
Vóór Paul was er nog iemand anders direc-
teur. Maar deze persoon is maar enkele 
maanden gebleven. Daarna belde Lode Bert-
els Paul op om te vragen of hij nog directeur 

Aralea in het begin nog in een houten cha-
let was? Paul heeft toen zelfs het eerste rek 

Paul in het voorjaar altijd een spannende 
periode beleefde, toen de jaarcontracten 

Paul ondertussen bompa geworden is van 

t Groen Blaad-
je? Hij leest het blad in één trek uit, wanneer 

5 JAAR DIRECTEUR 

PAUL STUYCK “DE BEGINPERIODE WAS DE LEUKSTE” 

Foto AC 
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Het begon allemaal in 1999. Wim en zijn vrouw hadden al twee 
eigen kinderen, toen ze besloten om zichzelf op te geven als pleeg-
gezin. “Het idee kwam van mijn vrouw. Zij heeft als meisje ooit in de 
klas gezeten bij een Marokkaans pleegkind en had gezien dat dat 
meisje thuis geen kansen gekregen had en in het pleeggezin wel 
kansen kreeg.”   
 
Ontmoedigingscursus 
Wim en zijn vrouw Ann moesten eerst een stapcursus volgen en 
werden gescreend. “Ik noemde die cursus ook wel een ontmoedi-
gingscursus”, vertelt Wim lachend. “We kregen in die cursus een 
zicht op alle moeilijkheden die er bij het pleegouderschap komen 
kijken. Nu zijn zowel die cursus als de screening veel korter gewor-
den, maar nog steeds is het niet gemakkelijk. Dat is op zich ook 
goed, zodat de mensen het zeker niet te simpel opvatten en weten 
waaraan ze beginnen.” 
In 2001 werd Wim voor de eerste keer pleegpapa. Toen kwam G, 
een jongen, bij Wim en Ann wonen. “Kort daarna kwamen er twee 

meisjes bij, 
maar die 
waren zo 
zwaar hechtingsgestoord dat het niet lukte om een band op te bou-
wen met hen.” Toen de meisjes weggingen, is het broertje van G 
naar hen gekomen. En in juni dit jaar, is D, het halfbroertje van G 
en J, ook bij hen komen wonen. Nu wonen er dus drie halfbroertjes 
in het gezin van Wim. Ze hebben dezelfde papa maar niet dezelfde 
mama. G is 16 jaar oud, J is 13 jaar en D is nog geen jaar oud. Sa-
men met hun twee eigen kinderen, die nu 21 jaar en 19 jaar oud 
zijn, vormen ze nu een groot gezin.  
 
Bedreigd 
Het moeilijkste voor Wim en Ann is het contact met de biologische 
ouders van de drie broertjes. “De twee oudste jongens werden vrij-
willig geplaatst, maar de jongste niet. Hun ouders willen eigenlijk 
nog steeds dat de kinderen naar hen komen, maar ze kunnen de 
zorg niet op zich nemen. Ze blijven in de schulden zitten en verdwij-

Onlangs werd Wim Thoen, monitor op Aralea, 
pleegpapa van D*. Het is niet de eerste keer voor 
Wim, want hij was al pleegpapa van G* en J*. 
Maar wat houdt het eigenlijk in om pleegouder te 
zijn en wat drijft Wim om dit met zoveel passie te 
doen? 

PLEEGGEZIN VAN WIM THOEN 

WIM THOEN 

”Ik doe het om de kinderen 
een goed leven en een  

betere toekomst te geven.  
Ik weet dat ze weinig kansen 

en mogelijkheden hebben  
bij hun ouders” 
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nen soms een paar jaar van het toneel. Voor de kinderen is dit 
ook heel moeilijk. Als ze een weekend naar hun biolo-
gische ouders gaan, dan komen ze helemaal gehersen-
spoeld terug en moeten we alles weer opbouwen”, ver-
telt Wim.  
“We hebben het ook eens meegemaakt dat we hun ou-
ders bij ons thuis uitgenodigd hadden en de mama plots 
begon te brullen, of dat de papa ons opbelde en dreigde 
‘ik kom hen nu halen’,… je maakt wel wat mee en je 
krijgt veel verwijten naar je hoofd geslingerd. Gelukkig 
hebben we altijd de steun van de consulent Pleegzorg. 
Want je moet veel overleggen met de biologische ou-
ders. Bijvoorbeeld over de opvoeding, maar ook of het 
kind gedoopt wordt of zijn communie mag doen. Zelfs 
over hoe we hun haar laten knippen moeten in principe over-
leggen”, vertelt Wim. “Gelukkig komen de drie kinderen uit 
hetzelfde biologische gezin en hoeven we niet met drie ouder-
paren te overleggen”, zegt Wim. 
Een tweede uitdaging is het verschil in opvoeding met Wims 
eigen kinderen. “We hebben onze eigen kinderen redelijk 
streng opgevoed. Bij de pleegkinderen moeten we meer toela-

ten, hen positiever benaderen. Dat doet bij de oudste, die 
nu 21 jaar oud is, wel wat pijn. Dan horen we van hem dat de 

pleegkinderen veel meer mogen.” 
Gemakkelijk is het dus niet, pleegouder zijn. “Je moet heel 
sterk in je schoenen staan, en je huwelijk moet tegen een 
stootje kunnen. Het moet echt een passie zijn, anders hou je 
het niet vol.” 
 
Kansen bieden 
Wat Wim drijft om drie pleegkinderen een thuis 
aan te bieden? “Ik doe het om die kinderen een 
goed leven en een betere toekomst te geven. Ik 
weet dat ze weinig kansen en mogelijkheden heb-
ben bij hun ouders, en dat ze anders in een tehuis 
zouden verblijven. Bij ons zitten ze in een pleegge-
zin, waar er veel meer persoonlijke aandacht is. En 
als ik hen zie, dan smelt mijn hart toch. Die kinderen 
hangen aan mij, en dat is wel mooi. Ze doen het on-

gelooflijk goed.” 

*Om de privacy van de kinderen te garanderen, schrijven we in 
dit artikel enkel de eerste letter van hun voornaam. 

Kerstfeest gaat door  
op 18 december 

Het Kerstfeest zal dit jaar doorgaan op vrijdag 18 
december vanaf 12u15. Belangrijk om weten: op 

maandag 21 en dinsdag 22 december wordt er nog 
gewerkt. Wil je verlof nemen op deze twee dagen? 

Vraag dit dan tijdig aan. (PP) 

ACTUALITEIT & AANKONDIGINGEN 

We werken met de chef van de 
cafetaria aan een project om jullie 
vanaf 15 oktober de kans te bieden 
op dinsdag en donderdag een 
meeneemmaaltijd te bestellen. 
 
Waarom doen we dit? 
We willen in de rustigere winter-
maanden de tewerkstelling in de 
cafetaria garanderen en anderzijds 
jullie een aanbod doen om een 
gezonde maaltijd te kopen. 
 
Wat gaat dat kosten? 
Prijzen hebben we nog niet di-

rect kunnen berekenen, maar we 
streven naar een prijs die lager ligt 
dan de prijs van een friet met een 
curryworst special. We praten dus 
tussen de 4 à 6 euro per maaltijd. 
 
Welke gerechten zullen we kun-
nen kopen? 
We gaan werken met verse sei-
zoensgroenten. Bv witloof met 
hesp en kaas, wortelpuree en een 
worstje en andere lekkere dingen. 
Hoe het verder gaat zullen we jullie 
snel kunnen vertellen. (PP) 

CAFETARIA GAAT MAALTIJDEN LEVEREN 

ARALEA IN DE KIJKER  IN CAMPAGNE VAN GROEP MAATWERK 
 
In september lanceerde de koepelfederatie van maatwerkbedrijven, de campagne 
‘Onze sleutel tot succes’. Doelstelling? Zoveel mogelijk ondernemers en organisaties 
overtuigen van de meerwaarde van de samenwerking met maatwerkbedrijven.  

Koen Verberck, burgemeester Brasschaat, spreekt in de campagne 
over Aralea: “Aralea is gegroeid uit de gemeente. Ondertussen is 
het een bedrijf dat naam en faam heeft tot ver buiten onze 
gemeente. In een samenleving is het belangrijk dat er voor 
iedereen een job op zijn of haar maat is. Aralea zorgt daarvoor. De 
kwaliteit die Aralea levert, is onevenaarbaar. Aralea biedt 
bovendien de omkadering en de structuur die haar werknemers 
nodig hebben. De monitoren zijn daarbij een belangrijke schakel 
tussen ons als opdrachtgever en de mensen die het werk  
uitvoeren. Groenonderhoud, beklinkering, speeltuinen aanleggen, 
fietspaden aanleggen en herstellen,… Aralea zorgt ervoor! Het 
groen in onze gemeente ligt er altijd onberispelijk bij (belangrijk 
voor ons imago, aangenaam voor onze inwoners) en dat hebben 
we aan de werknemers van Aralea te danken.”  

Onze organisaties op TV 
Eind augustus  kregen we een ploeg van Kanaal Z over de vloer om 
een reportage te draaien over een Maatwerkbedrijf. Zo willen we de 
kijkers een blik achter de schermen bieden van een sociaal economie 
bedrijf. Wij zijn allen zeer benieuwd naar het resultaat. In het weekend 
van 31 oktober, en 1 en 2 november zal ons filmpje voor gans 
Vlaanderen te bewonderen zijn op Kanaal Z. Spannend! (PP) 
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OVERLIJDENS 

Innige deelneming met 
 

Michele Goetinck (Aralea), die 
haar grootmoeder in juli verloor . 
 

Thomas Lemmens (Aralea),  die 
zijn grootmoeder  verloor eind 
juni. 
 

Walter Schoofs (Aralea), die zijn 
vader verloor in juli. 
 

De familie van Dirk Dewint , ex-
medewerker van Aralea die in 
augustus overleden is. 
 

Veel sterkte! 

PERSONALIA 

Pr ofi ciat  aan de ker sver se 
ouder s!!! 
 
Evelien Van Boven (Mikerf) 
werd mama van dochter Ebe. 

 
Dikke proficiat! 

GEBOORTES 

Stefan Van Geel 
(Aralea) op 02/11 

Aralea nam afscheid van monitor Guy  

Dank je wel voor je inzet Guy! Het ga je goed! 

Andy Vervoort (Aralea) 
op 27/10 

Eduard Aerts is op 
8 juli als arbeider 
gestart op Aralea 

Joren Laruelle is 
op 1 juli als ar-
beider gestart op 
Aralea 

Lorenzo Verstraeten 
is op 6 juli als arbei-
der gestart op AWB
(na einde art 60) 

Greet De Feyter is 
op 7 september 
gestart op het 
secretariaat van 
AWB 

Mats Pieters is op 
15 juli als werkbe-
geleider gestart 
op AWB 

Greet Jans is op 
3 september  als 
educatief mede-
werkster gestart 
op Mikerf 

Ward Gijs is op 20 
juli als arbeider  
gestart op Aralea 

Wouter Vangeel 
is op 3 augustus 
als arbeider 
gestart op Ara-
lea 

Nele Jaspers is op 
28 september ge-
start op de admi-
nistratie van Aralea 
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Ilse Tuymans 
Preventieadviseur 

Samen met de donkere periode komt ook de kou terug. Daarom 
enkele aandachtspunten om het warm te houden in de winter. 
 
Als je het warm wilt hebben buiten moet je veel verschillende lagen 
kledij over elkaar dragen. Een onderhemd en een T-shirt overeen zijn 
meestal veel warmer dan 1 dikke trui. 
Binnen verwarmen we onze kamers. Dit kan met elektriciteit, met 
gas, met stookolie enz. maar hier moet je goed mee opletten. Als je 
een woning huurt, ben je als huurder verplicht om de controles en de 
reinigingen te laten doen. 
 
Verwarmen met elektriciteit: 
Elektriciteit is heel gevaarlijk in de buurt van water. Een badkamer 
verwarmen met een elektrische verwarming is heel slecht! 
Als er onderdelen van de verwarming warm worden: kijk uit dat 
niemand er tegen kan lopen (zeker opletten met kinderen!) en kijk uit 
dat die niet omvalt! 
Hiervoor is er geen schoorsteen dus moet je het ook niet laten kuisen 
of controleren. 

 
Verwarmen met gas: 
Laat voor de winter de schoorsteen van uw gasboiler uitkuisen: dit 
moet voor de brandverzekering. Je bent niet meer verzekerd tegen 
brand als je je schoorsteen niet om de 2 jaar laat reinigen. 
Ook je gasketel moet je om de 2 jaar laten controleren. 
Een niet gereinigde schoorsteen kan ervoor zorgen dat er veel meer 
CO-gas in huis komt en hieraan sterven jaarlijks veel te veel mensen. 
CO ruik je niet, zie je niet; je weet pas dat het er is als het te laat 
is! Hieraan ga je dood. 
 
Verwarmen met stookolie: 
Een verwarmingsketel op 
stookolie moet jaarlijks 
gecontroleerd worden. Als je 
dit niet doet, ben je niet meer 
verzekerd tegen brand. 
Een schoorsteen van een 
ketel op stookolie moet ook 

jaarlijks gekuist worden. 
De stookolietank die je laat 
vullen moet elke 5 jaar 
gecontroleerd worden. 
Een niet gereinigde 
schoorsteen kan ervoor 
zorgen dat er veel meer 
CO-gas in huis komt en 
hieraan sterven jaarlijks 
veel te veel mensen. 
CO ruik je niet, zie je niet; 
je weet pas dat het er is 
als het te laat is! Hieraan 
ga je dood. 
 
Veel succes en een warme 
maar ook veilige winter! 
(IT)  

VEILIGHEIDSNIEUWS 

AANDACHTSPUNTEN 
VOOR EEN VEILIGE WINTER 

 

Alle nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers 
(auto’s tot 45mk/u), aangekocht na 
31/03/2014, moeten ingeschreven worden en 
moeten een nummerplaat hebben namelijk 
 klasse A (maximum 25 km/u): S-ABC 

001 
 klasse B (maximum 45 km/u): S-BAB 

001 
 de lichte vierwielers: S-UAB 001 
Bij de aankoop zal je papieren krijgen om een 
nummerplaat aan te vragen bij de overheids-

diensten (DIV). Deze zal je 30€ kosten en zal 
je na aanvraag en betaling per post toege-
stuurd worden. Pas na het bevestigen van de 
plaat mag je de brommer in gebruik nemen. 
Voor brommers die al voor 31/03/2014 aan-
gekocht waren, is er een overgangsperiode. 
Er zijn nieuwsberichten die melden dat vanaf 
01/10/2015 tot 01/10/2016 deze overgangs-
periode zou lopen en dat tegen 01/10/2016 
elke brommer een nummerplaat moet heb-
ben. 
Om alles in orde te brengen zoek je best alle 

documenten die je nog hebt van je brommer 
(gelijkvormigheidsattest, factuur,…) bij elkaar 
en ga je hiermee naar de politie. Zij gaan je 
waarschijnlijk een nieuw document geven of 
je rechtstreeks doorsturen naar een postkan-
toor (geen postpunt!) om uw aanvraag volle-
dig in orde te brengen. 
Deze plaat zal je per post ontvangen en daar-
voor zal je de postbode 42€ moeten betalen. 
Daarmee is België het laatste Europese land 
dat een nummerplaat voor brommers en lich-
te vierwielers verplicht. (IT) 

Elke bromfiets moet voortaan een nummerplaat hebben 

Arbeidsongevallen 
 
We zijn goed bezig. 
Het resultaat van de zomer: 
1 ongeval bij de Kinderboerderij 
1 ongeval bij AWB 
1 arbeidsongeval bij Aralea 
Kortweg: we zijn HEEL goed be-
zig maar blijf opletten! Het wordt 
nu opnieuw langer donker, ook 
op je weg van en naar het werk! 
Controleer dus allemaal uw lich-
ten, uw remmen, uw banden en 
eventueel uw ruitenwissers van 
de auto zodat je altijd goed kan 
reageren.  
Ga nog eens op zoek naar uw 
fluovest, … zodat je goed zicht-
baar bent op weg van en naar het 
werk en we blijven goed bezig! 
VANUIT EEN ROLSTOEL KUN-
NEN ZEGGEN DAT JE TOCH 
GELIJK HAD, ZORGT ER NIET 
VOOR DAT JE TERUG KAN 
LOPEN!  
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 VORMING 

Foto EB 

Wist je dat je aanspraak kan maken op 
betaald educatief verlof?  
De wetgeving maakt het mogelijk om zonder 
loonverlies (aan basisbarema) afwezig te zijn 
om een cursus te volgen.  Vermeld bij in-
schrijving of je hiervan gebruik wenst te ma-
ken.   
Om te genieten van dit stelstel moet je wel 
regelmatig de lessen bijwonen en eventuele 
afwezigheden wettigen.  (EA) 
 
 

Wist je dat er opleidingscheques 
bestaan?  
Met het systeem van opleidingscheques 
betaalt de Vlaamse overheid 50% van de 
kostprijs van een opleiding.   Zowel werkne-
mers als werkgevers kunnen gebruikmaken 
van de opleidingscheques.  Je kan deze aan-
vragen via www.vdab.be/opleidingcheques of 
telefonisch op: 0800 30700 (elke werkdag 
van 08.u tot 20u ) of in de werkwinkel.  (EA) 

De zomer is voorbij en het 
schooljaar is opnieuw begonnen 
voor de kinderen.  Dit is meteen 
ook het startschot voor verschil-
lende opleidingsorganisaties 
voor volwassenen om terug met 
de lessen te starten. We zetten 
enkele organisaties voor jullie op 
een rij. 

Vzw De Kei 
Deze organisatie organiseert niet alleen opleidingen maar 
ook vakanties.  Ze hebben zowel een zomer- als een win-
teraanbod.  Ben je op zoek naar een cursus rond koken, 
alleen wonen, emoties of ander thema’s? Kijk dan zeker 
even op hun website of in de folder.   
Tel: 03/366.41.11 
Mail: cursuswerking@dekei.be 
Website: www.dekei.be 
Folders van deze organisaties kan je terugvinden op de 
folderhouder aan de kleedruimtes of kan je opvragen bij de 
sociale dienst. (EA) 

Vonx 
Dans, muziek, cultuur, reizen .  
Deze organisatie heeft heel wat 
activiteiten op haar programma 
staat en dit ook voor de ruimere 
omgeving van mensen met een 
beperking: familie, vrijwilligers, 
professionele ondersteuners.  Ga 
zeker een kijkje nemen op hun 
website.  
Tel: 016/23.51.21 
Mail:info@konekt.be 
Website: www.vonx.be (EA) 

Open School Antwerpen  
Centrum voor Basiseducatie 

Open school geeft gratis cursussen taal, rekenen, alge-
mene vorming en computer aan volwassenen. Ze 
versterken je basisvaardigheden, stap voor stap, op hun 
eigen tempo.  Niet iedereen kan bijvoorbeeld een krant 
lezen, een sollicitatiebrief schrijven, de kinderen bij hun 
huiswerk helpen, facturen controleren of internetbankie-
ren.  Wil je hier graag meer over leren? Kijk dan zeker 
een keer in het cursusaanbod.     
Tel: 03/230.22.23 
Mail: contact@cbe-antw.be 
Website:  www.basiseducatie.be/antwerpen 
Folders van deze organisaties kan je terugvinden op de 
folderhouder aan de kleedruimtes of kan je opvragen bij 
de sociale dienst. (EA) 

WELKE OPLEIDING WIL JIJ DOEN? 
Eline Aertbeliën 
Vorming 

http://www.vdab.be/opleidingcheques
mailto:cursuswerking@dekei.be
http://www.dekei.be
http://www.vonx.be
mailto:contact@cbe-antw.be
http://www.basiseducatie.be/antwerpen
http://www.syntra-AB.be
http://cvo-ivoran.be
http://www.digistap.be
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JAARTHEMA RESPECT 

Binnen ons jaarthema Respect werken we ook aan het respect voor onze 
materialen. In deze editie van ‘t Groen Blaadje gaan we de oplaad-
bare batterijen van Pellenc even in de kijker zetten. (MB) 
 

RESPECT VOOR ONZE MATERIALEN 
DRAAG ZORG VOOR DE BATTERIJEN! 

De Pellenc batterijen zijn ge-
maakt voor jullie comfort. Ze zijn 
samengesteld uit zo licht mogelij-
ke materialen om zo gebruiks-
vriendelijk mogelijk te zijn. 
Maar dat maakt ook dat ze ge-
makkelijker kunnen stuk gaan. 
Daarom, heel belangrijk, gebruik 
je werkmateriaal enkel waar het 
voor dient! 
Op deze foto’s overlopen we even 
wat er wel en niet kan. (MB) 

een batterij is 
geen koffietafel  

een batterij is geen krik om 
banden te verwisselen  

HOE HET NIET MOET! 

Draag je batterijen altijd op 
je schouder, sleep ze niet over 
de grond .  

HOE HET NIET MOET! 

De verbindingsstukken 
van de batterijen zijn 
gemaakt van dunne 
plastiek. Leg ze altijd 
voorzichtig weg. Nooit 
op een brute manier. De 
verbindingsstukken bre-
ken heel snel af! (MB) 

let op met je draagharnas ! 
Een beschadigd harnas is 
slecht voor je rug . Verwittig 
tijdig je monitor of Marc Koe-
voets zodat ze voor vervan-
ging kunnen zorgen  

als je toestellen aansluit op je 
batterij , denk er dan aan om dit 
enkel te doen als je batterij op 
de grond ligt . Nooit als ze op je 
rug hangt . Dit om te voorkomen 
dat de elektrische pinnetjes ver-
buigen. 
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“Ik kom uit de Democratische Republiek Congo, uit 
Kinshasa. Ik ben getrouwd en vader van vier prachtige 
kinderen. In Congo was ik een subalterne officier van de 
19de promotie. Ik kreeg mijn opleiding aan de Kananga 
Officieren Trainingsschool en ik behaalde de titel van 
graduaat in de sociale wetenschappen en werd een 
militaire en infanterie pelotonleider. In november 2003 ben 

ik naar België 
gevlucht door 
politieke 
problemen. In het 
begin was het 
enorm moeilijk voor 
mij hier. Ik moest 
mijn familie 
achterlaten en hier 
Nederlands leren 
en mij integreren. Ik 
volgde een 
inburgeringscursus 
en een cursus 
onderhoud en ICT 
bij de VDAB. Zo 
kon ik in 2006 aan 
de slag bij 
Levanto, waar ik 
zes maanden 
werkte. Nadien 
heb ik het 
moeilijk gehad. 
Ik kon niet 
blijven op mijn 
werk, mijn 
asielaanvraag werd 
afgekeurd en ook mijn 
werkvergunning en 
oranje kaart werden 
ingetrokken. Die dag 
was ontzettend 

moeilijk voor mij. Ik wist 
niet wat mijn toekomst zou zijn en die van 

mijn familie… Maar in 2010, oef, vond ik terug werk. Ik begon bij 
AWB en na een paar maanden, heb ik mijn draai gevonden op het 
werk. Hoera! Eindelijk vond ik mijn lach terug, doordat ik mijn 

familie na al die jaren eindelijk naar België kon halen. Bij AWB heb 
ik veel geleerd: opritaanleg, klinkerwerken, dolomiet, hekwerk, 
asfaltwerken. Ik ben het team werkbegeleiders en de collega’s heel 
dankbaar omdat zij mij gevormd hebben. Ik ben blij dat ik de kans 
had om te leren hekwerk plaatsen met B&G. En ik ben blij om te 
kunnen werken in een dynamisch en echt team, waarbij er 
wederzijds respect is en een goede samenwerking. Door onze 
positieve prestaties kunnen we het imago van AWB behouden. Ik 
dank ook de sociale dienst voor de snelheid, voor het papierwerk 
en de antwoorden op mijn vragen.  
Clement Lokoma, arbeider AWB” (CL/AC) 

MAAK KENNIS MET DE CULTUREN OP HET WERK
Binnen onze organisaties vind je een diversiteit aan nationaliteiten en 
origine’s. Maar wat weten we als collega’s nu eigenlijk van elkaars cul-
tuur, taal en gewoontes? Tijd om eens te gaan aankloppen bij een aantal 
collega’s en naar hun verhaal te luisteren…  
In deze editie lezen we het verhaal van collega Clement Lokoma, dat hij 
zelf voor ons uitschreef. 

“In november 2003 
ben ik naar België  
gevlucht. In het be-
gin was het enorm 
moeilijk voor mij 

hier. Ik moest mijn 
familie achterlaten 
en hier  Nederlands 
leren en mij integre-

ren” 

CLEMENT LOKOMA VERTELT OVER ZIJN KOMST NAAR BELGIË  
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Tijdens een 
overlegmoment over 
’t Groen Blaadje 
stond het thema 
Respect als punt op 
de agenda, met de 
oproep om eens op  
bezoek te gaan bij 
Aziz om een Iftar 
(moment van het 
verbreken van het 
vasten tijdens de 
Ramadan, red.) mee 
te beleven.  
 
Dit leek me een 
unieke kans om 
kennis te maken met 
de leefwereld van 
Aziz en zijn familie. 
De vraag was of hij 
er geen problemen 
van zou maken om 
de ‘directeur’ op 
bezoek te krijgen? 
An (Coppens) nam 
contact op met hem 
en dit bleek geen 
probleem te zijn. 
Afspraak op vrijdag 
3 juli om 21u30 in 
Borgerhout.  
Praktische vraag: 
wat neem je mee als geschenk voor de uitnodiging? Ik dacht aan 
een fles wijn of een bierkorf. Neen, dat kan niet wanneer je op 
bezoek gaat bij een Islamitische familie. Uiteindelijk kozen we voor 
een fruitkorf. Het was een zwoele zomeravond en Aziz stond ons in 
de deur op te wachten en in een traditioneel kleed (???).  
 
Aziz en zijn echtgenote heetten ons heel warm en hartelijk welkom 
bij hen thuis. Belangrijk: schoenen uit vooraleer de leefruimte te 
betreden. We kregen water aangeboden, op de tv was een 
rechtstreekse uitzending vanuit Mekka bezig,  en vervolgens kreeg 

ik ook een wit kleed aangeboden. Even schrikken. Aziz legde 
ons de regels van de vasten uit en gaf een overzicht van de 
verschillende bidmomenten. Enkele minuten later onderbrak hij 
het gesprek en begon met zijn avondgebed. Na dit gebed dronk 
hij wat water en werden we uitgenodigd plaats te nemen aan 
een zeer mooi gedekte en rijkelijk gevulde tafel. Opvallend was 
dat enkel de ouders en de jongste dochter mee aan tafel 
gingen. Op tafel bevonden zich zeer lekker typisch en 
huisgemaakte gerechten maar ook vers geperste fruitsappen. 

Snel was het middernacht en was de tweede bidperiode 
aangebroken. Nadien hebben we nog enkele gesprekken gevoerd 
over de cultuur, het geboorteland Marokko en de integratie van 
allochtonen in onze maatschappij. Om 1u30 was het tijd om 
huiswaarts te keren.  
Ik wens via deze weg Aziz en zijn familie van harte te danken voor 
de unieke belevenis en de kennismaking met een andere cultuur. 
 
Indien je ooit de kans krijgt om bij een collega met een andere 
cultuur op bezoek te gaan: grijp deze kans met beide handen. (PP) 

MAAK KENNIS MET DE CULTUREN OP HET WERK 

DIRECTEUR PETER BELEEFDE DE RAMADAN BIJ ABDEL AZIZ 

Peter Pittevils: 

“Aziz legde ons de regels 
van de vasten uit. Daarna 
mochten we plaatsnemen 

aan een zeer mooi gedekte 
en rijkelijk gevulde tafel” 

In het kader van ons jaarthema Respect willen we ons ook echt inleven in 
de cultuur van onze collega. Deze zomer ging onze directeur de uitdaging 
aan en beleefde hij een dag mee de Ramadan, de vastenmaand van de mos-
lims. Peter was samen met zijn vrouw Lieve thuis uitgenodigd bij Abdel 
Aziz Elbakhkhass, medewerker van AWB. 
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Kurt Aesseloos (AWB): “Ik vond het in één woord ‘fantastisch’ om een 
halve dag met Gina mee te werken op de loondienst. We hebben samen 
de voorschotten van de arbeiders betaald. Zo heb ik met haar bekeken 
wie er wel of geen recht heeft op een voorschot. Niet iedereen krijgt een 
voorschot. Het hangt ervan af of je gewerkt hebt of ziek was in de eerste 
helft van de maand. Gina was een goede lerares, ze heeft me veel 
antwoorden gegeven. Ik vond de inleefdag dan ook heel interessant en 
heb niets dan lof voor Gina! Ze heeft echt veel werk, geloof mij! Ik zou 
niet in haar schoenen willen staan.” (AC) Foto TVD 

Eline Aertbeliën: “In augustus heb ik een dag meegelopen met Inge. Ik vond 
het een ervaring die iedereen een keertje zou moeten meemaken, omdat het 
je laat stilstaan bij hoeveel werk het onderhoud van deze gebouwen wel niet 
vraagt. Vloeren dweilen, kastjes afstoffen, bureel afkuisen, koffie geven, post 
halen, de afwas doen, de kleedkamers poetsen en de schoenkastjes wassen, 
de keuken poetsen en opruimen, wc’s poetsen, ….. 
Als onderhoudsmedewerker steek je veel tijd in het goed uitvoeren van je job, 
maar wanneer je hebt gepoetst en de collega’s laten de vloer of toilet vuil 
achter dan is dit niet fijn en lijkt het alsof je collega’s geen rekening houden 
met jouw werk.    
Dus ik geef Inge een dikke pluim voor al het harde werk dat ze elke dag doet 
en mijn voornemen is om wat meer rekening te houden met haar werk. Door  
bv. mijn voeten af te kuisen, mijn bureel proper achter te laten, enz.  Ik heb 
gemerkt dat je al met kleine dingen het leven van onze onderhoudsdame een 
pak aangenamer kan maken. Eline”  
Ook voor Inge was het een leuke ervaring: “Ik vond het heel plezant, en zeker 
voor herhaling vatbaar. Eline heeft goed gewerkt”, lacht Inge. (EA) foto MK 

Eline poetste een dag samen met Inge 

VERSLAG VAN EEN INLEEFDAG

Kurt zat een dag op de stoel van Gina 

Collega Joris Dejongh (Aralea) liep in augustus een 
halve dag mee met Nathalie Dupon op de sociale 
dienst. Joris vertelt: “Ik vond het een heel interessante 
dag. Nathalie heeft me verteld wat zij allemaal doet 
binnen onze organisatie, en dat was toch meer dan ik 
dacht. Ik heb ook zelf wat werk mogen doen, zoals 
het invullen van gegevens over onze verlofdagen voor 
de subsidies. Ik heb ook dimona-aangiftes mogen 
doen. Daarbij moet je de naam en 
rijksregisternummer doorgeven van nieuwe collega’s 
zodat zij officieel geregistreerd worden als 
medewerkers. Natuurlijk heb ik geen persoonlijke info 
van collega’s gezien of gehoord. Dat zou niet correct 
zijn, want dat is vertrouwelijke informatie. Ik heb toch 
veel bijgeleerd over het werk van Nathalie. Voor deze 
dag had ik eigenlijk geen idee hoe een dag er op de 
sociale dienst uitziet, en nu heb ik daar meer een 
beeld van. Goed werk Nathalie!” (AC) Foto AC 

Joris liep een dag mee op de sociale dienst 
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Tanja reed mee met de vrachtwagen op AWB 
 
Tanja Goelen: “Het was echt een inte-
ressante dag. We hebben eerst een 
vracht vuil zand teruggebracht naar 
Hens, dan zijn we naar De Kort gere-
den en daar hebben we vuil opgehaald 
en dit ook weggebracht.  
Daarna zijn we naar AWB gereden en 
daar hebben we de container gewis-
seld. Ik vond het echt wel boeiend. Je 
moet je gedachten er goed bijhouden. 
Ik heb ook een goede uitleg gekregen 
van Wim en ik heb veel respect voor 
wat Wim allemaal doet. Ik had al wel 
een idee van het werk, maar ik heb nu 
een vollediger beeld van de job van 
Wim.” (AC)  Foto AC 

Nathalie Dupon: “Op maandag 17 augustus ging ik meewerken met 
de ploeg van Wim Thoen. We vertrokken op Aralea om 7u15, vermits 
er in Kapellen op maandag om 7u30 moet gestart worden met de 
zwerfvuiltoer. 
Michel De Molder leerde me die dag bosmaaien en bladblazen.  
Toen ik startte was het een beetje “geklungel”, vermits de draad van 
de bosmaaier regelmatig te kort werd. Michel gaf me dan als tip dat ik 
ermee op de grond moest kloppen. En inderdaad, toen kwam de 
draad er terug uit :-) 
Na een uurtje of 2 had ik reeds last van mijn rug. Toen bleek dat ik 
mijn bosmaaier niet goed had aangepast, waardoor mijn rugpijn ver-
dween nadat ik de bosmaaier op een betere hoogte droeg en ik mijn 
rug rechter kon houden. Ook viel mijn bosmaaier regelmatig stil en 
kreeg ik af en toe een steentje tegen mijn aangezicht, wat best wel 
hard aankwam (goed dat ik een veiligheidsbril op had !). Maar na een 
tijdje ging het steeds beter en kreeg ik er eigenlijk wel plezier in.   
Michel leerde me ook werken met de bladblazer, wat in het begin toch 
ook een beetje oefening vereiste. Het gras/onkruid moest in de goot 
terechtkomen, maar dat was niet altijd gemakkelijk. Wanneer ik teveel 
gas gaf, kwam alles op de baan terecht, wat uiteraard de bedoeling 
niet is.  
Het was voor mij een leerrijke, aangename dag !  
Nu weet ik uit eigen ervaring meer waarover ik spreek wanneer ik 
sollicitatiegesprekken met kandidaat-arbeiders doe.  
Groenzorg is fysiek zwaar en rugbelastend werk. Respect hiervoor !!! 
Nathalie”  
Ook voor Michel was dit een unieke ervaring: “ik heb hier 16 jaar op 
gewacht! Ik vond het echt heel plezant om samen te werken”, vertelt 
Michel. (ND) Foto ND 

VERSLAG VAN EEN INLEEFDAG 
Nathalie werkte als arbeider in de ploeg van Wim 
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Thierri Oudermans: “Ik was echt aangenaam verrast. Ik ben heel 
goed ontvangen op AWB, al was het koffiemachine net die dag 
kapot (lacht). Ik moet bekennen dat ik echt een verkeerd beeld 
had van de collega’s op AWB. Ze waren heel behulpzaam en 
gastvrij en er hangt een toffe werksfeer. ’s Morgens ben ik 
begonnen met de parking te keren, in de namiddag ben ik gaan  

 

kruien met de kruiwagen, en moest ik een nieuw product 
aanbrengen. Ik zat in de ploeg van Peter Van Linden en we  
werkten aan een terras in Brasschaat. Het tofste vond ik om de 
collega’s daar te leren kennen, en hoe zij werken. ’t Was plezant 
maar ik blijf toch liever op Aralea ;-)” (AC) Foto PVL 

JAARTHEMA RESPECT 

Thierri ging aan de slag op AWB 

Mathias Rymenans: “Ik heb een dag bij Wim Tiebos ge-
staan, allez gezeten. Het was een zeer leuke ervaring. Zo 
leerde ik de andere kant van Aralea kennen, namelijk de 
administratieve kant. Zo hielp ik Wim bij het berekenen van 
het aantal uren dat er gewerkt wordt per week, de inkom-
sten die Aralea genereert op maand- en jaarbasis, het verg-
aderen over diverse onderwerpen. Zo hebben we  gebrain-
stormd over bepaalde moeilijke onderwerpen en hebben we 
knopen kunnen doorhakken en nieuwe ideeën voorgelegd 
om de efficiënte van onze werkplaats te verhogen.  
De functie die Wim beoefent is een heel essentieel onder-
deel van de groep, omdat hij de contracten in orde maakt, 
waardoor wij ons werk kunnen uitvoeren. Zijn functie mag 
niet ontbreken in een organisatie als deze. Ik had al wel een 
idee van wat Wim doet, maar nu heb ik het eens zelf mogen 
ervaren.  
Alleen is het jammer dat het maar 1 dag was en dat ik he-
laas geen hele week mocht meelopen. Want ik had in de 
vergadering soms moeite met het volgen van de onderwer-
pen. Het was voor mij moeilijk om een bijdrage te leveren 
aan de vergaderingen. Ik heb wel een paar keer een bijdra-
ge kunnen doen, maar het gaf me geen voldoening. Omdat de onderwerpen voor mij nieuw waren, en Wim er al langer mee bezig was. 
Maar hoe kan het ook anders, als je maar 1 dag die functie beoefent. Ik heb meer respect gekregen voor Wim zijn beroep en als ze mij zou-
den vragen om nog een dag mee te lopen, dan zou ik geen nee zeggen.” (AC) Foto AC 

Mathias werkte een dag mee met Wim 
VERSLAG VAN EEN INLEEFDAG 
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 VARIA 

Heb jij soms ook problemen om een vierkante draad in de bos-
maaierkop te bevestigen? Erik Van Offel heeft de oplossing. 
Knip met een snoeischaar een schuin kantje aan de 
draad en het zal beter in het gat passen, zo eenvoudig 
is het. Dank aan Ester voor het aanbrengen van deze 
tip. 
Heb jij een handige oplossing voor een probleem of 
een andere tip waar je collega’s uit de andere ploegen 
of andere werkplaats ook uit kunnen leren? Dan is deze 
rubriek jouw plek! Kom met je idee naar monitor Joris 
(Aralea) of naar An op de sociale dienst. (JE) Foto’s JE 

Stap 2: knip de  
dr aad schuin af m et  

een snoeischaar  

HANDIG IDEE? DAT NEMEN WE MEE! 
r ubr iek  van monit or  Jor is 

Stap 3: nu kan j e de 
dr aad met  het  schuine uit -
einde in de bosmaaier  st e-

ken 

Stap1 neem het  uit einde 
van de dr aad 

HOE VERVANG IK DE DRAAD VAN MIJN BOSMAAIER? 

Eind augustus heeft collega Thierri Ouder-
mans een fietsmarathon gereden in Scoul, 
Zwitserland. Thierri reed de volle 137 km —
4000m hoogtemeters — uit in minder dan 10 
uur! Een zeer knappe prestatie dus!  
“Het was echt een unieke ervaring. Je overwint 
jezelf op zo’n moment”, vertelt Thierri. “Je moet 
weten dat het beneden in het dal 30 graden warm 
was. Het was dan ook vooral belangrijk om veel 
te drinken. Om het halfuur nam ik ook een ener-
giegel of stukje banaan, om een constant peil van 
mijn suikerspiegel te houden. Bij aankomst maak-
ten de bewoners van het dorp ons nat, om een 
beetje af te koelen”, lacht Thierri. “Ze hebben ons 

daar echt goed ontvangen en waren heel hulpvaardig. On-
derweg maakten de bewoners muziek en riepen om ons 
aan te moedigen, dat geeft wel moed.” 
Thierri heeft natuurlijk hard moeten trainen om zich voor te 
bereiden voor deze wedstrijd. “Ik fiets al 9 jaar en zit ook in 
een fietsclub. De mensen in de club hebben mij overhaald 
en mij aangemoedigd om hiervoor te trainen. In februari 
ben ik dan beginnen trainen en heb stilaan conditie opge-
bouwd. Ik heb al deze tijd 3 dagen per week gefietst na ’t 
werk en op zondag in de Ardennen. En ik heb ook deelge-
nomen aan een aantal voorbereidingsritten, zoals de 
Houffalize-marathon in augustus en de Black Forest–
marathon in het Zwarte Woud in Duitsland in juli. Die telt 
ook 3500 hoogtemeters.”  
Thierri heeft de smaak te pakken nu, en kijkt al uit naar 
een nieuwe uitdaging. “Ik ga deze fietsmarathon in 
Scoul volgend jaar opnieuw doen. Maar ik wil in juni 
ook deelnemen aan de Superbike in Italië. En ook in 
Karinthie, Oostenrijk, is er een gelijkaardige marathon 
die ik eens wil doen.” Je ziet het, Thierri heeft nog heel 

wat in zijn mars. Wij supporteren voor jou, Thierri! (AC) 

Thierri reed Alpenmarathon uit 

Marc Broeckhuysen vertelt: “Op een 
doordeweekse ochtend in juli ging ik 
zoals altijd plichtsbewust naar de 
planningsvergadering. Tot mijn ver-
wondering, stond er op mijn plaats 
een pakje met een fles wijn in en met 
bijbehorend envelopje. Raar, het was 
niet mijne verjaardag en ik was voor 
zover ik weet ook niet terug pa gewor-
den . Maar toen ik het briefje las werd 
het me allemaal duidelijk . De week 
daarvoor was ik met Tom Brands van 
AWB een ronde aan het doen in de 
vogelwijk om af te spreken welke wer-
ken er moesten gebeuren , toen we in 
één van de straten een oudere dame 
op de grond zagen zitten . Die dame 
was gevallen en had zware schaaf-
wonden aan haar gezicht , handen en 
knieën . Omdat ze niet wou dat ik een 
ziekenwagen belde heb ik haar voor-
gesteld om haar naar haar thuis te 
brengen . En omdat ze het zo sympa-
thiek vond, heeft ze via monitor Roel, 
toevallig haar buurman , een flesje 
wijn en een bedankkaartje laten afge-
ven. Als pluim kan dat ook wel tel-
len ... :-)” (MB) 

Wat was het verhaal 
achter deze wijnfles? 
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In de vori-
ge editie 
van ons 
blad lan-
ceerden 
we de foto 
van deze 
dolfijn en 
vroegen 
we jullie 
om ons 
het ver-
haal hier-
achter te 
komen 
vertellen.  

We spraken met ex-werkbegeleider Joeri Maes: 
“De dolfijn komt uit het containerpark van Kapellen. 
We gingen er met de ploeg blad wegbrengen, toen 
een collega het dolfijntje vond op een tafel waar de 
medewerkers van het containerpark spulletjes uitstal-
len om mee te nemen. Zo is het in onze camionette 
beland en niemand mocht er sindsdien aankomen”, 
lacht Joeri. “Het dolfijntje mocht niet meer weg uit de 
camionette.” (AC) 

HET VERHAAL  
VAN DE VERDWAALDE DOLFIJN 

De camionettes van Aralea, AWB en Mikerf: op het 
eerste gezicht zien ze er zo goed als allemaal hetzelf-
de uit. Echter, wie wat dichter gaat kijken ziet dat elke 
camionette de eigenheid van zijn ploeg draagt. Pluche 
beestjes, foto’s, stickers, je kan het zo gek niet beden-
ken.  
Nu hebben we onder ons een geheime DETAILZOR-
RO die het fantastische idee heeft opgevat om hier 
iets mee te doen. Het idee is het volgende: wij publice-
ren een foto van zo’n hebbeding uit één van de camio-
nettes, en jullie gaan raden over welke camionette het 
gaat en komen ons het verhaal vertellen achter dit 
object. In de volgende editie van dit blad vertellen jullie 
dan alles over  hoe dit hebbeding in de camionette 
terechtgekomen is. Aan de slag dus!  KEN JIJ DIT 
ROZE VARKENTJE? KOMT HET UIT JOUW CAMI-
ONETTE? KOM ONS DAN HET VERHAAL HIER-
ACHTER VERTELLEN! WE ZIJN ALLEMAAL BE-
NIEUWD! (EB) Foto IT 

Foto AC 

VARIA 

Ah, hier zie, den 
Davy op AWB.  
Dit is het resultaat 
van een dagje hard 
werken met beton. 
Amai mijn voeten, 
die is moe!!! Serge 

VAN WAAR KOMT  
DIT ROZE VARKENTJE? 

Wie was er in deze 
versleten schoenen 
aan het werk op 
Aralea? ;-) 

Ps: let vooral op de gaten 

Mathias Rymenans 

Woordzoeker “De Herfst” 

En nog een mooie zomerfoto van 
de ploeg van Marc Broeckhuy-
sen aan het werk in 

Foto AC 

Foto MB 

Foto SA 
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 DE CARTOON VAN KOEN 
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 END OF THE SUMMER 

 

 

AWB nam op 18/9 afscheid van administratief bediende Sophie.  
Dank je wel voor de toffe samenwerking Sophie, het gaat je goed! 

AWB NAM AFSCHEID 
VAN SOPHIE VERDIER 

Foto’s TVD en AC 

Foto’s TVD 
en AC 

Dieter Oostvogels, arbeider op AWB, zat 
mee in de werkgroep die het End of the 
Summerfestival organiseerde en hij vond dit 
een geweldige ervaring. “Het was echt heel 
plezant! Voor mij was het een hele ervaring 
om dit met de mannen samen in elkaar te 
steken. Ik heb altijd al zoiets willen organise-
ren en heb mij echt geamuseerd. Zelf heb ik 
vooral geholpen bij het opstellen van de 
tafels en stoelen en het ijsscheppen, en dat 
viel heel goed mee. Mocht er nog eens zo’n 
feest georganiseerd worden, dan wil ik zeker 
opnieuw helpen”, vertelt hij enthousiast. 

Ik geef een pluim aan André (Aralea), 
beste ploegbaas, werkt goed en heeft respect 

voor de arbeiders. 


