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Zoals jullie verder kunnen zien op pagina’s 16 - 18 hebben 
we aardig wat mensen met een cultureel diverse achter-
grond aan boord van onze boot.

In het kader van onze missie, visie en waarden is er dit najaar 
een nieuwe werkgroep van collega’s opgestart. Deze groep 
gaat aan de slag met de kernwaarde VERTROUWEN. Het 
is boeiend om weer een bende nieuwe gezichten te zien die 
samen aan de slag gaan om dit thema verder uit te werken 
in het komende jaar.

Als afsluiter heb ik het voorrecht om een eerste dankwoord 
te richten aan Jef De Ridder (het vervolg lees je op pagina’s 
14-15). Ik gebruikte deze zin al eens maar ik deel deze graag 
met iedereen die Aralea een warm hart toe draagt.

Als mens en als directeur kan ik alleen maar dankbaar 
zijn voor de tijd die ik met je mocht doorbrengen, de 
oprechtheid, de warme maar kritische mens en het hart 
voor onze mannen op de juiste plaats. Op het moment 

dat we dit lezen, hebben onze medewerkers - 
voor wie je het deed - je al een hele dikke 

dank je wel kunnen zeggen.

Jef vervangen is helaas onmogelijk, maar 
we zijn samen met de andere bestuur-
ders op zoek gegaan naar een waardige 
opvolger. Dit is uiteindelijk een dame 

uit Schilde geworden. In het volgende 
Groen Blaadje zullen we jullie met plezier 

Mevrouw Van Der Poorten voorstellen.

Zo, dit waren mijn laatste woor-
den voor 2017. 

Ik wens onze voorzitter Dhr 
Van Der Steen en de leden van de 
Raad van Bestuur te danken voor 
het vertrouwen en de kansen die 

we als organisatie krijgen om te ondernemen binnen deze 
snel wijzigende wereld. Zonder gedreven en competente 
bestuurders met een open ondernemingszin kan Aralea niet 
groeien. 

Ik wens ieder van jullie net zo goed te danken voor jullie 
inzet op de boerderij, in de cafetaria, in de kringwinkel, in de 
aanleg van verhardingen, in de grachten, in de beplantin-
gen, op de zitgrasmaaiers, achter jullie pc’s... om Aralea elke 
dag opnieuw als bedrijf naar buiten te brengen en ervoor te 
zorgen dat we 250 mensen kunnen tewerkstellen.

Verander muren in deuren (quote van Loesje)
 

Peter Pittevils

Algemeen Directeur

VOORWOORDVOORWOORD

In de vorige edities van ‘t Groen Blaadje ging het voorwoord 
vaak over de realisaties van de verschillende afdelingen in 
de voorgaande maanden. Graag deel ik nu met jullie enkele 
positieve ervaringen van de voorbije periode.

Vooraleer hiermee van start te gaan, wil ik toch eerst nog 
even stilstaan bij het overlijden van onze collega Bjorg 
Bosmans.
Zijn relatief korte afwezigheid in de maand september was 
ongemerkt gebleven in Aralea, tot we begin oktober plots 
het nieuws kregen van zijn overlijden. Er ging een schok 
door Aralea, maar zeker ook door de ploeg van Bjorg. Als 
waardige ambassadeurs waren zij er om de dochter en de 
partner van Bjorg te steunen. Een mooi gebaar, gasten!!

Eind september hebben de afdelingshoofden, Wim Tiebos, 
Eline en ik  samengezeten om een evaluatie te maken van 
de strategie en de operationele doelstellingen. Het klinkt 
wat theoretisch, maar net als een grote boot op zee moet 
ook Aralea een koers bepalen die we als organisatie willen 
varen. Zo zie je op Aralea vaak het beeld van “onze boom” 
opduiken met zijn wortels, stam en hele dikke takken. We 
hebben dit kritisch bekeken en een aantal zaken in vraag 
gesteld en indien nodig aangepast. Vervolgens is het dan de 
taak van de directeur om dit te gaan uitleggen aan de Raad 
van Bestuur. Nu we daar een “GO” kregen, gaan we samen 
met jullie aan de slag om deze strategie te vertalen naar de 
dagelijkse opdrachten. Net als op die grote boot is ieder 
bemanningslid heel belangrijk om die koers te varen en te 
voorkomen dat de boot ergens tegenaan vaart. Denk maar 
aan de Titanic. Bij Aralea is dit net hetzelfde. Ieder van jullie 
heeft op zijn of haar manier een taak en opdracht om te 
zorgen dat we Aralea op koers houden.

Twee van de strategische doelstellingen hebben we aan-
gepast: 
 -   Aralea wil impact hebben binnen en buiten 
     de sector van sociale economie
 -   Aralea wil groeien als organisatie

Wat betreft het aspect “impact hebben” konden we de 
voorbije maanden uitpakken met diverse nominaties en 
prijzen.
Het begon met een project van Ascento en de Universiteit 

van Leuven. Een uitgave met als titel: Talent Mobility Award 
2016: 41 cases om van te leren. Een van deze cases was 
een project van Aralea met betrekking tot tewerkstelling en 
de aangeboden leertrajecten binnen onze organisatie. 
Via Provikmo kreeg onze preventieadviseur Ilse een nomi-
natie voor “blink je uit binnen preventie” bij de klanten 
van Provikmo.  We hebben helaas niet gewonnen, maar de 
erkenning voor het geleverde werk op gebied van preventie 
werd hierdoor mooi in de kijker gezet. 
Gedurende de maand oktober was het moment voor de 
grote stappenclash aangebroken (meer hierover op pagi-
na 13). De zolen werden letterlijk van de schoenen gelopen 
en collega Tom Van Deuren kreeg eelt op zijn vingers van 
het intypen van al die cijfers op zijn PC. Het resultaat mocht 
er zijn. We wonnen en werden voor zes maanden het fitste 
bedrijf van Vlaanderen. In ditzelfde kader werden we ge-
nomineerd voor de “gezond werken award 2017”. Helaas 
bleef het hier ook bij een nominatie.  
Op vrijdag 27 oktober trok ik richting Brussel om een mooi 
project van Aralea te verdedigen bij BNP Talent Track (meer 
uitleg op pagina 11). Hier kwamen we terug met een hoofd-
prijs. 
Maar de kroon op het werk moest nog komen. Op maan-
dag 27 november waren we te gast bij de uitreiking van 
de Hospitality Horeca Awards. Het voorbije jaar kregen we 
een aantal mystery shoppers over de vloer die de boerderij 
kwamen ‘beoordelen’ in de categorie “kind- en fietsvrien-
delijkste horecazaak van België”. Een juryteam kwam ook 
langs voor de nodige informatie over de werking van de ca-
fetaria en de boerderijwerking in het algemeen.  We waren 
bij de genomineerden, dus waren we al zeer blij. Voor de uit-
reiking van de prijzen werd er een extra prijs uitgereikt voor 
klantvriendelijkheid, gastvrijheid en service aan de klant: 
de “waarderingsprijs voor het beste personeelsteam 
(all over)”. De Kinderboerderij was bij de vijf genomineer-
den. Joepie!! Vervolgens zei de presentator: “en de winnaar 
in deze categorie is Kinderboerderij Mikerf”. Eva, Mieke en 
ikzelf waren zo verbaasd dat we bijna van onze stoel vielen. 
Dit is een geweldige erkenning voor gans de boerderij en 
voor het relatief jonge team van de cafetaria. Onze boer-
derij stond daar plots vooraan te prijken tussen alle andere 
genomineerden. Onze avond kon niet meer stuk. Uiteinde-
lijk werden we ook nog tweede in de categorie “Kind- en 
Fietsvriendelijkste Horecazaak van België”. Ook mooi natuur-

lijk, maar we waren en zijn vooral erg trots op de eerste prijs. 
Wat een blijk van erkenning van de buitenwereld!
Op donderdag 30 november was Aralea gastspreker op 
een netwerkevent van Groep Maatwerk voor communi-
catieverantwoordelijken en commerciële medewerkers. 
De ‘keynote speaker” (in ’t Nederlands  “een belangrijke 
mens”) was Wim Ballieu, de oprichter van Balls & Glory. De 
horecazaak die gekend staat voor de gevulde gehaktballen 
die je in Gent, Brussel, Leuven maar ook aan het Felixpak-
huis in Antwerpen kan eten. Wim Ballieu is een ambitieuze 
Gentenaar met een zeer mooi verhaal over ondernemen en 
samenwerken met een bedrijf uit de Sociale Economie. De 
druk op An Coppens was groot om na deze spreker het ver-
haal van communicatie en sociale media van Aralea te bren-
gen. Met de rebranding van “Aralea, talent voor werk” zijn 
we een nieuwe weg ingeslagen met onze communicatie. Dit 
zowel intern als extern en deze wijzigingen zijn niet onge-
merkt voorbij gegaan. 
Het team van de sociale dienst heeft met veel gedreven-
heid de onthaalbrochure en het arbeidsregle-
ment volledig herwerkt naar twee handige 
en overzichtelijke documenten. Vanuit de 
vakbondssecretarissen kregen we een 
mooi compliment (terug te vinden op 
pagina 19). 

We wandelen even terug naar onze stra-
tegie. De tweede aanpassing in onze 
strategie, die rond groeien, is minstens 
even belangrijk. Aralea heeft zeer bewust 
gekozen om als organisatie te 
groeien. We bekijken vanuit de 
Raad van Bestuur elke opportu-
niteit die aansluit bij onze missie. 
Elk idee wordt bekeken vanuit 
tewerkstelling, leertraject en 
de balans tussen sociaal en eco-
nomisch.  Aan deze drie voorwaarden moet elk nieuw idee 
of opportuniteit voldoen. 
De bezettingsgraad was in 2017 ver boven de vooropge-
stelde 92.5 %. In bepaalde maanden zaten we zelfs boven 
contingent. We hopen dan ook dat we bij de verdeling van 
de extra middelen - die het kabinet van Mevrouw Homans 
voorziet voor de tweede helft van 2018 - mee op de eer-
ste rij staan om een aantal extra mensen aan te kunnen 
trekken. 
Ondertussen zijn we gestart met een project rond de te-
werkstelling van erkende vluchtelingen. Naser (Groen) en 
Latif (Verhardingen) waren de eerste collega’s die gestart 
zijn met een biostage en op 1 december is ook Salah gestart. 
Ik zou in deze tijd van het jaar aan iedereen een oproep wil-
len doen om mee een woordje Nederlands aan te reiken. 

De oogst 
van het najaar

Een zeer oprechte “dank u wel”!
Geniet van de familie en maakt er 

een gezond en mooi 2018 van!
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#1
Hierboven vind je enkele foto’s van de samenwerking in 
Deelteam Oost. De ploeg van Marc Broeckhuysen, de ploeg 
van Peter de Herdt en de ploeg van Stefan van Geel stroop-
ten samen de mouwen op om de vijver van het Gemeente-
park van Wuustwezel te bosmaaien en op te kuisen.

#2
Ziehier enkele leuke foto’s die collega Samuel Marijnissen 
ons bezorgde van een opdracht waarbij hij samen met de 
ploeg van Harco Borgs instond voor het plaatsen van gras-
matten. aan de school Zonnekind in Kalmthout.

Nieuws Groen
#3
De ploeg van Marc Broeckhuysen zorgde voor een grote op-
kuis van de beken aan de Beemdenweg in Wuustwezel. De 
collega’s haalden in totaal 4 autobanden, een opblaasbaar 
zwembad, een rubber voeten voor tijdelijke verkeerspalen, 
een 20 tal vuilbakzakkenzakken met drankblikjes plastiek en 
ander zwerfvuil en enkele plastieken zeilen uit de beken!

#4
Gorilla’s in the mist.... oftewel Roel De Winter en Danny Thys 
aan het werk voor Eandis. Ze zorgden voor de graffitibestrij-
ding  aan een kabine in Turnhout ;-)

Teksten: Marc Broeckhuysen, Michaël Scraeyen, An Coppens

Wil jij ook een paar leuke foto’s van jouw ploeg  
in ‘t groen blaadje? 

Bezorg ons ze dan snel op an.coppens@aralea.be  
of kom even langs bij collega An Coppens

Foto’s Michaël Schrayen, Marc Broekhuysen, Samuel Marijnissen

#1
Het verhaal achter de foto’s bovenaan gaat over een op-
dracht die onze afdeling Verhardingen uitvoerder bij dhr. 
Jef Nuyts. Collega Mats Pieters was blij dat hij deze opdracht 
mocht uitvoeren, gezien hij de man goed kent uit zijn jeugd. 
Mats heeft vroeger vaak met zoon Nuyts in de tuin gespeeld, 
kreeg voetbalyraining van papa Nuyts en volgde in het lager 
onderwijs les bij mama Nuyts. Mats: “Tof om bij mensen die 
je van vroeger kent te mogen werken”. Ook Dhr. Nuyts was 
blij met de samenwerking met Aralea. Hij bezorgde ons ach-
teraf dit bericht:  “We zijn zeer tevreden over het terras, goed 
werk geleverd door jullie mensen.”

#2
De ploeg van Peter van Linden legde een volledig nieuwe 
parking aan op het Sint-Teunisplein in Zoersel. 

                                                

      Teksten: Peter van Linden en Mats Pieters

Nieuws Verhardingen
Foto’s Peter Van Linden, Mats Pieters

#1

#2

NIEUWS

#3 #4

#1

NIEUWS

#2



FOLIO FOLIO

8 9

Het harde werken werd zopas beloond met de eerste plaats 
van de Hospitality Award voor  ” het beste personeels-
team” all-over.  Alsook een tweede plaats in de categorie 
kind – en fietsvriendelijke horecazaken. De cafétaria en 
de boerderij mogen terecht fier zijn op dit resultaat. Meer 
over dit nieuwtje kan je op de pagina hiernaast lezen.

Naar jaarlijkse traditie werd op zaterdag 11 november het 
feest van Sint–Maarten gevierd op onze kinderboerderij. 
Het gezellige boerderijfeest lokte bijzonder veel bezoekers. 
Op zaterdagnamiddag konden de kinderen samen met hun 
ouders bieten uithollen en er een lichtje in aanbrengen. Na-
dien konden ze met hun zelfgemaakte bietenlampion in de 
hand deelnemen aan een feeërieke avondwandeling. Na de 
wandeling werd het “einde-zomervuur” aangestoken en in 

de warmte van het vuur deelde Sint-Maarten aan alle kinde-
ren wafels en chocomelk uit. Hierboven vind je enkele leuke 
foto’s.

Op de boerderij zelf is er altijd veel werk om de stallen en het 
erf proper en netjes te houden, de tuin te snoeien, zaaien en 
planten. Alsook zijn er veel herstelklussen of verwerking van 
de producten. Kortom er wordt veel werk verzet om de uit-
straling te behouden, waar we zo fier op zijn. Al het prak-
tische werk wordt door de arbeidzorgmedewerkers gedaan.

Om een beeld te krijgen van deze medewerkers, heeft Kurt 
enkele van hen geïnterviewd. Het resultaat lees je op pagi-
na 16, bij de eindejaarsverhalen van onze collega’s.   

Tekst: Eva Baets  / Foto’s Tom Van Deuren en Lieve Swerts

Nieuws Boerderij

NIEUWS

Op 27 november 2017 waren wij, Peter, Mieke en Eva, aan-
wezig op het gala van de Hospitality Awards 2017. We 
hadden vernomen dat we bij de genomineerden waren, dus 
we waren zeer benieuwd wie er als winnaar uit de bus zou 
komen.
Toen de Awards van het ”beste personeelsteam all over” 
werd uitgereikt merkte ik nog op “dat dit de award was die 
ik het liefst zou winnen”. Toen de jury dan ons team afriep 
als winnaar, kon ik mijn geluk niet op. Als zeer trotse chef 
van mijn cafetaria nam ik namens al onze medewerkers de 
award samen met Peter en Eva in ontvangst.
Toen dan ook de kinderboerderij in de prijzen viel was de 
euforie compleet. Zij behaalde de tweede prijs als meest 

Mikerf wint award voor 
beste personeelsteam

kind- en fietsvriendelijke horecazaak.
Dit was voor mij de bevestiging dat wij, team cafetaria 
en team boerderij zeer goed bezig zijn!!!

Terug aangekomen op de boerderij en in ons cafetaria wa-
ren de reacties van onze klanten zeer positief. We hoorden 
niets dan lof over onze medewerkers en onze setting; altijd 
klantvriendelijk, altijd goed gezind, zeer tof team, propere 
omgeving, leuke sfeer…..enz. We kunnen ons jaar dan ook 
zeer gelukkig en met veel trots afsluiten.
Samen met ons team kijken we al uit naar het volgende jaar.

Tekst: Mieke Verschueren / Foto’s Peter Pittevils

Sinds december kan je trekpaard Odessa bewonderen op Kin-
derboerderij Mikerf. Het nieuwe paard zal de huifkar trekken en 
neemt daarbij deze taak over van het oudere paard Glorie, die niet 
meer voldoende kracht heeft om deze taak op zich te nemen. 

Er werd al geruime tijd gezocht naar een boerenpaard dat de taak 
van Glorie kan overnemen. Sinds bijna een half jaar kwam Odessa 
oefenen met de kar. In die periode leerde het nieuwe paard het 
boerderijleven kennen en werd ze geaccepteerd door de oudere 
Glorie. Dit ging vlotjes en deze week is Odessa dan ook de nieuwe 
aanwinst op de kinderboerderij!

Boer Stan Schmidt, die het paard aan de Brasschaatse kinderboer-
derij verkocht, zal menner van dienst zijn wanneer Odessa wordt 
ingespannen om de huifkar te trekken.

Tekst: Lieve Swerts en An Coppens

Kinderboerderij verwelkomt trekpaard Odessa

NIEUWS

8



10 11

ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN

In het nieuwe jaar krijgen we ook... 

een nieuw 
arbeids 

reglement! 

In de vorige editie van ‘t Groen Blaadje kondigden we 
onze teamuitstap naar de Belgische kust aan. Hier-
bij delen we enkele leuke sfeerfoto’s met jullie. De uit-
stap was erg gezellig en leuk met  de collega’s en het 
goede weer was ook van de partij!

Binnenkort schuiven we met de collega’s aan voor 
een lekker kerstontbijt bij ons in de winkel van Bras-
schaat. Dat is een jaarlijkse traditie, net zoals Aralea 
het eindejaarsfeest heeft.

Wij kijken uiteraard ook uit naar de feestdagen, net zo-
als jullie. Het team uit Brasschaat wenst jullie dan ook 
voor nu al een zalig kerstfeest!

Tekst: Raoul Vanruymbeke

Nieuws De Kringwinkel

NIEUWS

Samen op uitstap

Sfeerbeelden van de Dag van de Kringwinkel in Brasschaat
Begin januari krijgen we allemaal een nieuw ar-
beidsreglement uitgedeeld, én een nieuwe ver-
sie van de onthaalbrochure. 

We hebben er even op mogen wachten, maar be-
gin januari wordt hij uitgedeeld: de nieuwe versie 
van ons arbeidsreglement, dat in november goed-
gekeurd werd op de ondernemingsraad. We krijgen 
dan meteen ook een nieuwe versie van de onthaal-
brochure uitgedeeld. Daarin staan onder meer de 
feestdagen en de collectieve sluiting voor het jaar 
2018. Zo zijn we met z’n allen weer helemaal mee 
met alle informatie over onze werking.

Foto Raoul Vanruymbeke

ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN

...BNP  Talent  Track? ...de  bouwplannen?
Op maandag 4 december 2017 kregen we eindelijk de lang 
verwachte brief van Agentschap Natuur en Bos met betrek-
king tot de ontbossing van onze bouwgrond op de Ploeg-
sebaan. Dit stukje papier was nodig om onze bouwaanvraag 
te kunnen indienen bij het gemeentebestuur. De bouw-
groep en de architect zijn ondertussen al wel verder aan het 
werken aan het aanbestedingsdossier voor het gebouw zelf. 
In de volgende editie hopen we jullie de datum van de eer-
ste steenlegging te kunnen aankondigen.

Tekst: Peter Pittevils

Zoals in het voorwoord al geschreven trok ik - Peter - op 
vrijdag 27 oktober 2017 stijf van de stress naar Brussel. Wij 
waren samen met een aantal andere organisaties uit de non 
profit te gast bij BNP Paribas Fortis om te “pitchen”  in het 
kader van hun Social Business Challange. Dit traject maakt 
deel uit van een leading talent development trail programma. 
Concreet wil dit zeggen dat een aantal gedreven en geta-
lenteerde medewerkers van BNP (die op termijn het beleid 
en de strategie van BNP mee hopen te bepalen) gedurende 
enkele maanden zullen meewerken en mee denken rond 
een strategische oefening van de pitchers. Vanuit Aralea zijn 
we heel blij dat ons project weerhouden werd. Een team, be-
staande uit Tom, Koen, Stéphane, Kirsten en Carine, zal het 
voorgestelde business idee van Aralea uitwerken. In het vol-
gend personeelsblad zullen we een tip van de sluier kunnen 
oplichten.

Tekst: Peter Pittevils

Hoe staat het met...
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ARALEA IN BEWEGING

Maar liefst 148 personeelsleden deden mee en droegen 4 
weken lang een stappenteller. We stapten tijdens de drie 
competitieweken 18.482 km. Goed voor een virtuele trip 
naar Nieuw-Zeeland. Met een gemiddelde van maar liefst 
13.449 stappen per dag wonnen we de strijd. Aralea mag 
zich dus 6 maanden lang het fitste bedrijf van Vlaanderen 
noemen.

‘No steps, no glory’ is dé 10.000-stappenclash voor bedrijven. 
Uit 28 deelnemende bedrijven kroonde Aralea zich tot 
winnaar. Bij Aralea vinden we gezondheid en beweging 
belangrijk. We zijn als collega’s dan ook zeer tevreden met het 

behaalde resultaat. 

Deze rubriek is helemaal gewijd aan sport en gezond leven
Kom uit die zetel!
ARALEA IN BEWEGING

Van 14 tot en met 16 juni gaan we 
met een groep collega’s fietsen voor 
het goede doel! De opbrengst hiervan 
gaat naar een vereniging die projec-
ten ondersteunt rond astma, mucovis-
cidose en andere longaandoeningen.  
“Climbing for life” gaat door in Italië 
dus dit vergt de nodige voorbereiding 
qua logistiek. Dankzij onze raad van 
bestuur zal het vervoer en de inschrij-
ving voor hun rekening genomen 
worden. De berg ‘Stelvio ‘nemen we 
voor onze rekening, deze is geen ka-
tje om zonder handschoenen aan te 
pakken dus hier gaan we stevig voor 
moeten trainen!!     

Tekst: Ken Leemans

Collega Peter behaalt zwarte band in karate

Ilse Tuymans, preventie-adviseur: “We hebben letterlijk de 
zolen van onze schoenen gelopen om de straten, parken en 
terreinen netjes te houden. En ook buiten de werkuren zijn 
we sportief uit de hoek gekomen. Enkele collega’s van onze 
kinderboerderij ruilden bijvoorbeeld hun fiets in voor een 
wandeling van de bushalte naar het werk, om zo dagelijks 6 
kilometer extra te stappen.”  

Aralea ontving niet alleen de wisselbeker van No Steps No 
Glory. We kregen ook een gepersonaliseerde pingpongtafel 
van No Steps No Glory cadeau. Tijdens de uitreiking 
van de prijs zette coach Bruce – het gezicht achter de 
10.000-stappenclash voor bedrijven - de collega’s nog eens 
in actie met een bewegingstussendoortje - wat zorgde voor 
een leuke foto :-) 

Tekst: An Coppens

Aralea wint
de 10.000-stappenclash!

14 jaar geleden is collega Peter Van Linden gestart met karate. Hij is 
altijd met plezier gaan trainen en heeft verschillende stages gedaan 
om eindelijk te mogen deelnemen aan het 1ste Dan examen. 
PEter vertelt: “Dit examen bestaat uit drie delen: kion, kata, kumite 
en het examen wordt beoordeeld door een vijfkoppige jury, die deel 
uitmaakt van de commissie van de Vlaamse karate federatie. Voor 
dit examen heb ik de voorbije maanden 6 uur per week intensief 
getraind. De voldoening was dan ook heel groot toen ik de zwarte 
gordel overhandigd kreeg. Ondertussen gaf ik de karatekriebels 
door aan mijn jongste dochter. Ik hoop dat ze binnen enkele jaren 
ook zover zal staan.”         
  Tekst: Peter Van Linden

Aralea gaat de berg op!
Ga jij straks mee naar Italië?
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AFSCHEID VAN ARALEA

Drie jaar geleden deed ik - An - een interview met Jef De 
Ridder voor dit personeelsblad. In de inleiding van het in-
terview schreef ik volgende zin: “Je ziet hem steevast met een 
glimlach rondlopen op Aralea. Je kent hem van de vraag “hoe 
gaat ‘t met u?”. Misschien ken je hem ook als jouw vroegere 
leerkracht? Een ding is zeker: bestuurslid Jef De Ridder is alom 
gekend en bemind.” Dezelfde tekst zou ik nu opnieuw kunnen 
gebruiken. Hij typeert wie Jef De Ridder voor ons als Ara-
lea-collega’s is: een warm mens!

Jef De Ridder is in het bestuur van Aralea terechtgekomen 

Jef neemt afscheid van zijn plekje in de Raad van Bestuur van Aralea

Hij stond als lid van de Algemene Vergadering mee aan de doopvont van Aralea en in de 

laatste 10 jaar was hij een trouw en geëngageerd lid van onze Raad van Bestuur. Die rol lag 

hem bijzonder goed en hij had feeling met wat er leefde op de verschillende afdelingen. 

Als voormalig leerkracht kende hij heel wat arbeiders door en door, en behield hij een goed 

contact met hen. Maar omdat zo’n engagement niet eeuwig kan doorgaan, had hij voor 

zichzelf een moment bepaald waarop hij dit in schoonheid wilde beëndigen en de fakkel 

overdragen aan iemand anders. En dat moment is nu aangebroken. Dus willen we Jef bij deze 

nog een laatste keer in de bloemetjes te zetten en hem oprecht danken voor zijn geweldige 

inzet in al deze jaren! 

Tekst: An Coppens

Jef  De Ridder 
geeft de fakkel door

AFSCHEID VAN ARALEA

als leerkracht in de BUSO—richting Houtbewerking, waar 
hij 38 jaar lesgaf. Als leerkracht kwam hij regelmatig in aan-
raking met de beschutte werkplaats, waar zijn leerlingen na 
het afstuderen vaak een job vonden.  Via Lode Bertels is Jef 
zo, bij de start van de werkplaats, in de Algemene Vergade-
ring van Aralea terechtgekomen. En in de laatste 10 jaar ze-
telde hij ook in de Raad van Bestuur. 

Jef werd gedreven door een enorm enthousiasme en veel 
feeling met onze arbeiders, die hij kende — en nog steeds 
kent — van op de schoolbanken. In zijn interview van 3 jaar 
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geleden vertelde hij het volgende: “Ik vind het be-
langrijk dat je als Raad van Bestuur dichtbij de arbei-
ders staat, dat die afstand niet te groot is, maar dat 
ze jou kennen en je ook steeds kunnen aanspreken. 
Ik spring regelmatig eens binnen, voor een babbel 
met de medewerkers, om mee te doen met een 
evenement, of om erbij te zijn bij de sollicitatiege-
sprekken van bedienden of deel te nemen aan één 
van de werkgroepen. Zo hou ik ook voeling met onze 
mensen”. 
Jef deed dit alles - net als de andere bestuursleden - 
als vrijwilliger. “Maar ik krijg er zoveel voor terug van 
onze mensen”, vult hij aan. 

We kennen Jef  als iemand die het leven met de nodi-
ge humor en positieve ingesteldheid bekijkt. Bin-
nen de Raad van Bestuur ijverde Jef vooral voor het 
versterken van de waarden van onze organisatie. Dat 
is wat hem het meest motiveerde. “Waarden zoals 
respect, eerlijkheid, positief denken,  naar elkaar luis-
teren, daar is echt nood aan. We zouden allemaal 
wat meer moeten luisteren naar elkaar, onze gas-
ten vertellen zo’n boeiende verhalen” wist hij ons 
3 jaar geleden te vertellen.

Jef, we zijn je bijzonder dankbaar voor je engage-
ment voor Aralea! Nu je op Aralea de fakkel over-
draagt, kan je meer tijd vrijmaken voor je tuin, 
waar je zelf zijn eigen groenten verplant, voor het 
fietsen en mountainbiken en voor je 3 kinderen en 
kleinkinderen :-). 

In naam van alle collega’s: 
Dank je wel Jef!!!
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EINDEJAAR OP EEN ANDER EINDEJAAR OP EEN ANDER

Afrim & Ahmed 
     Kosovo en Afghanistan

Aan de feesttafel 
bij de collega’s
Bij Aralea werken er 230 collega’s en samen vertegenwoordigen we wel 18 verschillende 

nationaliteiten! Zoveel diversiteit zorgt ook voor veel diversiteit aan de feesttafel! Sinds enkele jaren 

noemen we bij Aralea ons ‘kerstfeest’ dan ook niet langer ‘kerstfeest’, maar ‘eindejaarsfeest’! Watn 

heel wat collega’s vieren immers geen Kerstmis. Voor deze nieuwjaarseditie van ons personeelsblad 

leek het ons leuk om eens bij een aantal collega’s te gaan aankloppen en vragen hoe zij de 

eindejaarsperiode vieren. Schuiven zij ook aan aan een goedgevulde tafel met de hele familie? En 

welk eten staat er dan bij hen op tafel? Mysterie o mysterie... Wij zochten het voor je uit! :-) 

Teksten: Peter Pittevils, Kurt Vermeiren en An Coppens

Simon    Antwerpen
Simon is geboren en getogen Antwer-
pen. Verbaast het u? :-) Echter, hij 
trekt elk jaar met de kinde-
ren naar Portugal.

Clement    Congo

Voor Clement is Kerstmis 
een religieuze aange-

legenheid. Hij trekt 
op kerstdag steevast 
met de hele fami-
lie naar de kerk, om 
daarna samen aan 

de feesttafel aan te 
schuiven. Zo was het in 

Congo, en zo is het nu in 
België.

Said    Marokko
Said heeft een ver verleden in Marokko. Voor 
hem staat de eindejaarsperiode gelijk aan warm 
samenzijn met de hele familie. Wat er op de ta-
fel staat? Een heerlijke groenteschotel met veel  
(halal) vlees en kip!

Ciza 
   Burundi
Ciza komt uit het verre Burundi. Ook daar vieren ze 
eindejaar met een groot feest. “Met heel veel volk”, vult 
Ciza aan, “en met veel groenten en vlees op de tafel.” 

Ludovic 
   Frankrijk

Ludovic heeft Franse roots. Bij hem 
op tafel vinden we heerlijke kalkoen en 
chapon (gecastreerde hanen), foie gras en oester.

Dit jaar zijn Afrim en Ahmed, respectievelijk van Kosovaarse en Afghaan-
se afkomst, opgestart als arbeiders binnen ons arbeidszorgcentrum 

op de kinderboerderij. Zij vormen een hecht team en voeren de 
meeste taken samen uit. Het is voor ons als begeleiding mooi om 
te zien hoe deze 2 mensen, van toch andere origine, samenwerken 
met elkaar. Wij waren weleens benieuwd hoe zij Kerstmis in België 
beleven en hoe  zij dit misschien ook vieren. Collega Sonja stelde 

hen volgende vragen :
Dag collega’s hoe gaat het met jullie hier op de boerderij en voe-

len jullie zich al een beetje thuis hier?
Ca va !  De boerderij is een leuke omgeving om te werken met veel afwisse-

ling  in de taken. Wij willen wel doorstromen naar een betaalde tewerkstelling.    
Jullie wonen al een tijdje in België. Hoe zijn jullie hier terecht  gekomen ?
Ahmed:  Ik woon al 20 jaar in België en heb in Afghanistan  alles  moeten  achtergelaten nadat ik mijn 
vrouw verloren heb en ook ikzelf op de vlucht ben  gegaan  . Ik ben in het Luikse beland waar ik 12 jaar 

gewoond  heb en gewerkt als fruitplukker in de streek rond Sint-Truiden. Later ben ik naar Antwerpen 
gekomen, wat weer een hele aanpassing was met de taal. Heb een tijdje gewerkt voor de stads-

diensten via werkhaven.
Afrim:  Ik woon sinds 1999 in België en ben gevlucht voor de burgeroorlog in het voor-
malig  Joegoslavië.  Ik woon graag in België. Het grootste deel van mijn familie woont 
in de buurt van Antwerpen. Ik heb ook voor de werkhaven gewerkt en als artikel 60 in 

een tweedehands winkel. 
Hoe  beleven jullie Kerstmis en wordt dit dan eventueel  gevierd?
Afrim:  Ik ben Islamiet en Kerstmis word dus niet specifiek gevierd bij ons. Ik vind wel dat 

alle feesten die te maken hebben met verbondenheid goed zijn voor de samenleving .
Ahmed: Bij mij ontgaat het feest van Kerstmis in België een beetje maar ik ken het feest uiter-

aard wel. Nieuwjaar wordt wel uitgebreid gevierd met samenzijn van vrienden met muziek 
en goed eten.  

Wat zijn voor jullie dan de belangrijkste feestdagen van het jaar ?
Voor ons zijn de feesten van de Islam de feestdagen van het jaar. Vooral het  geken-
de Offerfeest en Suikerfeest, waarbij familie en vrienden bijeen komen met veel 
muziek en lekker eten. 
Dank U Ahmed en Afrim voor dit leuke gesprek  !  
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EINDEJAAR OP EEN ANDER

Malik 
   Pakistan
Malik heeft Pakistaanse 
roots. Voor hem en zijn 
familie is de eindejaar-
speriode een feestpe-
riode voor moslims, 
hindoes en christenen 
samen. Op de feesttagel 
vinden we veel kip, schaap, 
rijst en biryani.

Naser    Afghanistan

Naser is afkomstig uit Afghanistan. Hij is moslim 
dus de eindejaarsperiode wordt door hem niet 
zo gevierd. Bovendien heeft hij hier geen familie 

wonen. Welke feesten hij dan 
wel viert? De islamitische 

feestdagen, zoals het 
Offerfeest en het 

Suikerfeest! En 
ook Nowroz: het 
lentefeest!

Marc 
   Congo
De familie van Marc is af-
komstig van Congo. Zelf is hij 
er nog nooit geweest.
De familie is zeer gelovig en ze brengen tij-
dens de feestdagen veel tijd door in de kerk.

Shane 
   Zuid-Afrika

Shane heeft Zuid-Afrikaanse 
roots en werkt op Aralea sinds 

april 2014. Voor hem staat de 
eindejaarsperiode gelijk aan 

een groot feest met vlees 
op de barbeque en veel 
pintjes.

Nour    Afghanistan
Nour komt uit Afghanistan. Hij vertelt 
dat in Afghanistan tijdens de feestdagen alle parken 
open gaan en iedereen naar buiten komt om voetbal 
en volleybal te spelen. Ze eten rijst, groenten en schaap.

Positieve feedback
We kregen dit mailtje van een tevreden bewoner over 
het snoeien van een haag en het wieden van onkruid 
(Wilg 11, Brasschaat). Het is bedoeld voor de collega’s 
van de afdeling groen (ploeg Jens) :
Beste, even een dikke proficiat aan de mannen die dit werk 
hebben komen doen, je mag ze zeker belonen, heel goed 
gedaan. Mvg Nadine de Bruyn

We kregen dit mailtje vanuit de gemeente Brasschaat 
ivm werken in uitvoering door de collega’s van de afde-
ling verhardingen :
Beste Eva, als je op de facebookpagina ‘je bent van Bras-
schaat’ gaat kijken, zijn er enorm veel goede reacties over 
de werkzaamheden die momenteel in de Van de Wiellei 
gebeuren. Ze hebben respect voor het harde werk en zijn 
dankbaar. Dat kan je melden aan de ploeg/ploegbaas. Goed 
bezig! Bart Styl (projectmedewerker planologie gemeente 
Brasschaat)

We kregen dit mailtje van Annick Van Maldeghem (tech-
nisch adviseur bij Buso Zonnebos) :
Beste Nathalie, allereerst zou ik u en de monitors hartelijk 
willen bedanken voor de begeleiding van de stagiairs en de 
fijne samenwerking het afgelopen schooljaar.

Dit mailtje werd gericht aan de medewerkers van de 
Cafetaria, het komt van een tevreden klant die voor het 
derde jaar op rij hun middageten nuttigde tijdens een 
jaarlijks evenement :
Cafetaria Mikerf t/a Mieke Verschueren, … het weer zat mee 
en na de wandeling kon onze groep (weer) genieten van 
een gezellige feestelijke afsluiter in de Cafetaria Mikerf, met 
smakelijke broodjes en lekkere taarten.  Ik houd er dan ook 
aan u nog eens extra te bedanken voor de goeie 
afspraken vooraf, het vriendelijk onthaal 
en de perfecte service. Een allerbeste 
groet en graag tot de volgende… 
Alois en Germaine Cornelis

De ploeg van Mats Pieters 
van Verhardingen kreeg een 
doos koffiekoeken als ‘dank 
je wel’ van bakker Brisée. 
De bakker was blij met de 
heraanleg van het voetpad 
aan de de Theo Verellenlaan te 
Wuustwezel (zie foto)

Dit leuk bericht vonden we op de Facebookpagina van 
‘Ge zijt van Schoten als ge…’. Een pluim voor de collega’s 
van de afdeling groen (ploeg Jos) :
Aan de onderhoudsmannen van de begraafplaats, bedankt 
voor hun inspanningen die ze doen, zodat wij onze nabe-
staanden een mooie rustplaats kunnen geven. Gunter Haes

We kregen dit mailtje van een vakbondssecretaris.  
Het is een compliment voor de opmaak van ons nieuwe 
arbeidsreglement:
Los van de inhoud, want dat laat ik over aan de bevoegde 
delegees uit de OR, wil ik alvast opmerken dat ik de lay out 
van dit reglement heel duidelijk vind en dat de leesbaarheid 
enorm is verhoogd op die manier. Mijn complimenten ! Si-
grid De Wilde - ACG

Op de boerderij kregen ze deze reacties op de school-
bezoeken 
- SUPERleuk, zoals altijd. Zeer goede, leerrijke, duidelijke 
‘theorie’ over de vogels door juf Lieve (op niveau van de leer-
lingen). Zeer vlotte, duidelijke uitleg bij het timmeren door 
juf Evelien! Was een SUPERdag! Danku en tot volgend jaar! 
Mater Dei Brasschaat
- Kindvriendelijke, leuke activiteit op niveau. Goede timing. 
Wilgenduin Kalmthout
- Kinderen waren zeer enthousiast, leuke choco-workshop, 
fijn georganiseerd, huifkartocht was top! Dieren eten geven 
was ook een succes. Voor herhaling vatbaar! SB Prins Dries 
Antwerpen
- Choco : leuke, interessante info rond de produkten. Toffe 
activiteit en didactisch goed doordacht. Dieren : gevarieerd 
en op maat van de kinderen. Bedankt voor de fijne dag. 

Sint-Vincentiusschool Ekeren
- Wat een TOPdag! Evelien heeft de kids 

supergoed begeleid en meegenomen 
in het broodverhaal. De leerlingen 

toonden veel interesse en en-
thousiasme. Dit was zeker een 
aanrader. Superfijne locatie 
ook! De Sterrenkijker Ant-
werpen

Tekst: Nele Jaspers

FEEDBACK
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VORMING

Leren 
= DOEN, DOEN, en nog eens DOEN ! 

De workshops zijn achter de rug en we zoemen in op enkel 

aspecten die naar voren kwam in de workshops 
Tekst en foto: Eline Aertbeliën

VERTROUWEN

De regels van communicatie:
 

Luisteren naar wat iemand zegtNiet meteen praten je eigen verhaal
De ander proberen te begrijpen door vragen te stellen

WS: liever positief 

De vierde en laatste kernwaarde van Aralea is Vertrouwen. 
Een groep collega’s zal een jaar lang acties organiseren rond 
dit thema. Het is de bedoeling dat we de waarde “vertrou-
wen” verankeren in onze organisatie. De collega’s van de 
werkgroep hebben alvast 5 thema’s gekozen waarrond we 
willen gaan werken in het komende jaar. Hieronder zetten 
we ze even op een rijtje:

Eerlijke communicatie 
Nele Jaspers, Tim De Maesschalck, Agodino Simons, Kevin 
Leclercq

Discretie over medewerkers klanten,  
interne beslissingen, onderling  
tussen collega’s 
Jef Van Deun, Jan Van De Mierop, Stephanie Schatteman

Elkaar rugdekking geven 
Kurt Aesseloos, Dimitri Mergaerts, Alex Courtel, Peter Pitte-
vils

Verantwoordelijkheid nemen en geven, 
je komt je afspraken na  
Mats Pieters, Joppe Van Cauteren, Marc Ruberecht, Ludwig 
Caremans

Delen van objectieve info op het juiste 
moment op de juiste manier 
An Coppens, Kevin Delhasse, Jessy Gabriëls

Een veilig gevoel/omgeving bieden 
Willem Jan Plasman, Dylan Van Damme, Walter Schoofs, Ni-
kolaj Stoop, Ludovic Français

Op het eindejaarsfeest zal de werkgroep elk van deze vijf 
thema’s toelichten.

Tekst: Ludwig Caremans en An Coppens

Een groep collega’s lanceert een jaar 
lang acties rond een kernwaarde

Wat heb jij nodig om te vertrouwen?

De regels van communicatie:
 

Achter een verwijt zit meestal een verlangen 
WS: liever positief 

Een compliment is als een geschenk:
 

Doe het open, bekijk het en bedank

Ws feedback geven

Geef tijdig je grenzen aan:
Zeg nee/stop indien  je merkt dat je in het rood gaat

WS ruzie maken

Empathie =  proberen je in te leven in het standpunt van een ander

Volgende collega’s behaalden hun ECS 1 ! 

Proficiat! 

Volgende collega’s behaalden 
hun attest hoogtewerker! 

Proficiat! 
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VEILIGHEID

Alle werken die je uitvoert, vragen om werk-
materiaal. Dit kan gaan om een schop, 
een bosmaaier, een tractor,… maar 
ook om handschoenen, regenjassen, 
laarzen,…

Aralea koopt al deze materialen 
aan voor de werken die je moet doen 
en dit zal de ene keer wat comfortabe-
ler zijn dan de andere keer. Maar het is 
niet omdat je het niet zo geweldig is of niet 
in de kleur heeft dat jij wil, dat je eigen materiaal 
moet aankopen en dat mag gebruiken op de werkvloer. Als 
je ooit een accident meemaakt en je hebt eigen materi-
aal aan, dan kunnen we niet garanderen dat de verzeke-
ring je gaat uitbetalen. Dus doe dit niet!!

Maar soms heb je gewoon ander materiaal nodig omdat je 
niet jou maat vindt in het materiaal dat wij hebben, omdat je 
medische problemen krijgt door het gebruik van onze mate-
rialen, omdat je beperking aangepaste zaken vereist,…

Draag je dagdagelijks een bril; dan kan je onder specifieke 
voorwaarden een aangepaste veiligheidsbril krijgen. 
Draag je een steunzool die niet in onze schoenen past? Heb 

je een knobbel op je voet waar onze schoenen 
wringen?... Dan kan je andere veiligheids-

schoenen krijgen. Heb je door je beper-
king problemen in het werken met een 
schop en heb je een hulpstuk nodig, 
kunnen we jou misschien helpen zonder 
dat het iemand iets extra moet kosten.

Heb je een beperking waarbij je je schoe-
nen altijd op maat moet laten maken bij een 

orthopeed? Dan kunnen we jou ook helpen om 
orthopedische veiligheidsschoenen aan te kopen. 

Heb je een been dat niet mee wil en waardoor voor jou een 
zitmaaier volledig handbediend moet worden aangepast? 
Dan kunnen we je helpen om toch te kunnen werken met 
een aangepaste zitmaaier. Hiervoor is er een speciale web-
site van de VDAB namelijk: https://www.vdab.be/arbeids-
handicap/arbeidsgereedschap.shtml

Voor al deze aangepaste materialen zijn er dus moge-
lijkheden maar hiervoor zijn procedures uitgewerkt en 
die moeten strikt gevolgd worden. DUS, als je hier vra-
gen over hebt, kan je best altijd eerst passeren bij je so-
ciale dienst of Ilse Tuymans, de preventieadviseur.

Tekst: Ilse Tuymans

In de winter is het koud en willen we graag lekker 
warm binnen kunnen zitten. Maar verwarming brengt 
ook heel wat gevaarlijke situaties met zich mee. Van-
daar dat we een aantal voorzorgsmaatregelen op een 
rijtje zetten.
• Dek een verwarming nooit volledig af 
met materialen (geen stof, papier,…) om brand te 
voorkomen.
• Als je sokken te drogen legt op verwar-
ming, blijf in de buurt. Het is geen goed idee om uw 

Veilig de winter door

Aanvraag om aangepaste persoonlijke werkmaterialen

Opgelet: Brandgevaar

PBM’s op jouw 
maat nodig?

sokken te drogen te leggen en dan bij uw buur langs 
te gaan, want voor je het weet worden de sokken te 
heet en tref je gesmolten sokken aan. En, dan maar 
hopen dat het daar bij blijft!
• WATER EN ELEKTRICITEIT GAAT NIET SA-
MEN! Zet nooit een elektrisch toestel in de buurt van 
water zoals een extra elektrische verwarming in de 
badkamer etc. is levensgevaarlijk.

Fijne en veilige Kerstdagen voor iedereen!!

• Op 17 oktober nam collega Mieke Verschueren (Cafetaria) 
afscheid van haar vader

• Op 27 november nam collega Shpejtim Beraj (Groen) 
afscheid van zijn schoonmoeder

Op 6 OktOber namen we 
afscheid van Onze cOllega 
bjOrg bOsmans (grOen) 

Bjorg is bij ons in dienst gekomen 
op de afdeling Verhardingen in juli 
2014. In mei 2015 maakte hij de 
overstap naar onze afdeling Groen 
en kwam hij in de ploeg van Jos 
Francken terecht. Daar werd hij 
met open armen ontvangen. Het 
klikte al heel snel met de colle-
ga’s en hij werd een vaste waar-
de in de ploeg. Bjorg had altijd 
een positief woord klaar voor 
anderen. Hij was een warme 
mens en een heel graag gezie-
ne collega. Hij stond dan ook 
klaar om een collega en vriend 
te steunen. Niets was te veel 
gevraagd voor Bjorg.
We zullen je vrolijke lach mis-
sen, Bjorg! Het ga je goed!
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GEBOORTES
• Op 13 oktober werd collega  Boiubel Wagne 

(Verhardingen) papa van een dochter: 

Mariama

Dikke proficiat!

HUWELIJK
• Eind september stapte collega 

Marc Broeckhuysen (Groen) in 

het huwelijksbootje 

Dikke proficiat!

JARIGEN IN DE KIJKER 
• SZELEI MOLNAR Dezso (Groen) wordt 20 jaar 

op 10 januari

• KERCKHOFS Silke (cafetaria) wordt 30 jaar op 

12 februari

• OOSTVOGELS Dieter (Groen) wordt 30 jaar 

op 24 februari

• VERCAMMEN Michel (Groen) wordt 50 jaar 

op 1 maart 

• MOESKOPS Gunther (Verhardingen) wordt 

40 jaar op 12 maart 

• VAN CAUTEREN Jean-Pierre (Groen) wordt 50 

jaar op 18 maart 

• CALLAERTS Andy  (Groen) wordt 30 jaar op 

18 maart 

Patrick gaat 
op pensioen
Collega Patrick Meyntjes gaat eind december 
op pensioen. Hij mocht net 10 jaar naast ons in 
de camionette zitten en was een graag geziene 
collega in de groenploeg 
van onze afdeling 
Verhardingen.
Geniet van 
je pensioen 
Patrick! 

#1 Dad Mohammad Khogyani 
is op 25 september gestart op de 
afdeling Verhardingen

#2 Ismail Sahan Akgun is op 17 
oktober gestart op kinderboerderij 
Mikerf

#3 Salah Al Azzawi is op 1 
december gestart als arbeider bij 
Team Oost op de afdeling Groen

#4 Elly Spiering is op 1 december 
gestart op de afdeling Groen

#5 Frederik Haerens is op 1 
december gestart als arbeider bij 
Team Oost op de afdeling Groen

#6 Jonathan Stevens is op 1 
december gestart als arbeider bij 
Team Centrum op de afdeling Groen

#7 Luc Van Gampelaere is op 1 
december gestart als arbeider bij 
Team Oost op de afdeling Groen
 
#8 Koen Van Dyck is op 1 december 
gestart op de afdeling Groen

#1

Nieuwe 
medewerkers

#5 #6

#2 #3

#7 #8

#4

In de bl     emetjes gezet!
De jubilarissen van 2017

PERSONEEL

10 JAAR IN DIENST 15 JAAR IN DIENST

20 JAAR IN DIENST

25 JAAR IN DIENST

10 jaar: Vanessa Anthonissen, Andy Callaerts, An De Bac-
ker, Ergin De Backer, Jimmy Gabriëls, Marc Ruberecht, Tan-
ja Goelen, Danny Serneels, Jan Van De Mierop, Evelien Van 
Boven, Kurt Aesseloos, Patrick Meyntjes  /  15 jaar: Inge 
Geybels, Marc Laurijssen, Bart Willems, Nathalie Haerens, 
Bennasar Ezmar, Patrick Franck  /  20 jaar: Gina Decleer
25 jaar: Stefan Buscher, Michel Demolder, Jimmy Van Op-
dorp  /  30 jaar: Eric Spooren  /  35 jaar: Patrick Van Boven

30 JAAR IN DIENST

35 JAAR IN DIENST
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Gespot: talent in actie!
Aralea’s nieuwste muzikale trio  

Gespot: talent in actie!
Voor 1 dag terug naar school

Daguitstap
Enkele sfeerbeelden van een leuke daguitstap naar Dinant. De 
collega’s hadden de keuze tussen een dagje cultuur - met een be-
zoek aan de citadel en een fotozoektocht - of een actiever dagje 
met recht op een afvaart van de Lesse! De weergoden waren ons 
goed gezind. We genoten van de zon en de warmte en maakten 
er samen een supergezellig dagje van!
Met dank aan de werkgroep (alias feestcomité) van collega’s van-
uit alle afdelingen die samen deze dag in elkaar staken! 
Dikke merci, collega’s!!!

Foto’s Tom Van Deuren en An Coppens

In beeld

Op donderdag 14/12 ging Nathalie met 
Bas, Bjorn en Astrid naar hun vroegere 
school BUSO De Ark. Zij werden daar als 
oud-leerlingen uitgenodigd om een toe-
lichting te komen geven over hun werk en 
ze hebben dat super gedaan!

We bekronen twee nobele helden op Aralea
Had jij het al door? Aralea zit stampvol 
gentlemen (en gentleladies natuurlijk 
;-)) Benieuwd naar een verhaal van zo’n 
bescheiden held?
Wel, er was eens een Aralea-collega die 
op de bus stond te wachten aan Klina. 
Toen er een oudere dame op de bus 
wilde stappen, viel ze achterover op het 
voetpad. Onze collega-held snelde als 
enige toeschouwer naar de dame en 
hielp haar overeind terwijl zijn mede-
mensen aan de bushalte rustig bleven 
toekjijken. Wie die collega was, hebben 
we via via vernomen. Hij is bescheiden, 

weet je wel. Echter, 
wij wilden hem 
graag even in de 
bloemetjes zetten 
voor deze nobele daad. 
Dus hebben wij collega 
Lenny Vereecke bestempeld 
tot bescheiden held nummer 1. 
Mooi gebaar Lenny!
Bescheiden held nummer 2 is een die-
renliefhebber. Toen hij een mooie hond 
eenzaam en alleen over de Bredabaan 
zag lopen, een beetje doelloos rond-
dwalen, besloot hij de hond naar de 

politie mee te nemen. Het baasje, 
dat door de politie gecontac-
teerd werd, maar bijzonder blij 

dat zijn hond goed terechtgeko-
men was! Wie deze dierenliefheb-

ber én bescheiden held nummer 2 is? 
Collega Mats Pieters van de afdeling 
Verhardingen mag trots zijn op zijn 
nobele heldendaad. :-)     
Heb jij ook een mooie heldendaad ge-
zien van een collega van je? Of was je 
zelf iemands held? Kom het ons vertel-
len! Dan delen we graag jouw verhaal!                                 
tekst: An Coppens
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