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Driemaandelijkse uitgave van Aralea, AWB en Mikerf 

EEN ANTWOORD OP 

JOUW VRAGEN OVER DE FUSIE 

Lees meer p6, 7 en 8 

BEN JIJ AL FAN VAN ONZE 

WARME MAALTIJDEN? 

Lees meer p8-9 

TERUGBLIK OP  

1,5 JAAR RESPECT 

Lees meer p15 - 19 

Ik geef een pluim aan Simon Croes (AWB), omdat 
hij hard gewerkt heeft in Mechelen en om zijn flexi-
biliteit 
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 VOORWOORD 

December, donkere en natte dagen. Tot op he-
den nog geen sneeuw gezien. Bij het schrijven 
van het voorwoord is het gevaarlijk om  dit te 
schrijven, aangezien dit toch enkele dagen voor 
druk moet klaar zijn ;-)  
Gezien dit al de editie van januari is, is hierbij 
het eerste Groen Blaadje van 2016 een feit. Ik 
stel vast dat ons personeelsblad “de mayonaise” 
van onze organisaties is. Er zit een logica in bij 
het lezen van het blad: eerst kijk je of je er zelf 
in voorkomt, vervolgens zoek je je eigen ploeg, 
dan kijk je wie je nog kent om vervolgens al de 
rest te lezen. Het leuke aan het blad is dat je 

een zicht krijgt op je collega’s, hun werk en de andere locaties. Het 
personeelsblad kan dan ook enkel bestaan dankzij de inbreng van 
jullie allemaal. 
 

Het najaar was een periode 
die in het teken stond van 
de fusie. Achter de scher-
men werd er hard gewerkt 
om zoveel mogelijk zaken in 
orde te krijgen.  
We gaan spreken over afde-
lingen groenzorg, boerderij, 
cafetaria en verhardingen. 
Op het kerstfeest is er een 
leuk intermezzo met alle vragen van de collega’s over de fusie. Dit 
interview werd door collega Tom Van Deuren uitgeschreven in het 
blad. Je kan het lezen op pagina’s 6, 7 en 8. We zorgen er boven-
dien voor dat de film over de fusie na de vertoning ook beschikbaar 
is. 
Op dinsdag 5 januari zal de eerste Algemene Vergadering van Ara-
lea als maatwerkbedrijf doorgaan. 2016 zal in het teken staan van 
deze fusie. We plannen een feest voor 35 jaar Aralea, 30 jaar 
AWB & 25 jaar boerderij en we willen zowel jouw familie als de 
partners van onze organisatie laten kennismaken met het nieuwe 
maatwerkbedrijf.  
 

AWB heeft een turbulente herfst achter de rug. Na meer dan 10 
jaar dienst werd de samenwerking met Jan stopgezet. We gingen 
op zoek naar een nieuwe “afdelingsverantwoordelijke”.  Ik hoop dat 
we bij het overhandigen van dit blad de naam al kennen. 
Deze wending in de organisatie zorgde voor behoorlijk wat druk bij 
de werkbegeleiders en de arbeiders. Het team nam de verantwoor-
delijkheid op en iedereen stak een tandje bij om de tewerkstelling 
en de klanten te behouden. Samen met Serge hebben we bijna alle 
bestaande klanten bezocht en ons oor te luisteren gelegd. Dit resul-
teerde in verbeterpunten, maar zorgde ook voor het behoud van 
opdrachten en het bekomen van nieuwe tewerkstelling. Enkele van 
deze partners die we bezochten met een positief resultaat waren: 
B&G hekwerk, Pidpa verhardingen en grachten, Riolink en  de ge-
meente Schoten. Ondertussen hebben we al een aantal nieuwe 
prospecten in de pijplijn zitten. Ik wil iedereen van het team een 
pluim op zijn/haar hoed steken om samen voor de tewerkstelling 
van onze werkplaats te gaan. DANK JE WEL. 
 

Bij Aralea was iedereen hard aan het werk met het ruimen van 
het blad. Iemand vertelde mij toen ik begon te werken bij Ara-
lea: voor elke inwoner van Brasschaat is er een boom. Als ik even 
google, lees ik dat er 37.000 inwoners zijn in onze gemeente. Een 

quizvraag: hoeveel blad is dit? Het goede antwoord is HEEL VEEL.   
Voor Aralea was het geen gemakkelijk jaar. Door het verlies van 
Wuustwezel stond de boog heel strak gespannen. Voor de eerste 
keer in het ontstaan van de organisatie hebben we een week moe-
ten stempelen. Zowel ikzelf als de Raad van Bestuur betreurden dit 
ten zeerste. Ondanks het verlies van Wuustwezel is het ons gelukt 
om voldoende andere opdrachten te vinden, die echter niet altijd 
eenvoudig of dichtbij waren, om zo toch voldoende tewerkstelling 
voor iedereen te genereren. We stellen alles in het werk om zo veel 
mogelijk werk te vinden in het komende voorjaar om te vermijden 
dat we terug moeten stempelen. Makkelijk zal dit alleszins niet zijn, 
maar we gaan ervoor. Wat betreft de contracten voor het seizoen 
2016, zijn alle offertes de deur uit. De ondertekende exemplaren 
kwamen al terug en we zorgen voor de opvolging van de openbare 
aanbestedingen. 

 

Het mooie herfstweer zorgde voor 
veel volk op de boerderij en in de 
cafetaria. Vele bezoekers kwamen 
genieten van de herfstkleuren en van 
een hapje en drankje. Sint Maarten was 
opnieuw een schot in de roos. Er was 
een aanbod van diverse dranken en 
versnaperingen, we zagen blije kinder-
gezichten, uitgeholde bieten, Sint Maar-
ten op z’n paard, en een glas warme 
chocomelk en een wafel  zorgden er-

voor dat de bezoekers opnieuw moe maar voldaan huiswaarts keer-
den. Meer hierover lees je op pagina 4. 
Sinds oktober kunnen we op dinsdag en donderdag genieten van 
verse soep en een lekkere dagschotel. Heb je zin in een bepaald 
gerecht? Laat het zeker weten via de postbus. De chef zal trachten 
aan de verwachtingen te voldoen. Meer hierover kan je lezen op de 
pagina’s 8 en 9. Verveel je jezelf tijdens de kerstvakantie of in het 
weekend? Breng dan eens een bezoekje aan de cafetaria.  
 

De Kringwinkel. Kerstmis en Nieuwjaar staan voor de deur. 
Wat is de volgende christelijke feestdag? Inderdaad: Pasen. Wij 
hopen rond 1 april de deuren van de Kringwinkel Brasschaat 
geopend te hebben. Samen met de directie van Kringwinkel 
Antwerpen werden de nodige afspraken gemaakt. In het eerste jaar 
gaan we in “enclave” werken. Dit wil zeggen dat we met 5 arbeiders 
en 1 begeleider gaan werken voor de Kringwinkel. Na een jaar sa-
menwerken zullen we in alle transparantie de werking evalueren en 
de volgende stappen zetten. Je kan het omschrijven met de term 
“verliefd, verloofd en getrouwd”. We werden verliefd op elkaar, op 1 
april 2016 zal onze verloving een feit zijn en we hopen dat we op 1 
april 2017 kunnen trouwen. In het volgende personeelsblad zullen 
we jullie veel meer kunnen vertellen over de Kringwinkel. 
 

Zo, het eerste voorwoord van 2016 zit er op. Er rest mij enkel nog 
iedereen van harte te bedanken voor de inzet en goesting in het 
afgelopen jaar. Ik wil jullie alvast een gezond en gelukkig 2016 
toewensen. 
 

Ik sluit af met deze doordenker: “Als er sprake is van een verbin-
ding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan 
ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren” 

 

Peter 
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TERUGBLIK OP EEN BEWOGEN JAAR 

“IK WIL JE VAN HARTE BEDAN-
KEN VOOR DE INZET EN GOES-
TING VAN HET AFGELOPEN 
JAAR EN JE EEN GEZOND EN 
GELUKKIG 2016 TOEWENSEN” 

Peter Pittevils 

Algemeen Directeur 
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 NIEUWS  

We kregen via mail een 
pluim voor de ploeg van 
Jens Peeters. “Wim, 
Peter, Dikke proficiat 
voor de vogelkersbestrij-
ding in de Inslag afgelo-
pen week. Zeer deskun-
dige en correcte uitvoe-
ring van monitor en gas-
ten. Mvg, Dirk Leyssens, 
boswachter” 

Nu de collectieve slui-
ting voor de deur staat, 
zijn al onze ploegen 
druk bezig om de bla-
deren uit het straatbeeld 
te krijgen. Intussen kun-
nen we al vooruitblikken 
naar volgend seizoen.  
 

Winterwerk 

De gemeente Brasschaat is 
op de koffie geweest, samen 
met de boswachter die de 
Brasschaatse parken be-
heert. Er werden een heel 
aantal werken ingepland, die 
al een flink deel van onze 
winterplanning zullen kunnen 
invullen. We hopen dit te 
kunnen aanvullen met een 
aantal kleine plantopdrach-
ten, het snoeien van bomen, 
en ook een aantal opdrach-
ten voor ANB. Een eerste 
pakket is al binnen, er kan 

 

NIEUWE VERLOFKAARTEN  

VANAF 1 JANUARI 2016 

Vanaf 1 Januari zal er een nieuwe verlofkaart 
gebruikt worden. Bij AWB  en voor alle deeltijdse 
medewerkers was de verlofkaart reeds in uren 
uitgewerkt. Dit zal nu voor iedereen zo zijn.  
Voor de medewerkers van Aralea betekent dit dat 
ze in de winter 7 uur verlof zullen opschrijven en 
in de zomer 8 uur. Het is niet eenvoudig om dit 
neer te schrijven, doch de sociale dienst of de 
monitoren zullen je met veel plezier helpen. (PP) 

WHAT’S NEW?WHAT’S NEW?WHAT’S NEW?WHAT’S NEW?    
EEN EERSTE KIJK OP DE OPDRACHTEN VAN 2016 

een ploeg naar natuurgebied Het Rot. Dat klinkt niet gewel-
dig, maar het schijnt er enorm mooi te zijn. 
 

Eandis 

Aralea heeft afgelopen najaar zijn contract met Eandis kun-
nen uitbreiden. Er komen 1000 cabines bij, plus 3 bedrijfs-

terreinen. Dat is te veel werk voor Dirk en Danny alleen, er 
zullen een aantal collega’s hen bijstaan. Verder zullen al de 
verhardingen en omheiningen rond de cabines door onze 
collega’s van AWB geplaatst worden. Een uitstekend voor-
beeld van onze nauwere samenwerking.  
 

Werken in het park 

De gemeente Brasschaat gaat binnenkort een aantal werken 
laten uitvoeren om de rozentuin rond ons gebouw te her-
waarderen. Het stuk muur en het traliewerk waar de beuk op 
gevallen is, zal weer opgebouwd worden. De langverwachte 

omheining die de reeën moet tegenhouden zal ook geplaatst 
worden. En komende maand zal de ploeg van Luc al de klim-
op van de muur weghalen. Dat zal alvast een hele verande-
ring worden. 
Daarna wil men de rozen zelf opnieuw gaan bekijken. 
 

Aanbestedingen 

De komende winterperiode is de spannendste tijd voor Ara-
lea, omdat dat de periode is waarin de gemeentebesturen 
hun groenonderhoud uitschrijven en een geschikte aannemer 
zoeken. Malle en Schoten hebben hun opdrachten net gepu-
bliceerd. De lastenboeken van Kalmthout, Stabroek en ook 
van Wuustwezel worden binnenkort verwacht.  
Door onze ervaring en inzet hopen we in pole position te 
staan om de volgende jaren weer voor al deze gemeenten te 
mogen werken. 

Wim Tiebos 

Foto Tom Van Deuren 
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We zijn er bijna, we 
voelen het nog niet echt 
maar de winter gaat er 
toch wel komen. 
Op de boerderij zijn we 
ons aan het 
voorbereiden. We 
knutselen kerstkaartjes 

en werken wat meer in het wolatelier om 
matjes en dekens te maken. De 
groenten in de moestuin worden 
allemaal geoogst  en de grond is bijna 
winterklaar. De tuin mag even rusten. 
 

Wij starten het winterseizoen ook elk 
jaar met een feest ! 
Sint Maarten komt hier altijd op 11 
november aan alle kinderen chocomelk 
en wafeltjes uitdelen.  
Wat zeg je , ken je die mijnheer  niet?   
Dat is een voorname man en een vriend 
van Sinterklaas. Martinus is even heilig 
als de “Goede Sint” maar Hij komt 
enkele weken vroeger en heeft geen 
lange witte baard. Een kindervriend is hij 
ook al. Maar Hij heeft vooral aandacht 
voor de arme mensen.  
 

Het verhaal van Sint Maarten:  
Hij werd geboren  in 316 en was een 
officier bij het leger van de Romeinse 
Keizer, net als zijn papa. Hij was dus 
geen klein onbelangrijk manneke. Maar 
hij deed dat werk niet graag. Veroveren 
en vechten was niet zijn ding. Op een 
dag kwam hij bij de grote poort van 
Amiens, een stad in Frankrijk. Daar zat 
een arme bedelaar die het heel koud 
had. Hij mocht de stad niet in omdat hij 
echt veel te vies was. Martinus vond dat 
heel erg en gaf hem een deel van zijn 
warme dikke mantel die Hij met zijn 
zwaard in twee hakte. De bedelaar was 
Hem heel dankbaar.  
Hij zorgde ook goed voor zieken en 
gewonden. Op een dag besliste 
Martinus om uit het leger te vertrekken. 
Hij wilde alleen zijn om eens heel goed 
na te denken. Hij heeft trouwens heel 
lang nagedacht. Mensen kwamen naar 
Hem toe om zijn wijsheid.  
Vele jaren later werd hij bisschop van 
Tours. Dat is een stad in Frankrijk. Er 
kwamen veel mensen bij hem om raad 
en genezing.  Het warme respect dat hij 
had voor iedereen was legendarisch. 

Daarom worden er nog altijd grote vuren 
ontstoken op zijn sterfdag op 11 
november en wandelen kinderen met 
bietenlampjes door het  donker.  
Hij stierf op hoge leeftijd in het jaar 398. 
Nu komen er nog altijd veel mensen op 
bedevaart naar zijn stad.    
Iedereen op de boerderij werkt mee aan 
de voorbereidingen van dit feest. De 
bieten, kaarsjes, het klaar maken van 
het grote vuur, de chocomelk, zoeken 
naar vrijwilligers en nog veel meer, alles 
moet in orde zijn voor we de Heilige 
Martinus ontvangen.  
Op de foto’s kan je zien hoe wij Sint 
Maarten dit jaar hebben gevierd.  
Lieve Swerts 

WINTER OP DE BOERDERWINTER OP DE BOERDERWINTER OP DE BOERDERWINTER OP DE BOERDERIJIJIJIJ    

Foto’s EB 

Lieve Swerts 

Educatief 

medewerkster 
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Wij ontvingen een 
dankmail van een 

inwoner van de Boskapellei in 
Brasschaat, waar AWB het 
voetpad heraanlegde. “Beste 
mijnheer Verberck, Sinds 
vorige week is 'Brasschaatse 
Algemene Werken' op onze 
vraag toch gestart met de 
heraanleg van het laatste 
voetpad gelegen tussen 
de huisnummers 94 en 106, 
waarvoor dank! Gelieve al-
vast in naam van de bewo-
ners de medewerkers en ver-
antwoordelijken van deze 
firma te bedanken voor het 

professionele werk dat zij 
sinds vele jaren in Brasschaat 
uitvoeren! Vriendelijke groe-
ten, Ludo VAN VLIERBERG-
HE” 

Sinds eind september gaat onze collega Said Andiche elke dinsdag en donderdag naar Aralea. 
Daar brengt hij de dag door in het “materialenkot” van Marc Koevoets, waar hij alle kneepjes van 
het vak aangeleerd krijgt om zelf kleine herstellingen uit te voeren en ook aan de slag te gaan met 
onderdelen van oudere machines die nog herbruikt kunnen worden, wat dan weer centen uit-
spaart. Marc heeft niet enkel Said onder zijn vleugels genomen. Ook Eric Lacroix (Aralea) is zijn 
pupil. “Ik wil mijn kennis graag doorgeven aan de collega’s”, vertelt Marc. En Said is maar wat blij 
dat hij die kans krijgt: “Ik heb al heel wat geleerd en vind het echt leuk!”   (AC) Foto’s AC 

MOOI WERK BIJ WZC IMMACULATA 
Werkbegeleider Robby Abts geeft een pluim aan de groenploeg van AWB voor het prachtig geleverd 
werk in Edegem. “We hebben de afgelopen maanden wekelijks het tuinonderhoud mogen doen 
van het woonzorgcentrum Immaculata te Edegem. Zowel de bewoners als de directie 
zijn vol lof over ons geleverd werk. Het was lang geleden dat de tuinen van het 
woonzorgcentrum zo goed werden onderhouden. Sommige bewo-
ners zitten in een gesloten afdeling (dementie), waardoor ze 
nog zelden of nooit buiten hun domein of afdeling 
komen. Door jullie goede zorgen hebben ze 
tot op heden kunnen genieten van hun 
mooie tuinen! Bedankt! Robby” 

AWB is gestart met 
het ruimen van de 
grachten te Kapellen. 
Dit in opdracht van 

Rio-Link. We zijn er met frisse moed en vol en-
thousiasme ingevlogen! Iedereen werkt hard 
mee, ook al hebben we niet altijd geluk met het 

weer. Het resultaat mag alweer gezien worden.  
Voor het ophalen van de bladhopen testen we de 
knikmops met grijper. De eerste resultaten waren 
al gunstig. Zo blijven we streven naar een maxi-
male tewerkstelling en efficiënt werken. Dank aan 
alle arbeiders!  

Tekst en foto’s Robby Abts 

AWB IS GESTART MET RUIMEN VAN GRACHTEN 



 Personeelsblad van Aralea, AWB en Mikerf  ●  januari 2015 

p6  

 DE FUSIE 

De vragenstellers hebben hun 
vraag op video mogen stellen, het 
filmpje werd op een zonnige dag 
aan onze directeur getoond in de 
Rozentuin in het park, waarna hij 
de vragen mocht beantwoorden, 
wat resulteerde in een informatief 
videogesprek. 
Peter Pittevils: “Aralea bestaat nu 
uit drie verschillende bedrijven: 
Aralea, AWB en Mikerf. Deze drie 
bedrijven willen we samenvoe-
gen tot 1 bedrijf, met 3 afdelin-
gen: Aralea 
Groen, Aralea 
Verhardingen 
en Mikerf, de 
boerderij. 
Naar de buiten-
wereld toe ver-
andert er niets, 
groenzorg zal 
nog steeds 
gedaan worden 
door mensen 
die kledij van 
Aralea dragen. 
Als er een 
straat beklin-
kerd moet wor-
den, zal dat door mensen zijn in 
kledij van AWB,… Waarom fuse-
ren we dan? Wanneer we één 
bedrijf worden dan geeft dit meer 
stabiliteit.  De fusie gaat een aan-
tal processen eenvoudiger maken.  
Als we een aantal zaken kunnen 
vereenvoudigen, dan winnen we 
automatisch tijd en centen. Een 
mooi voorbeeld is wanneer AWB 
voor Aralea een groenopdracht 
gaat doen. Na de opdracht geeft 
AWB aan Ann door wat ze gedaan 
hebben en hoeveel uur ze hieraan 
gewerkt hebben, Ann maakt daar 
een factuur van.  Deze factuur 
komt binnen bij Aralea, en moet 
goedgekeurd worden door onze 
voorzitter, Wim. Wanneer deze 
goedgekeurd is door Wim,  gaat 
de factuur naar Michèle voor de 
betaling. Als deze betaald is, moet 
Gina in de boekhouding van AWB 
gaan kijken of Michèle wel betaald 
heeft.   Dit is zo’n tijdrovend pro-
ces, waar we met één boekhou-
ding veel tijd gaan terugwinnen na 
de fusie.” 
 

Joris De Jongh 
(Aralea): “Wat gaat er 
voor de arbeiders con-
creet veranderen? 
Gaan de regels en af-
spraken veranderen 
door de fusie?” 

Peter: “Er gaat op de 
werkvloer niet zo heel 
veel veranderen.  De 
grootste veranderingen 
zullen achter de scher-
men gebeuren, zo zal het 

Zoals iedereen wellicht al weet, gaan Ara-
lea, AWB en Kinderboerderij Mikerf in janu-

ari fuseren of samenvloeien. Naar aanlei-
ding van die fusie mochten jullie de vragen 
die in jullie opkwamen, stellen aan onze di-
recteur Peter Pittevils, die hij zo goed mo-
gelijk beantwoord heeft. Tekst: Tom Van Deuren 

“ER GAAT OP DE “ER GAAT OP DE “ER GAAT OP DE “ER GAAT OP DE 
WERKVLOER NIET ZO WERKVLOER NIET ZO WERKVLOER NIET ZO WERKVLOER NIET ZO 
VEEL VERANDEREN.  VEEL VERANDEREN.  VEEL VERANDEREN.  VEEL VERANDEREN.  
DE GROOTSTE VERADE GROOTSTE VERADE GROOTSTE VERADE GROOTSTE VERAN-N-N-N-
DERINGEN ZULLEN DERINGEN ZULLEN DERINGEN ZULLEN DERINGEN ZULLEN 
ACHTER DE SCHER-ACHTER DE SCHER-ACHTER DE SCHER-ACHTER DE SCHER-
MEN GEBEUREN”MEN GEBEUREN”MEN GEBEUREN”MEN GEBEUREN”    

PETER PITTEVILS, DIRECTEUR 

Aralea + AWB + Mikerf = ?

HET ANTWOORD OP JOUW VRA
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boekhoudprogramma helemaal veranderd moeten worden. 
We zullen ook nog maar 1 rekeningnummer en BTW-

nummer gaan gebruiken, misschien moeten we zelfs 
een nieuw RSZ-nummer gaan krijgen, allemaal din-
gen dus waar je niets van merkt op de werkvloer.” 
 

Davy De Raet (AWB): “Gaat de werkkledij verande-
ren en gaat het grote, samengebrachte Aralea op 1 
locatie zitten?” 

Peter: “Aralea praat op dit moment met de gemeente 
Brasschaat over een nieuwe locatie voor AWB, waar nog 
geen concrete afspraken rond bestaan. De mogelijkheid 
bestaat dat de werkplaats van AWB op de Ploegsebaan 
verbouwd zal worden. Maar die besprekingen zijn nog 
volop bezig en er ligt nog niets vast.  
Het park van Brasschaat blijft wel belangrijk voor ons omdat 
het park  voor veel werk zorgt voor ons, en het centraal ge-
legen is in de gemeente, zo kunnen we snel inspelen op 
zwerfvuil en andere problemen, ook op de Bredabaan.   
Wat de kledij betreft gaat er in het begin niet veel veranderen, 
we krijgen eerst een nieuw logo. Een nieuw logo is meteen 
ook een vernieuwd imago, en dat nieuwe logo brengt mee dat 
we nieuw briefpapier, stickers enzovoort gaan krijgen.  Met het 
nieuwe logo zal ook de kledij aangepast worden, alleen zal die 
verandering niet in 1 keer kunnen gebeuren, omdat zoiets han-
den vol geld kost.  Door die vernieuwing stapsgewijs door te voe-
ren, spreiden we de kosten over een langere periode.” 
 

Jean-Pierre Vercauteren, beter gekend als Joppe (Aralea): 
“Gaan de collega’s van Aralea ook op AWB werken en de 
collega’s van AWB ook op Aralea?” 

Peter: “Zowel bij Aralea als bij AWB proberen we zo goed moge-
lijk in te spelen op vragen van klanten. Een mooi voorbeeld is 
Immaculata in Edegem, waar AWB een groencontract heeft lo-
pen.  Een ander voorbeeld is het verhaal van collega Bjorg Bos-
mans (Aralea). Bjorg heeft een jaar voor AWB gewerkt.  Hij heeft 
de overstap naar Aralea gemaakt en zit nu goed in de groep van 
Jos.  Onlangs had AWB een kraanman nodig voor een klus, en 
hebben we Bjorg nog een weekje met AWB meegestuurd.   
Als het dus een meerwaarde heeft voor de organisatie en de 
arbeider, kan het zijn dat er na goed overleg wel eens een uitwis-
seling gebeurt.” 
 

Kurt Aesseloos (AWB):  “Gaan de werkuren en werkdagen 
veranderen?” 

Peter: “De werkuren blijven dezelfde en zullen na verloop van tijd 

door de ondernemingsraad besproken worden om te zien of er 
wijzigingen nodig zijn.  Momenteel is het niet de bedoeling de 
werkuren te veranderen.  Vorig jaar zijn er aanpassingen aan de 
uren  geweest, door het verliezen van Wuustwezel, waardoor 
enkele klanten de 45 minuten middagpauze bijvoorbeeld in vraag 
stelden.  We moeten altijd het rendement binnen de concurrenti-
ële markt in het oog houden.” 
 

Kurt Aesseloos (AWB): “Gaat er iets aan onze lonen veran-
deren?” 

Peter: “We zitten nog met 3 verschillende afdelingen, die elk bij 
een ander paritair comité horen en werken met sectorspecifieke 
afspraken over onder meer loon.  De afspraken rond maatwerk-
bedrijven gaan in 2019-2020 echt van start en tegen dan hopen 
we dat de vakbonden afspraken hebben gemaakt over het gelijk-
trekken van de lonen voor de arbeiders van de verschillende 
afdelingen. 
Op 1 Januari verandert er dus niets aan je loon.” 
 

Kurt Aesseloos (AWB): “Verandert er iets voor de vakbonds-
afgevaardigden van AWB?” 

Peter: “De directie en de Raad van Bestuur hebben een voorstel 
gedaan aan de syndicale afvaardiging om een extra mandaat 
voor bediende voor de afdeling verhardingen ter beschikking te 
stellen. Dit om ook AWB te betrekken bij de werking van de on-
dernemingsraad en het comité. Voorwaarde is dit te doen met 
het beschikbare pakket aan syndicaal verlof voor 6 personen. 
Wat betreft de arbeiders zijn er vijf mandaten ondernemingsraad 
en vijf mandaten Comité voorzien.” 
 

Luc Dalemans (Aralea): “De sociale verkiezingen gaan door 
in mei 2016. Krijgen we dan ook zicht op alle begrotingen?” 

Peter: “We hebben een aantal aparte afdelingen, die elk hun 
eigen kostenplaatje hebben, met elk hun eigen budgetten en 
rapporteringslijnen en het totaalplaatje zal een gecombineerde 
rekening zijn, welke ook besproken zal worden op de onderne-
mingsraad en daar ook zal goedgekeurd moeten worden.  We 
gaan dan ook een aantal gegevens van die verschillende afdelin-
gen gaan delen, in functie van wat er nodig zal zijn.” 

 

Lees verder op de volgende pagina 

Tekst Tom Van Deuren 

DE FUSIE 

Foto’ AC / SS 

“DE WERKUREN BLIJVEN “DE WERKUREN BLIJVEN “DE WERKUREN BLIJVEN “DE WERKUREN BLIJVEN DE-DE-DE-DE-
ZELFDE EN OOK JOUW LOON ZELFDE EN OOK JOUW LOON ZELFDE EN OOK JOUW LOON ZELFDE EN OOK JOUW LOON 
ZAL NIET PLOTS VERANDEREN ZAL NIET PLOTS VERANDEREN ZAL NIET PLOTS VERANDEREN ZAL NIET PLOTS VERANDEREN 

OP 1 JANUARI 201OP 1 JANUARI 201OP 1 JANUARI 201OP 1 JANUARI 2016”6”6”6”    
PETER PITTEVILS, DIRECTEUR 

Aralea + AWB + Mikerf = ? 

HET ANTWOORD OP JOUW VRAGEN OVER DE FUSIE 
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 DE FUSIE 

BEN 

DEZE COLLEGA’S ZIJN FAN! 

DE “OVERSTAPPERS”DE “OVERSTAPPERS”DE “OVERSTAPPERS”DE “OVERSTAPPERS”    

Eerst kwamen we Gustaaf 
(Staf) Bosman tegen. Hij 
heeft 12 jaar lang voor 
AWB gewerkt en werkt nu 
voor Aralea. Hij zegt dat hij 
altijd graag op AWB ge-
werkt heeft, dat hij dank-
baar is voor die kans die 
hij toen kreeg. En ook dat 
de collega’s altijd fantas-
tisch waren op AWB, maar 
ook op Aralea.   
 

We gaan door naar Danny 
Adriaens. Danny is over-
gestapt van Aralea naar 
AWB en is daar héél tevre-
den mee. Wat hij het leuk-
ste aan AWB vindt is dat 
het een kleinere onderne-
ming is, waardoor iedereen 
ook echt iedereen kent.  
Wat de onderlinge banden 
versterkt.  Dat het werk 
een ietsje fysiek zwaarder 
is, neemt Danny er graag 
bij. 
 

We lopen door en komen 
Bjorg Bosmans tegen.  
Bjorg is dit jaar van AWB 
naar Aralea gekomen. Hij 
heeft er absoluut geen spijt 
van. Ook al mist hij de 
collega’s van AWB wel, hij 
voelt zich beter op Aralea.  
Voor Bjorg werd het werk 
te zwaar op AWB. Na een 
testperiode op Aralea 
bleek dat alles voor Bjorg 
op z’n plek kwam bij Ara-
lea, waardoor hij voltijds 
aan de slag mocht. 
 

Volgende op het lijstje van 
de overstappers is Jonas 
Aertsen. Jonas is zijn 
loopbaan begonnen bij 
Aralea.  Hij zag de over-
stap naar AWB als een 
grote kans om nieuwe din-
gen te leren, om zo te blij-
ven groeien in z’n job.  De 
sfeer op AWB is zeer 
goed, hij komt goed over-
een met iedereen. En alle 
collega’s helpen ook om 
alle aanhangwagens te 
lossen, zo heeft iedereen 
op hetzelfde uur gedaan, 
wat de groepssfeer ook 
bevordert. 
 

 

Ook Karel T’Syen heeft de 
overstap gemaakt, van AWB 
naar Aralea.  Toen het hem 
werd voorgesteld om van 
AWB naar Aralea groen-
dienst over te stappen, was 
Karel wel een beetje bang 
voor het werken op een 
groendienst.  Groendienst is 
niet een keuze die Karel zelf 
zou maken.  Maar na het 
eens geprobeerd te hebben 
is hij nu heel tevreden van 
de kans die hij kreeg.   
 

We kwamen ook Yves Ge-
moets tegen. Yves werkte 
een jaar op Mikerf en kon op 
1 december aan de slag 
gaan op AWB. Hij is heel blij 
met deze kans en vol lof 
over beide organisaties en 
de collega’s. 
 

Wat velen wellicht weten is 
dat ook werkbegeleider 
Robby Abts (van AWB) 
zijn loopbaan bij ons gestart 
is als monitor op Aralea.  Op 
Aralea voelde Robby zich al 
snel thuis. Toen zijn tijdelijk 
contract ten einde liep, was 
er net een vacature van 
werkbegeleider bij AWB, 
een kans die Robby niet 
heeft laten liggen.    
Toen hij voor AWB  mocht 
beginnen, was Robby een 
beetje zenuwachtig.  Maar 
na een korte gewenningspe-
riode voelde Robby zich ook 
daar thuis.  Het principe dat 
Robby hanteert bij AWB, en 
dat hij ook hanteerde bij 
Aralea, is “als je respect 
geeft, zal je respect krijgen. 
Hoe stoer mensen er ook 
uitzien, benader ze met res-
pect, aanvaard ze zoals ze 
zijn, en zij zullen jou respec-
teren.” Een principe waar-
door Robby op beide werk-
plaatsen een graag geziene 
werkbegeleider is. 
 

Allemaal pakkende getuige-
nissen, waaruit blijkt dat de 
fusie mogelijk nog beter is 

voor jou dan voor het bedrijf  
en de werkplaatsen zelf. 

Tekst:  

Tom Van Deuren 

Jean-Pierre Ver-
cauteren (Joppe) 
bestelt sinds half 
november twee keer 
per week een scho-
tel van de cafetaria. 
“Ik vind het echt een 
goed initiatief. Het 
eten is lekker, vers 
en gevarieerd. Het 
lekkerst vond ik tot 
nu toe de rode kool 
met worst. Vroeger 
kocht ik altijd berei-
de schotels bij Del-
haize, maar daar 
zat heel weinig af-
wisseling in.” (AC) 

Walter Schoofs 
bestelt elke week 

vier schotels van de 
cafetaria. “Ik bestel 

twee schotels op 
dinsdag en twee op 

donderdag. Daar 
eet ik dan vier da-

gen van. Ik vind het 
vooral heel prak-

tisch dat ik niet hoef 
te koken, en ik ben 
ook blij met de por-
ties, die juist goed 

zijn, en met variëteit 
van het eten. Zo eet 

ik eens iets anders 
dan anders. Het 

lekkerst vond ik tot 
nu toe de scam-

pi's.” (AC) 

Steven Van Den 
Nieuwenbriel be-
stelde in november 
twee schotels van 
de cafetaria. “Ik vind 
het echt lekker eten. 
Je proeft dat het 
verse schotels zijn. 
Ook de porties vind 
ik goed, al eet ik 
graag wat meer 
vlees. Vooral het 
varkenslapje met 
wortelpuree vond ik 
heerlijk. Ik bestel 
niet elke week eten 
bij de cafetaria, 
maar wissel af. Ik 
ben content!” (AC) 

Bij AWB, Mikerf en Aralea zijn er al enkele werknemers die een voorsmaakje  ge-
kregen hebben van de fusie.  Deze werknemers zijn ooit hun carrière begonnen in 
Aralea, Mikerf of AWB en werken nu voor een van de andere organisaties.  Zij zijn 
het beste geplaatst om ons te vertellen hoe groot het verschil is, wat er zo bijzon-
der is aan elke firma.  We spraken met zes “overstappers”.  
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 CAFETARIA MIKERF 

Van waar komt 
het idee van 
de warme 
maaltijden? 

Mieke: “Er was 
mij gezegd dat 
de medewer-
kers vorig jaar 
in de winter 
terug naar de 
groendienst 
gingen omdat 
er op de cafeta-
ria dan te wei-
nig werk is en 
ik wilde iets 
vinden waar-
door we die 
leegte konden 
opvullen. Dus zijn we gaan brainstormen en 
heb ik een aantal voorstellen aan Peter 
(Pittevils red.) gedaan. Zo kwamen we op 
het idee om warme maaltijden te bereiden in 
de winter. Heel wat mensen die overdag 
werken, kopen ‘s avonds junkfood, snelle 
maaltijden, omdat ze de tijd en energie niet 
hebben om te koken. Via onze cafetaria 
willen we die mensen een verse en lekkere 
schotel aanbieden voor een goede prijs.” 
 

Hoe kiezen jullie de maaltijden die 
gemaakt worden? 

Mieke: “De keuze van de maaltijden doe 
ik zelf. We werken enkel met verse pro-
ducten en ik zoek steeds naar maaltijden 
die iedereen lust. Gewone ‘Vlaamse boe-
renkost’. De meeste maaltijden die we 
aanbieden, zijn schotels die ik zelf thuis 
ook op tafel zet.”  
 

Hoeveel bestellingen hebben jullie 
nu? Mieke: “De maaltijden worden klaar-
gemaakt op dinsdag en donderdag. De col-
lega’s van Aralea en AWB bestellen gemid-
deld zo’n 8 maaltijden en zo’n 13 soepen, 
maar dit aantal blijft stijgen.” 
 

Is het de bedoeling om in de toekomst 
ook maaltijden te verkopen aan mensen 
die niet op AWB of Aralea werken?  
Mieke: “Op dit moment willen we dat nog 
niet opentrekken, omdat de medewerkers 
van de cafetaria de handeling nog in de vin-
gers moeten krijgen. En als we gaan leveren 
aan klanten van buitenaf, dan moeten we 
ook rekening houden met een winstmarge 

en wordt het 
moeilijker 
om goed op 
voorhand te 
weten hoe-
veel maaltij-
den er ge-
kocht gaan 
worden. 
Daar komt 
heel wat bij 

kijken. De collega’s vinden het wel leuk dat 
er altijd iets te doen is, en ze zijn gerust dat 
er op de cafetaria voldoende werk is en ze in 
de winter dus niet terug hoeven naar de 
groendienst. Dat geeft een stuk zekerheid.” 
  
Is het idee van de warme maaltijden enkel 
iets voor de winter of gaan jullie dit blij-
ven doen?  
Mieke: “Ik zou dit graag evalueren na de 
winter en kijken hoe het loopt. Is er nog 
vraag naar? Dan zou ik dit wel willen blijven 
doen. Als het positief blijft lopen, natuurlijk.”  
 

Waarom zouden de collega’s deze 
maaltijden moeten kopen?  
Mieke: “Collega’s die de hele dag 
gaan werken en soms laat thuisko-
men, die halen vaak snel iets onge-
zonds in huis: een pitta, een pizza of 
een frietje. Door maaltijden van ons 
te kopen, eten de collega’s toch min-
stens twee keer per week iets ge-
zonds en gemakkelijks. En ze hel-

pen er ook de medewerkers van de cafetaria 
mee, die in de winter hier kunnen blijven 
werken!” 
 

Heb je al reacties gekregen van ‘klanten’?  
Mieke: “Ja ik heb al pluimen voor de maaltij-
den gekregen in onze mailbox.” 
 

Dank je wel, Mieke! 
Tekst An Coppens 

Sinds half oktober verkopen de collega’s van de 
cafetaria van Mikerf elke dinsdag en donderdag 
warme maaltijden.  Je hebt er zeker en vast al over 
gehoord op de parking. Of misschien ben jij (net als 
ik) wel één van de collega’s die twee keer in de 
week van zo’n heerlijk avondmaal smult.  
Wij waren nieuwsgierig naar waar het idee vandaan 
komt en wat de collega’s op de cafetaria hier zelf 
van vinden. Daarom trokken we naar Mikerf en strik-
ten we Mieke Verschueren, chef van de cafetaria, 
voor een interview!                                

BEN JIJ OOK AL FAN VAN ONS ETEN? 

“IK ZOEK STEEDS NAAR “IK ZOEK STEEDS NAAR “IK ZOEK STEEDS NAAR “IK ZOEK STEEDS NAAR MAAL-MAAL-MAAL-MAAL-
TIJDEN DIE IEDEREENTIJDEN DIE IEDEREENTIJDEN DIE IEDEREENTIJDEN DIE IEDEREEN    LUST. LUST. LUST. LUST. 
DE MEESTE SCHOTELS DDE MEESTE SCHOTELS DDE MEESTE SCHOTELS DDE MEESTE SCHOTELS DIE WE IE WE IE WE IE WE 
AANBIEDEN, ZET IK ZELF AANBIEDEN, ZET IK ZELF AANBIEDEN, ZET IK ZELF AANBIEDEN, ZET IK ZELF 
THUIS OOK OP TAFEL”THUIS OOK OP TAFEL”THUIS OOK OP TAFEL”THUIS OOK OP TAFEL”        

Mieke Verschueren, chef cafetaria    

Foto’s AC 

Brenda, Michael en Martha maken 
ons avondeten klaar 
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 SPONSOR 

In deze eerste editie van het jaar 2016 is Garage De Kort de offi-
ciële sponsor van ‘t Groen Blaadje! De Kort is al meer dan 25 
jaar een vaste partner voor onze organisaties. En deze samen-
werking is er één in twee richtingen. De Kort is niet enkel ver-
antwoordelijk voor het aanleveren en onderhouden van het wa-
genpark van Aralea en AWB, de garage is ook een klant! Zo on-
derhouden wij ondertussen al 10 jaar de plantsoenen rond de 
garages in Brasschaat en Kapellen en voeren we ook particulie-
re opdrachten uit voor de familie De Kort.  
 

Mensen op de eerste plaats 

Kris De Kort, algemeen directeur van de garage, is uiterst tevreden 
met deze samenwerking. “Wij werken graag samen met de Aralea-

groep. We herkennen veel van onze visie in jullie werking. Er zijn 
heel wat parallellen. Zo hechten wij binnen ons bedrijf ook heel veel 
waarde aan onze mensen. Zij zijn ons grootste kapitaal en we inves-
teren dan ook graag in hen. Door onze mensen de nodige techni-
sche kennis bij te brengen, zorgen we voor een optimale dienstverle-
ning aan onze klanten.” Een ander parallel dat De Kort herkent in 
onze werking is de aandacht voor milieuvriendelijke alternatieven. 
“Bij Aralea vertaalt zich dat in de pesticidevrije onkruidbestrijding. Bij 
De Kort zien we dat in het ruime aanbod aan milieuvriendelijke wa-
gens, en dit zowel bij Ford, Volvo als Hyundai.”  
 

Flexibiliteit 
Vanuit Aralea en AWB kopen we alle voertuigen bij de garage en we 
kloppen ook voor het onderhoud ervan aan bij De Kort. Collega Marc 

Koevoets is 
verantwoorde-
lijk voor de 
communicatie 
met Garage 
De Kort en 
de opvol-
ging en het 
onderhoud 
van ons 
wagen-
park. Ook 
hij is blij 
met deze 
samenwerking. 
“Garage De Kort is een goe-
de partner. De verkoop gaat heel 
goed en met problemen kunnen we 
er steeds vlot terecht. De verkopers zijn ook altijd 
goed op de hoogte van al het nieuwe bij Ford, en we krijgen ook 
steeds een goede fleetkorting, omdat we een grote klant zijn. Ook de 
mechaniekers en de baliemedewerkers helpen ons steeds goed ver-
der”, vertelt Marc. “Wat voor ons ook heel belangrijk is, is dat ze bij 
de garage heel flexibel zijn en onze camionettes steeds snel trachten 
te herstellen. Wij kunnen die nooit lang missen, omdat elke ploeg 
dagelijks vervoer nodig heeft naar de opdrachten. Vandaar dat die 
flexibiliteit voor ons zo belangrijk is.”                  Teksten: An Coppens 

GARAGE DE KORT EN ARALEA / AWB 

DEZE SAMENWERKING IS PURE KLASSE! 

Om de twee weken trekt 
collega Philip Verschueren 
voor een halve dag naar 
Garage De Kort in Bras-
schaat. Monitor Paul Van 
Looveren : “Philip staat daar 
in voor het onderhoud van 
de plantsoenen, de gazon 
en de hagen voor de toon-

zaal. Zo zorgt hij voor het 

nodige snoeiwerk, voor het grasmaaien, bos-
maaien en opkuisen van de gevallen bladeren 
in herfst en winter. Philip kent “zijn toer” daar 
als geen ander en doet die goed, hij kent er 
ook de collega’s van de garage”, vertelt Paul. 
Ook aan garage Van De Ven in Kapellen doet 
Aralea het groenonderhoud. De ploeg van 
monitor  Wim Thoen trekt daar ook één keer 
per twee weken naartoe. Wim Thoen: 
“Collega’s Marcel Griffijn en Bart Goossens 

rijden het gras af voor de garage en  onder-
houden de plantsoenen. De mannen snoeien 
er ook twee keer per jaar de hagen, verzame-
len het zwerfvuil en vegen het blad op de par-
king. Daarnaast zorgen ze ook voor het on-
derhoud van een privétuin  bij de garage”, 
vertelt Wim. Zo zie je maar dat de samenwer-
king met Garage De Kort er één in twee rich-
tingen is. Dank je wel, collega’s van de gara-
ge! (AC) Foto SM 

ARALEA DOET HET ONDERHOUD VAN DE GARAGES 

Philip Verschueren 

Foto’s AC 
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Ilse Tuymans 

Preventieadviseur 

De periode waarin er meer mensen 
dronken (zat) zijn en toch thuis willen 
geraken na hun feestje, is weer 
aangebroken. Spijtig, maar wel een 
realiteit voor de eindejaarsperiode. Maar 
de slogan ‘Alcohol maakt meer kapot dan 
je lief is’ komt niet uit het niets.  
Diegene die dronken rijdt, 
overleeft meestal, maar de 
anderen zijn de pineut. 
En, ook de dronken 
chauffeur betaalt 
voor de rest 
van zijn leven 
aan wat hij/
zij kapot 
gemaakt 
heeft. 
Elke 
chauffeur 
denkt dat 
het 
allemaal 
niet zo 
erg is en 
dat hij/zij 
nog perfect 
kan rijden 
maar dat klopt 
NIET.  
Wanneer je meer 
dan 1 pint gedronken 
hebt, laat dan de sleutel van 
je auto liggen of geef hem af aan 
iemand die je vertrouwt. De wettelijke 
grens binnen België ligt nog steeds op 0,5 

promille alcohol.  
Sedert 01/07/2014 zijn de boetes 
aangepast en tegenwoordig riskeer je voor 
de minste overtreding van de 0,5 promille: 
 

3 uur rijverbod met onmiddellijke 
ingang en een boete van 170€, 
direct te betalen. 

 

Hoe meer alcohol ze 
aantreffen in je bloed, 

hoe hoger de 
boetes en de 

andere straffen. 
MOET JE 
NIET 
RIJDEN: 
geniet dan 
van je 
avondje uit. 
Je hoeft 
nergens 
naar zien. 
MOET JE 

WEL 
RIJDEN: let 

dan op met 
wat je drinkt om 

zelf naar huis te 
kunnen rijden of 

neem een taxi of 
spreek ‘Responsabel 

Young Drivers ‘ aan. Tegen 
een kleine kostprijs brengen zij jou en 

je  auto terug thuis. Tekst: Ilse Tuymans 

BOB OF GEEN BOB? 
DRINKEN EN RIJDEN GAAT NIET SAMEN 

 

De media staat er vol van: ‘de terreurdrei-
ging is toegenomen’, ‘de staat van pa-
raatheid wordt verhoogt’, ‘het dreigings-
niveau wordt verhoogd naar niveau 3’,… 
De media gooit met grote woorden en 
uitdrukkingen maar wat wil dit nu eigen-
lijk allemaal zeggen? 

 

Een land kan op verschillende niveaus ac-
ties ondernemen om de inwoners in veilig-
heid te houden: ofwel beslissen ze om het 
ganse land af te schermen en aan de gren-
zen veel harder te controleren (Frankrijk) 
ofwel beslissen ze om enkel een stad af te 
sluiten (Brussel). Soms wordt er ook beslist 
om bepaalde, belangrijke doelwitten af te 
gelasten (voetbalmatchen, concerten,…) 
 

Wat is terrorisme? 

Het doel is veranderingen te verkrijgen door 
gewelddadige acties uit te voeren die een-
der wie kunnen treffen. Deze acties kunnen 
bestaan uit de gekende aanvallen 
(ontploffingen, bomaanslagen,…) ofwel uit 

het verspreiden van angst. Alles is goed 
genoeg om iedereen aan alles te doen twij-
felen. 
Natuurlijk moeten we dergelijke dreigingen 
serieus nemen. Alle plaatsen waar vele 
mensen samen komen, samen feesten,… 
zijn plekken die een eenvoudig doelwit zijn 
om zeer veel gezinnen verdriet aan te doen. 
Maar ook bang zijn om buiten te komen, is 
geen oplossing. 
 

Heb ik een eenvoudig antwoord op wat je 
moet doen? 

Neen, dat heb ik zeker niet. Maar van zeer 
groot belang is dat we niet iedereen als ter-
rorist gaan aanzien. Mensen met een ande-
re huidskleur zijn niet per definitie terroristen 
en mensen met een blanke huidskleur zijn 
niet per se onschuldig. Je moet je niet plots 
bang gaan voelen in een tram met vreemde-
lingen of in de stad. Je moet je evenmin 
gaan opsluiten maar blijf leven. 
Uw collega met een andere huidskleur is 
niet plots een bedreiging geworden. Het blijft 

dezelfde leuke, vriendelijke collega die hij/zij 
voordien ook was. 
 

Mijn advies? 

Blijf de dingen doen die je al heel de tijd 
doet op de manier waarop je ze al heel de 
tijd doet. Maar, heb wat meer aandacht voor 
de dingen die rondom jou gebeuren en ga 
niet naar plaatsen waar veel mensen samen 
komen in Brussel. 
 

Terrorisme wint als iedereen bang is. 
Laat terrorisme niet winnen! 
 

Er worden op allerhande sociale media 
(twitter, facebook,…) acties gedaan tegen 
terrorisme. Het is niet verplicht om hier aan 
mee te doen. Je deelname hieraan bepaalt 
ook niet of je meer of minder een doelwit 
bent voor terroristen. 
Heb je nog vragen of bedenkingen: je kan 
altijd terecht op het speciaal nummer van 
het crisiscentrum 1771 of op 
www.crisiscentrum.be (IT) 

MOETEN WE BANG ZIJN? TERRORISME IN DE KIJKER 

Arbeidsongevallen 

 

Het is al half november en we hebben nog 
maar 11 arbeidsongevallen op Aralea. Op de 
Sociale Werkplaats hebben we 7 ongevallen 
en op de Kinderboerderij spreken we over 2 
ongevallen. 
Elk ongeval is een  stomme samenloop van 
omstandigheden en het ene al wat erger dan 
het andere maar spijtig genoeg moet ik toch 
vaststellen dat er veel ongelukjes tussen zit-
ten die hadden vermeden kunnen worden.  
3 aandachtspunten die ik wil blijven herhalen 
zijn: 
 

SPRING NOOIT OVER EEN GRACHT: Al 
moet je plassen, loop rond of ga door de 
beek maar spring er NOOIT over!  
 

NEEM NOOIT DE DEURSTIJL VAN DE CA-
MIONET VAST BIJ HET INSTAPPEN! Ach-
ter de deurstijl staat een handvat of op de 
stoel van de voorste rij staat een handvat: 
gebruik dit zodat je nooit met je vingers tus-
sen de deur komt te zitten. 
 

KOM VOORZICHTIG NAAR HET WERK EN 
GA VOORZICHTIG TERUG NAAR HUIS! 
Het is niet omdat je een zwakke weggebrui-
ker bent (fietser, voetganger,…) dat je ook 
overal en altijd voorrang hebt. En eens je 
aangereden bent, zal je niet genezen door te 
zeggen dat je in je recht was! (IT) 

VEILIGHEIDSNIEUWS 
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 VORMING 

Het najaar stond in het teken van het Peterschap. Op AWB 
werd de opleiding Peterschap in december afgerond en hebben 
de peters officieel hun diploma in ontvangst mogen nemen. We 
maken nog een keertje gebruik van de gelegenheid om heel kort 
op een rijtje te zetten wat de taken juist zijn van een peter/meter.  
Als peter/meter sta je in voor het onthaal van nieuwe collega’s.  Dit 
wil zeggen dat wanneer er iemand nieuw start jij deze collega wel-
kom heet op onze werkvloer.  Naast jezelf voorstellen, help je hem 
of haar om kennis te maken met alle collega’s.  Als meer ervaren 
werknemer kan je de nieuwe collega wegwijs maken op de werk-
plaats.  Zo kan je uitleg geven over waar al het materiaal ligt en bij 
wie je terechtkan bij vragen.   

Valkuil! Het is niet de bedoeling dat je de taken van de 
monitor overneemt. Het verdelen van taken en opdrach-
ten is en blijft de verantwoordelijkheid van de monitor. 

 

Als peter/meter heb je een vorm van een vertrouwensfunctie  Dit 

wil zeggen dat je openstaat voor anderen en een luiste-
rend oor kan zijn.  Dat je zelf met je monitor kan overleggen bij 
vragen of bezorgdheden.  Het is immers belangrijk dat wanneer 
mensen je hulp inroepen, je hen kan doorverwijzen naar de juiste 
persoon.  

Valkuil! Het is niet zo dat je als peter/meter alle proble-
men op jou moeten nemen en hiervoor oplossingen moet 
zoeken. Je bent immers geen hulpverlener.  

 

Belangrijke eigenschappen van een peter/meter zijn : 
 -kunnen luisteren 

 -een praatje maken 

 -complimenten geven en ontvangen 

 -omgaan met kritiek 

 -omgaan met stress  
 -je ploeg goed kennen  

Tekst: Eline Aertbeliën 

PETERS VAN AWB KLAAR OM ALLE 

NIEUWE COLLEGA’S OP TE VANGEN 

KKKKENENENEN    JIJJIJJIJJIJ    JEJEJEJE    PETERPETERPETERPETER    OFOFOFOF    METERMETERMETERMETER???? 

Eline Aertbeliën 

Vorming 

Foto’s DL 
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 VORMING 

Hij heeft erop gezweet en gezwoegd, en we zetten hem dan ook heel graag in de bloeme-
tjes: onze collega Peter Van Linden heeft van het vormingsboek van AWB een heel dege-
lijk en mooi afgewerkt boek 
gemaakt! 
 

 

Het vormingsboek is niet nieuw, maar de 
info die erin stond was verouderd, de foto’s 
niet duidelijk genoeg en het taalgebruik te 
moeilijk. Dus stond onze collega voor een 
grote opdracht: alles herschrijven, updaten 
en een pak duidelijker maken. Peter vloog 
erin en leverde een 100-pagina-tellend 
werkboek af. 
 

Peter: “Toen mij gevraagd werd om het 
boek te herschrijven had ik zo mijn beden-
kingen vermits we al een goed boek had-
den. Maar naarmate de vorming vorderde 
veranderde ik van gedacht. De lesgeefster 
van de opleiding ‘Nederlands op de Werk-
vloer’ nam teksten over uit het boek maar 
begon de tekst korter te maken, met een 
minimum aan woorden. De aangepaste 
tekst was een plezier om te lezen en toen 
was ik 100% zeker, de tekst, bepaalde fo-
to’s, … moesten aangepast worden. Diezelf-
de dag startte ik nog met het verbeteren van 
het boek.” 
 

Knip- en plakwerk 

Peter heeft veel tijd en energie gestoken in 
het schrijf- en layoutwerk. “Het was veel 
knip- en plakwerk, en doordat het als werk-

Peter Van Linden lanceert nieuw vormingsboek dalleren 

VAN AWB NAAR DE BOEKENBEURS! ;-) 

EEEENNNN    OOKOOKOOKOOK    NOGNOGNOGNOG…………    
EEN HERWERKTE ONTHAALBROCHURE EN EEN BEELDWOORDENBOEK 

Naast de opleiding voor de peters en de opmaak van het 
vormingsboek, hebben we dit jaar nog een aantal zaken 
gedaan die ervoor moeten zorgen dat nieuwe collega’s zich 
snel thuis voelen op onze werkplaatsen.  
De onthaalbrochure, bijvoorbeeld, hebben we ook herschre-
ven. In die brochure kunnen nieuwe medewerkers niet alleen 
meer lezen over de regels en afspraken, maar kunnen ze 
ook lezen wie wat doet binnen onze organisatie, en voor 
welke missie en visie we staan. An Coppens (sociale dienst) 
trok met deze brochure naar de collega’s van de krant Wa-
blieft en kreeg tips en tricks mee om de brochure duidelijker 
en meer begrijpelijk te maken. 

Daarnaast werkten werkbegeleider David Leyssens en An 
ook aan een nieuw ‘beeldwoordenboek’. Dat beeldwoorden-
boek is eigenlijk een fotoboekje, met daarin foto’s van alle 
belangrijke werkmaterialen van AWB, met daarbij hun bena-
ming. Via dit boekje willen we het voor nieuwe collega’s ge-
makkelijker maken om de benaming van alle werkmaterialen 
te leren kennen en hier op de werkvloer mee te oefenen. 
 

En zo willen we nieuwe collega’s een duwtje in de rug geven 
om zich snel thuis te voelen op onze werkplaats! (AC) 

begeleider overdag niet gemakkelijk is om mij aan de laptop te 
zetten, heb ik er ook ’s avonds heel wat tijd in gestoken. Maar 
ik ben tevreden over het resultaat. Tussen het nieuwe en het 
oude boek is er nu een groot verschil. Het oude boek had veel 
tekst boven de foto en het nieuwe boek heeft een kortere tekst 
naast de foto. Ook de foto zelf maakt veel duidelijk. Het nieuwe 
boek is veel gemakkelijker om te lezen en uit de foto’s kan je nu 
beter afleiden wat ze juist bedoelen.” 
 

Kennis doorgeven 

Gelukkig vond Peter het zelf ook leuk om het boek te maken: 
“Het was een plezier om er aan te werken en het geeft me ook 

veel voldoening dat mijn werk ook effectief gebruikt zal worden. 
Dat ik ook iets kan meegeven van mijn kennis aan anderen, dat 
het kan helpen om alles beter te begrijpen.” De bedoeling is dat 
we het vormingsboek gaan gebruiken om nieuwe medewerkers 
die op AWB starten op te leiden. Zo krijgen zij in de eerste twee 
weken dat ze bij ons werken de hele basisopleiding ‘dalleren’ 
van Peter. Het herschrijven van dit boek kadert dan ook in het 
onthaalbeleid van AWB naar nieuwe collega’s toe. Zo willen we 
iedereen die bij ons start een sterke basis meegeven.   

Tekst: Peter Van Linden en An Coppens 

Foto AC 
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 ACTUALITEIT & AANKONDIGINGEN 

Zoals jullie reeds in het voorwoord konden lezen, hopen we rond 1 
april de deuren van de Kringwinkel Brasschaat, gelegen op de Bre-
dabaan, te openen in het gebouw waar nu “TROC” zijn winkel heeft. 
De Kringwinkel Brasschaat is een project van Aralea in samenwer-
king met Kringwinkel Antwerpen. We gaan de winkel dus samen 
uitbaten.  
Vanuit Aralea zijn we hiervoor nog op zoek naar nieuwe collega’s. 
Onze directeur Peter Pittevils gaf in november een infosessie over 
de Kringwinkel en daaruit zijn 10 geïnteresseerde kandidaten geko-
men, die zich aangesproken voelen om in onze Kringwinkel te wer-
ken. Op dinsdag 8/12 en donderdag 10/12 vonden de sollicitatiege-
sprekken voor “winkelmedewerker” plaats op Aralea. Die gesprek-
ken werden gehouden door Renate Peeters (Trajectbegeleider 
Kringwinkel Antwerpen) en mezelf (Nathalie). 
Hieruit werden 5 arbeiders gekozen die kunnen starten. Deze arbei-
ders behouden hun contract met Aralea en zullen in “enclave” wer-
ken.  
De Kringwinkel Antwerpen doet de verbouwing en het beheer van 

de stock van de winkel. Aralea zorgt samen met Kringwinkel Ant-
werpen voor de uitbating van de winkel zelf. Het werk dat onze ar-
beiders in de Kringwinkel zullen doen, is erg gevarieerd. Zij zullen 
onder meer klanten helpen en verkoopbons opmaken. Maar het is 
ook belangrijk dat zij de winkel en het magazijn op orde houden en 
de goederenstroom bewaken (goederen die binnenkomen en bui-
tengaan). Daarnaast zullen zij de voorraadopvolging doen in het 
magazijn. Ook kassawerk is een belangrijke opdracht. En natuurlijk 
de decoratie van de winkel niet te vergeten! Tijdens de kerstperiode 
zal er een kerstboom worden gezet en ook bij andere feesten zoals 
Pasen, Sinterklaas, zorgen zij voor mooie decoratie in de winkel… 
Een uitdaging om er te werken dus!  
Uiteraard zullen de werknemers voor dit gevarieerde takenpakket 
opgeleid worden. Zij zullen hierin begeleid worden door de Kring-
winkel Antwerpen.  
Vanuit de sociale dienst ga ik de mensen daar begeleiden, voor mij 
ook een nieuwe, boeiende uitdaging!!! 

Nathalie Dupon 

ARALEA EN KRINGWINKEL ANTWERPEN SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR 

KRINGWINKEL GAAT OPEN OP 1 APRIL 
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 AFSCHEID VAN JAARTHEMA  RESPECT 

TERUGBLIK OP 1,5 JAAR  
Het voorbije anderhalf jaar hebben we binnen onze 
werkplaatsen verschillende acties opgezet rond het the-
ma Respect. We werkten rond “respect voor materialen” 
en organiseerden in dit kader een heuse “week van het 
materiaal”. We hebben gewerkt rond “elkaar waarde-
ren”, en deelden massaal pluimen uit aan onze colle-
ga’s. We hebben gewerkt rond “respect voor elkaars 
functie”, waarbij we voor 1 dag het werk van een collega 
overnamen en daarvan verslag uitbrachten in dit blad. 
We werkten rond “respect in onze communicatie”, en 

stonden stil bij hoe we met elkaar communiceren. En we 
werkten rond “respect voor ons imago”, waarbij we op 
heel wat media-aandacht konden rekenen voor onze 
werkplaatsen en voor ons werk. Hoewel we achteraf be-
keken liever nog wat meer hadden gedaan, hebben we 
toch echt wel hard ons best gedaan om ons jaarthema in 
de kijker te zetten.  
Laat ons samen eens een blik werpen op “1,5 jaar Res-
pect” en kijken wat we allemaal gedaan hebben! (AC) 

Respect in onze communicatie:  

“Ik zie, ik denk, ik voel en ik spreek” 
Een tweede groepje collega’s uit de werkgroep Respect werkte 1,5 jaar lang 
rond “Respect in onze communicatie”. Het gaat niet alleen om wát je commu-
niceert, maar ook hóe je communiceert. En dit zowel met collega’s als met 
klanten.  
Zo hebben de collega’s een aantal artikels gepubliceerd in dit blad, onder 
meer over de schade die roddels kunnen veroorzaken in een groep, maar 
ook over het verschil tussen plagen en pesten, wat zeker belangrijk is om 
weten.  
In januari 2016 zullen de peters en meters van Aralea en AWB ook nog een 
dag aan de slag gaan rond dit thema. (AC) 

Een aspect van ons jaarthema Respect was 
het respect voor onze goede naam. Enkele 
collega’s hebben er dan ook werk van ge-

maakt om onze organisaties extra in de kijker 
te zetten, door zowel op Facebook als in dit 

blad leuke “voor- en na”-foto’s en filmpjes van 
opdrachten te plaatsen, door te zorgen voor 

media-aandacht voor onze projecten en onze 
werking, en door stil te staan bij onze eigen rol 
als collega’s in het behoud en het versterken 
van ons imago. De resultaten mogen er zeker 

zijn! (AC) 

Respect voor ons imago:  

“ik zorg mee voor onze goede naam” 
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 AFSCHEID VAN JAARTHEMA  RESPECT 

Vrijdagnamiddag 20 en zaterdagvoormiddag 21 november heb-
ben Jos Francken, Jonas Aertsen, Bas Jordaens en ik, Marc 
Broeckhuysen, de werkgroep "respect voor materiaal", een groot-
scheeps nazicht gedaan van de camionetten en hun inhoud. Dit 
om het thema "respect voor materiaal is respect voor jezelf" nog 
eens extra in de verf te zetten.  
Vrijdagnamiddag zijn we gestart bij onze collega's van  AWB en 
gelukkig hadden we Jonas Aertsen bij ons die ons wegwijs kon 
maken in de camionetten van AWB. Zaterdag zijn we dan in weer 
en wind (lees regen en sneeuw) begonnen met het nazicht van de 
camionetten van Aralea. In alle camionetten hebben we een brief-
je achtergelaten met de opmerkingen en tips voor de betrokken 
monitor. Ik moet zeggen, over het algemeen waren we zeer tevre-
den over de toestand van het materiaal en de camionetten. Het 
was voor ons zelfs een heel leerzame ervaring omdat we zo zelf 
konden zien hoe onze collega's op andere manieren alles netjes 
en op orde houden. En zo kunnen we nu zelf ook verbeteringen 

aanbrengen in onze eigen ploegen...  
Doe allemaal zo voort, en denk eraan: "Respect voor je 
materiaal is respect voor jezelf".       Marc Broeckhuysen 

Respect voor materiaal is respect voor jezelf 

“Ik draag zorg voor ons materiaal, alsof het van mij is” 

Respect voor elkaars functie, rol en cultuur 

“Ik stel je me in jouw plaats” 
En het laatste aspect van Respect is het respect voor elkaars rol en functie binnen de organisatie en voor elkaars cul-
tuur. In de loop van deze 1,5 jaar hebben tientallen collega’s een dag geruild van job, en kropen in de huid van iemand 
anders. Directeur werd arbeider, arbeider werd monitor, boekhouding of sociale dienst. En de sociale dienst werd arbei-
der voor een dag. Collega’s van AWB kwamen naar Aralea en collega’s van Aralea gingen naar AWB, en er gingen ook 
een paar collega’s een dag op Mikerf werken, zowel op de boerderij als in de cafetaria. Zelfs de burgemeester van Bras-
schaat deed mee en werkte een dag mee in de ploeg van Jens op Aralea. Daarnaast was er ook aandacht voor de ver-
schillende culturen binnen onze organisaties. In het personeelsblad hebben we collega’s aan het woord gelaten over 
hun cultuur, zodat we die wat beter konden leren kennen. En tijdens de Ramadan, de vastenmaand van de moslims, 
heeft onze directeur meegedaan met een iftar (verbreken van het vasten) bij collega Aziz. Leuk was vooral dat iedereen 
zijn/haar verhaal ook deelde in ons blaadje, waardoor we als collega’s mee iets leerden uit al die ervaringen. (AC) 
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 AFSCHEID VAN JAARTHEMA  RESPECT 

Respect is waardering voor elkaars werk:  

“Ik geef jou een pluim omdat je je best doet” 

Het verhaal van de pluimen is veruit 
het meest gekende deel van ons 
jaarthema. Ieder van ons kreeg in 
deze 1,5 jaar wel enkele complimen-
ten op een pluim geschreven. En 
waarschijnlijk schreef je zelf ook wel 
een pluim voor jouw collega. Met al 
die pluimen hebben we ons dekbed-
overtrek goed gevuld! Ook in dit blad 
hebben we in elke editie een aantal 
pluimen in de kijker gezet. En je hebt  
vast ook wel het leuke filmpje gezien 
waarin onze collega’s inbraken in de 
kleedkamers om overal pluimen op 
de kastjes te hangen. Wat een ge-
weldige actie! Daar hebben de colle-
ga’s heel wat werk in gestoken! Geef 
toe, zo’n pluim blijft leuk om aan een 
ander te geven en fantastisch om 
zelf te krijgen. (AC) 
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Davy De Raet (AWB): “Ik moet bekennen dat ik totaal geen idee had van 
wat ik moest verwachten op Aralea, ik had er echt geen beeld van en was 
wel wat bang. Maar de dag is goed meegevallen. Al is het werk van 

groenonderhoud echt niets voor mij (lacht). Ik vind het werk op Aralea 
fysiek veel lichter en rustiger, maar daardoor duurde de dag voor mij ook 
langer dan dat hij normaal op AWB duurt. Op AWB heb je meer afwisseling 

in het werk. Toch vond ik het leuk om dat zo eens te ervaren, een dag op 
Aralea. En ik had echt geluk dat ik in een goeie ploeg terechtgekomen ben, 
de ploeg van Jens. Ik heb vooral samengewerkt met Mathias. We hebben 

samen blad gerijfd, we hebben een haagje gesnoeid en we hebben gehakt. 
En samen goed gelachen ook! Toffe ploeg, toffe mensen, het was echt een 
leuke ervaring! (AC) Foto JP 

Kevin Delhasse (Aralea) vertelt ons over zijn dag op de loondienst bij 
Gina: “Het was een toffe dag! Gina heeft alles goed uitgelegd aan mij. 

Ze doet veel paperassenwerk. Het moet allemaal correct zijn en 
helemaal in orde. Er kan ook inspectie komen. ik heb zelf ook mee 

mogen helpen! Zo heb ik de voorschotten uitbetaald, de boekhouding 
nagekeken, de kas gecheckt en facturen geklasseerd. Vroeger had ik 
niet echt een idee van wat Gina deed en nu wel. Het moeilijkste vond 

ik om alles van BTW te begrijpen, dat is heel ingewikkeld. Ik vond het 
wel heel leuk om te doen.” (AC) Foto TVD 

Kevin Delhasse op  
de loondienst bij Gina 

VERSLAG V

Davy De Raet  
aan de slag op Aralea 

Ik vond het heel plezant om een dag monitor te zijn in mijn eigen 
ploeg. Ik heb dus eigenlijk Jens vervangen, en dat was toch moeilijker 
dan ik dacht. Ik vond het toch chaotisch om met zoveel zaken 

rekening te houden: de mannen aan het werk te zetten, paperassen in 
orde te brengen, zelf ook wat meehelpen, collega’s in het oog houden 
en hun werk controleren, je bent echt met alles tegelijk bezig en hebt 

dus veel om handen op zo’n dag want het werk moet klaar zijn aan 
het einde van de dag. Ik heb ook een veiligheidskwartiertje gegeven in 
de ploeg en dat viel goed mee. Het moeilijkst vond ik de collega’s 

motiveren en doen samenwerken. Aan het einde van het dag hebben 
Jens en ik ook samen de uren in de kaft van de monitoren 

ingeschreven, in het lokaaltje achteraan in de refter. Ik vond de dag 
geslaagd en heb nu meer een zicht op wat een monitor allemaal moet 
doen op een dag. (AC) Foto JP 

Nikolaj Horemans een dag als monitor op Aralea 

Ook dit najaar hebben nog enkele collega’s een dag van job geruild in 
het kader van het jaarthema Respect. Uiteraard waren we nieuwsgierig 
naar hun verhaal en hebben we hen gevraagd om hun ervaringen te ver-
tellen in ‘t Groen Blaadje. 

AFSCHEID VAN JAARTHEMA  RESPECT 
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Cindy Criel (AWB) werkte een dag mee met Inge op Aralea: Ik keek er echt naar 
uit om een dagje mee te werken met Inge op Aralea. Dat is zo eens iets anders, 

een andere werkomgeving en ik vond de sfeer ook helemaal anders dan op AWB. 
Ook al werken er veel meer collega’s op Aralea dan op AWB, toch is het daar rus-
tiger, omdat de mensen wat stiller zijn denk ik (lacht). Op het eerst zicht lijkt Aralea 

even groot als AWB, maar toen Inge mij meenam naar de kleedkamers ben ik toch 
geschrokken. Die zijn een pak groter dan de kleedkamers bij ons. We hebben sa-
men de kleedkamers gekuist, we hebben de afwas gedaan, de collega’s bediend 

in de keuken, en we hebben de glazen gang op Aralea gekuist. Ik had gevraagd 
aan Inge om mij nog wat tips te geven voor het kuisen van ramen, en dan hebben 
we heel die glazen wand samen gekuist. Nu heb ik de techniek daarvoor beter 

onder de knie. Inge is een toffeke en het was echt een hele leuke dag. Hey Inge, 
wanneer kom jij eens een dagje naar AWB? (AC) Foto AC 

VERSLAG VAN EEN INLEEFDAG 
Cindy Criel werkte een dag  

met Inge op Aralea 

Collega Koen Mussche (Aralea) werkte in oktober een 
dag op AWB in de ploeg van Peter Van Linden: “Ik heb 
in het verleden al gedalleerd, op een vorige job, dus ik 

wist wel hoe en wat ik moest doen die dag op AWB. Ik 
mocht beginnen met een bedding af te trekken. Ik heb 
ook zelf klinkers gelegd en klinkers aangegeven. De 

dag is goed vooruit gegaan. We hebben een hele dag 
gewerkt aan het voetpad aan de Zilverberkenlei. Mijn 
monitor Filip Bruwiere is daar ook gepasseerd. We zijn 

ook naar Schoten gereden om een asfaltwel af te halen, 
een machine om asfalt gelijk te maken. Ik vond het werk 

plezant om eens te doen, maar ik zou het geen jaren 
aan een stuk willen doen. Ik voelde het wel in mijn 
knieën en armen achteraf. Het zijn ook echt plezante 

collega’s daar en ze weten wat ze doen.” (AC) Foto PVL 

AFSCHEID VAN JAARTHEMA  RESPECT 

NU AAN DE SLAG  
MET ‘EERLIJKHEID’! 

 

Na ‘samenhorigheid’ en ‘respect’ gaan we in 2016 werken rond de 
waarde ‘eerlijkheid’, de derde waarde uit de missie en visie van 
onze organisaties. Wil jij mee ideeën  in elkaar steken, acties op 
poten zetten,  kortom je engageren voor de waarde ‘eerlijkheid’?  

Hou dan zeker de oproep voor vrijwilligers in de gaten en schrijf je in! 
Nog een leuk weetje: vanaf 2016 stapt ook de boerderij mee in 

de  werkgroep. Dus ook de collega’s van Mikerf gaan zich mee  
inzetten voor ‘eerlijkheid’! (AC) 

Marc en Jos, Bas, Jonas,  
Willy, Wim en Jens,  
Nicolay, Danny, Luc,  
Gina en Serge, Koen, 

Jan, Karel, Davy, Peter 
en Eline, Kevin, Dennis, 

Andy, An, Pat, Tom, 
Azis: aan alle collega’s 

van de werkgroep  
Respect: een dikke duim 

en een hele warme 
“dank je wel”!!!  
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 PERSONALIA 

JARIGEN IN DE KIJKER 

Douglas Vandermast 
(Aralea) op 16/02 

10 jaar 

15 jaar 

Deze collega’s hebben een extra reden 
om te feesten dit eindejaar:  

zij zijn de jubilarissen van 2015!  
Dit wil zeggen dat zij ondertussen 

al 10, 15, 20, 25, 30 of ja,  
zelfs 35 jaar aan het werk zijn 

op Aralea, AWB of Mikerf.  
Een hele dikke proficiat collega’s! 

JUBILARISSEN VAN 2015
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 PERSONALIA 

OVERLIJDENS 

Innige deelneming met 
 

Marc Ruberecht (AWB), die zijn zoon 
Stevie Ruberecht verloor op 23 juli 2015. 
 

Serge Meunier (Aralea), die zijn broer 
Johnson Meunier verloor op 14 november 
2015  

 

Dave Braeckmans (Aralea), die zijn groot-
moeder Nieke Van Geldorp verloor op 30 
november 2015  
 

Veel sterkte! 

PQRSTUTVW VVX YZ [ZQ\]ZQ\Z R^-
YZQ\!!! 
 

Karel ‘t Syen (Aralea) werd grootvader 
van Emma ‘t Syen op 3 december 2015 

 

Dikke proficiat! 

GEBOORTES 

Anna Zielinska is 
op 01/12/2015 
gestart op Mikerf 

Danny Van Hooy-
donk is op 
19/11/2015 als 
werkbegeleider  
gestart op AWB 

Jef Schuermans 
is op 8/7/2015 
gestart op Mikerf 

Tim Meulmeester is 
op 01/11/2015 
gestart als art 60 op 
AWB 

Yves Gemoets 
is op 01/12/2015 
gestart als ar-
beider op AWB 

30 jaar 

35 jaar 

25 jaar 

20 jaar 

JUBILARISSEN VAN 2015 
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 VARIA 

In de vorige editie van ons blad lanceerden we de 
foto van dit roze varken en vroegen we jullie om 
ons het verhaal hierachter te komen vertellen.  
Werkbegeleider Robby Abts mailde ons het verhaal 
door: “Op een warme zomerdag waren we met de 
groenploeg het onderhoud van de plantsoenen in 
Gooreind aan het doen. Plots viel ons oog op een 
werfwagen die te koop stond. Tegenover de werf-
wagen stond een kledingcontainer waarop een 
roos varken stond. Het was blijkbaar een spaarpot. 
Willy had dit direct gezien en we hadden ineens 
een leuke spaarpot in onze wagen. We beslisten 
vrijwel onmiddellijk dat al het geld dat we zouden 
vinden tijdens onze werken, in de spaarpot zou 
belanden. De opbrengst zouden we spenderen aan 
een nieuwe werfwagen voor de groenploeg. We 
zijn nu enkele maanden verder maar we vrezen dat 
we nog lang zullen moeten sparen vooraleer we 
een eigen werfwagen voor de groenploeg kunnen 
aanschaffen. Blijkbaar laten de mensen te weinig 
geld vallen. Robby” 

De camionettes van Aralea, AWB en Mikerf: op het 
eerste gezicht zien ze er zo goed als allemaal het-
zelfde 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 bedenken.  
Nu hebben we onder ons een geheime DETAIL-
ZORRO die het fantastische idee heeft opgevat om 
hier iets mee te doen. Het idee is het volgende: wij 
publiceren een foto van zo’n hebbeding uit één van 
de camionettes, en jullie gaan raden over welke 
camionette het gaat en komen ons het verhaal ver-
tellen 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 DEZE SMURF? KOMT HIJ UIT 
JOUW CAMIONETTE? KOM ONS DAN HET VER-
HAAL HIERACHTER VERTELLEN! WE ZIJN AL-
LEMAAL BENIEUWD! (EB) Foto AC 

HET VERHAAL HET VERHAAL HET VERHAAL HET VERHAAL     
VAN DIT ROZE VARKENVAN DIT ROZE VARKENVAN DIT ROZE VARKENVAN DIT ROZE VARKEN    

Foto IT 

VAN WAAR KOMT VAN WAAR KOMT VAN WAAR KOMT VAN WAAR KOMT     
DEZE SMURF?DEZE SMURF?DEZE SMURF?DEZE SMURF? 

     Zet de schaar in de oude T-shirt onder de mouw, in een 

horizontale lijn. En hé voila ... Met een kwartslag draai 

ik de stof 2x over mijn hoofd als een bandana. Men-

sen met andere maten hebben misschien wel 3 

kwartslagen. Of hebben naald en draad nodig 

voor een eenvoudige aanpassing. 

Goedkoop, ecologisch en veilige winter-

werkkledij! 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. (EB/JE) Fo-

to’s AC 

SWV_ 2: YTW T\ 

`VW aZ R]ZQbR^YW 

HANDIG IDEE? DAT NEMEN WE MEE! 
Q^cQTZ[ ]VX dRXTWRQ JRQT\ 

SWV_ 3: bVVe YZ \WRS 

R]ZQ aZ bRRSY ZX YQVVT 
fZ dZW ZZX [`VQW\eVg 

SWV_1 [XT_ YZ W-

\bTQW RXYZQ YZ dR^` 
YRRQ 

MAAK BANDANA'S VAN OUDE T-SHIRTS 

WIST JE DAT … 

Wist je dat ik op zondag 30 no-
vember oog in oog stond met 
onze directeur? 

Zoals veel van mijn collega’s 
weten ben ik steward op voetbal-
wedstrijden. Hoofdzakelijk is dit 
tijdens de wedstrijden van Ant-
werp FC. Doch door de terreur-
dreiging en een tekort aan poli-
tiemensen vroeg men ons om te 
gaan helpen tijdens de wedstrijd 
KV Mechelen tegen Club Brug-
ge. Voor de match was er be-
hoorlijk wat spanning want we 

dienen iedereen grondig te fouilleren. Plots stond daar twee 
meter mens voor mij met zijn armen omhoog. Onze direc-
teur stond voor mij. Ik dacht bij mezelf: zou ik nu eens hard 
knijpen of roep ik de politie om een verdacht persoon te 
melden? Uiteindelijk heb ik mijn taak volbracht en heb ik 
hem maar laten doorgaan. Na de wedstrijd was er geen 
spoor meer van hem. Logisch: KV had verloren met 1-4. 
(PP) 
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 DE CARTOON VAN KOEN 
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Foto’s TVD en AC 


