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VOORWOORD

Aralea in volle groei
Van zelforganisatie tot  enkele nieuwe gezichten

De eerste maanden van 2018 zullen de geschiedenis in gaan 
als grillige wintermaanden. Toch zijn we blij dat we voor het 
tweede jaar op rij alle medewerkers die aan de slag wilden 
blijven tijdens deze winter ook effectief werk konden 
aanbieden. Dit is in de groensector echt niet zo relevant. 
Onder meer de goede relaties met de gemeente Brasschaat, 
Agentschap Natuur en Bos, Waterlink en de verkoop van een 
aantal opdrachten aan bestaande klanten, de plaatsing van 
wilgenschuttingen bij nieuwe klanten en de aanleg van de 
speeltuin op Mikerf maken dat we slaagden in dit opzet.

De week weerverlet die er was van eind februari tot begin 
maart, was een goed moment om in het kader 
van de zelforganiserende teams aan de 
slag te gaan met de werkplanning van 
de afdeling Groen voor het aanko-
mende seizoen. Het was mooi om 
te zien dat grasmaaibestuurders, 
chauffeurs, voormannen en moni-
toren samen aan de slag gingen 
om deze puzzel te leggen. Dit 
was geen makkelijk oefening, 
maar met kleine stappen zien 
we vorderingen. 

Zelforganisatie is en blijft 
een zoekproces voor ieder-
een. We houden het gemeen-

schappelijke doel wel voor ogen: van twee schouders naar 
vele schouders. Dit was het uitgangspunt van deze “cultuur-
wissel”. Door anders te gaan samenwerken, streven we er-
naar om meer tevreden medewerkers en klanten te hebben. 
We willen het potentieel en de ervaring van iedereen meer 
zichtbaar maken in de organisatie en beter benutten. Dit is 
een proces van lange adem en de weg ernaartoe loopt over 
hobbelige paden, maar we komen hier als organisatie en als 
medewerkers sterker uit.  

De speeltuin begint vorm te krijgen op de boerderij.  
Heel wat collega’s gingen de voorbije periode aan de slag 

op onze kinderboerderij, waardoor deze echt een 
bouwwerf werd. Enerzijds werd de waterzuive-

ring vernieuwd en anderzijds waren we aan 
de slag met de aanleg van de speeltuin.  

In de volgende editie van ‘t Groen 
Blaadje zullen we een extra reporta-

ge inplannen over de realisatie en 
de opening van de speeltuin.

Op sportief vlak was ik blij dat 
er de nodige beweging kwam 
op de parking en dat de colle-
ga’s begonnen aan de voorbe-
reiding van de beklimming van 
de Stelvio in juni. Week na week 

verschenen er nieuwe blinkende 
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Een strategische doelstelling van Aralea is 
groeien. Samen met de Raad van Bestuur 

bekijken we diverse opportuniteiten hoe 
we als organisatie meer mensen aan het 
werk kunnen krijgen. In april hopen we  
op een positieve boodschap van het 
departement WSE (Werk en Sociale Eco-

nomie). Binnen het uitbreidingsbeleid 
van de Vlaamse Regering zijn er 500 extra 

plaatsen binnen de Sociale Economie voor-
zien. Wij hopen hiervan tussen de 10 en de 15 

plaatsen te kunnen invullen. 

Ondertussen zijn er in het eerste kwartaal van 2018 al een 
aantal nieuwe mensen aan boord gekomen. Hannes en 
Gilbert kwamen de Cluster Oost bij Groen versterken. In de 
Raad van Bestuur kwam mevrouw Van Der Poorten onze 
rangen versterken en op de boerderij nam Josien de rol 
over van de zwangere Evelien. 
Ik wens hen allemaal veel succes bij Aralea.

“We worden pas gelukkig 
als we dankbaar zijn”

Marci Shimoff

Peter Pittevils

Algemeen Directeur

VOORWOORD

fietsen in de fietsberging. Collega’s begonnen 
elkaar op te zoeken om samen te trainen, 
een WhatsApp-groep werd opgestart, 
sportkledij werd gepast, er werd een in-
fovergadering georganiseerd en de eer-
ste trainingen volgden snel. Sander en 
Ken zitten met hun camera op de fiets 
en zullen jullie op de hoogte houden van 
de belevenissen van het Stelvioteam.

We namen afscheid van David en Eva op de 
afdeling Verhardingen. Beiden hebben een nieu-
we uitdaging gevonden. Jammer, want we verliezen met 
David een geëngageerde begeleider van het peterschaps-
project en een vakman en we verliezen met Eva een pittige 
jongedame met de nodige kritisch blikken, voor wie haar 
team steeds centraal stond. Ik wens hen beiden te bedanken 
voor hun inzet en drive voor onze organisatie. 

Bij Groen namen we afscheid van Stefan en Paul. De 
eerste besloot een nieuwe sportieve uitdaging te gaan op-
zoeken in een zwembad en Paul besloot na 17 jaar om zijn 
werkplunje aan de haak te hangen. We gaan Paul herinne-
ren als een gedreven vakman die geen blad voor de mond 
nam en steeds de belangen van onze arbeiders verdedigde. 
Paul, dikke merci en geniet van alle vrije momenten die er-
aan komen.
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#1
Bovenaan links vind je enkele foto’s van onze collega’s die 
nieuwe aanplantingen aanleggen aan Klina. Het doel van 
deze aanplantingen is om deze stroken aan de dreven  
“parkeervrij” te maken, zodat de bezoekers de parkeerplaat-
sen respecteren en hun auto niet op de berm achterlaten.

#2
Onze collega’s plaatsten onder leiding van monitor  
Kristof Walbers een mooie wilgenschutting aan het Gibo 
Mariaburg in Brasschaat. De schutting ziet er echt heel leuk 
uit en ook de kinderen waren er duidelijk blij mee :-) 

Nieuws Groen
#3
De ploeg van monitor Diederik De Corte plaatste ook 
een mooie wilgenschutting bij een particuliere klant in  
‘s Gravenwezel. De wilgenschutting werd op vraag van de 
klant boven een reeds bestaande schutting geplaatst.

#4
Aan de lokalen van de scouts van Brasschaat is er bij de 
storm in februari een grote eik omgewaaid. De collega’s van 
de ploeg van Dave Van Deuren knapten onder leiding van 
Kristof Walbers de boom helemaal op en toverden hem om 
tot een ware speelboom voor de scoutsleden. Tof!

Teksten: 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

#6

Foto’s Kristof Walbers

NIEUWS

#1 #2

#3 #4
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#1
De ploeg van Peter Van Linden zorgde voor de aanleg van  
een bijkomende fietsstalling geplaatst aan het GIB in Bras-
schaat. 

#2
De ploeg van Danny Van Hooydonck voerde een opdracht 
uit aan het project  Eksterlaar, gelegen aan het Eksterlaar-
park in Deurne-Zuid.  
Onze opdracht in dit project verliep in twee fases. Eerst heb-
ben de collega’s gezorgd voor de aanleg van terrassen en 

Nieuws Verhardingen

NIEUWS

Foto’s: Tom Van Deuren en Danny Van Hooydonck

#1 #2

#3

van een dolomietpad. In fase twee hebben we aan de huizen 
ook terrassen en opritten aangelegd. 

#3
De ploeg van Mats Pieters heeft twee parkeervakken aange-
legd aan de Fortsebaan in Brasschaat

Tekst: Danny Van Hooydonck en An Coppens
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NIEUWS

De eerste maanden van 2018 zijn al stevig geweest voor de 
boerderij, met vooral heel veel werk.

De grote werken aan de speeltuin bepalen sinds de  
feestdagen de sfeer op de boerderij. Machines, zagen,  
slijpen kloppen…. gebeuren achter het grote gordijn van 
dranghekken. Vele bezoekers zijn nieuwsgierig wat er  
allemaal aan de hand is. Het grondplan dat aan de dranghekken 
hangt, verklaart een deel van de vragen en wij merken dat de  
verwachtingen hooggespannen zijn. Danny Van Hooydonck 
en Kevin Leclercq zijn met hun ploegen alles op alles aan het 
zetten om de speeltuin tijdig klaar te krijgen. Noch-
tans heeft het weer niet zo goed meegewerkt. 
Eerst de regen en daarna de vorst hebben 
wat vertraging met zich meegebracht.
De bezoekers en de scholen kijken uit 
naar het resultaat en …. wij ook. Het 
gaat dan ook fantastisch zijn als het 
klaar is. De beleving op de boerde-
rij wordt dan completer. 

Ondertussen zijn ook de werken 
aan het zuiveringsstation begon-
nen. Met nog meer machines en zwaar 
materiaal dat over en weer gereden 
wordt. Deze werken zouden een drietal we-
ken duren. De laatste storm bracht ook een aan-
tal bomen ten val, die klein dienden gemaakt te worden.

Zoals je kan lezen: veel lawaai en drukte op de boerderij. 
Voor de bezoekers, scholen, sommige arbeidszorgmede-
werkers en de dieren zal het goed zijn dat de grote werken 
achter de rug zijn en de rust kan weerkeren op de boerderij.
Alhoewel, rust is heel relatief….. het zal vanaf april als de 
werken klaar zijn, rustiger zijn van geluid en gedaver, maar 
wij verwachten meer en meer bezoekers.
Wij hopen dat de dieren tussendoor toch een beet-
je rust krijgen. De bevallingsperiode komt eraan. De 

drukte kan ervoor zorgen dat de meeste dieren enkel  
’s nachts bevallen (dit is niet zo goed voor de nachtrust van Kurt). 
Maart, april en mei is er een ware babyboom op de boerderij.  
Schapen, geiten, het varken en Anna de koe zullen dan 
kleintje(s) krijgen.

We kijken er ook naar uit dat de temperatuur wat beter 
wordt. Dan starten de werken in de tuin en kunnen we  
eindelijk na de lange winter de draad weer oppikken van het 
seizoenswerk.

Evelien is in zwangerschapsverlof vertrokken en ze 
wordt vervangen door Josien. Josien neemt 

alle taken van Evelien over, zoals het be-
geleiden van de scholen, de organisa-

tie van de kampen en de paasactivi-
teiten, alsook het voorbereiden van 
de feesten.

De inschrijvingen voor de boerde-
rijkampen zijn alweer gesloten en 

de kampen zitten helemaal volge-
boekt. 

Na Pasen kunnen de scholen van 
Brasschaat inschrijven voor volgend 

schooljaar en op 1 juni de scholen buiten Bras-
schaat. Als alle inschrijvingen even vlot verlopen zoals  

in de vorige jaren, zal volgend schooljaar na 1 dag  
volledig volzet zijn. Aangezien de educatieve mede-
werkers op woensdag niet aanwezig zijn en wij een 
overbevraging hebben van de scholen, heeft het  
educatieve team een bolderkar met opdrachten ont-
wikkeld. Kleuterscholen kunnen die huren op woensdag- 
voormiddag. Op woensdag 14 maart was er een voorstelling 
van dit project voor de scholen. Met de voorstelling hopen 
we de scholen warm te maken om zich in te schrijven om 
deze bolderkar te reserveren.

Tekst: Eva Baets

Nieuws Boerderij
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van een berg zand... 
tot een creatieve en natuurlijke speeltuin!
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Op 10 maart vond de Retrodag plaats in de 8 kringwinkels 
van Antwerpen. Je kon die dag in de winkels terecht voor 
enkele mooie retro- & vintage meubelen, speelgoed, kle-
ding, toestellen... 
Voor de collega’s in onze winkel in Brasschaat was het de 
tweede keer dat we hieraan deelnamen. 

Ons thema voor deze Retrodag was ‘’zolderschatten en kel-
dervondsten’’.
Iedereen stak met plezier de handen uit de mouwen om er 
een leuke dag van te maken. 

Tekst: Raoul Vanruymbeke  

Nieuws De Kringwinkel 

De winter is bijna uit het land en de lente kondigt zich 
al op kousenvoeten aan.
Tijd om even een terugblik te werpen op de voor-
bije donkere, koude maanden.
De cafetaria was ondanks de koude een zeer po-
pulaire bestemming voor wandelaars, fietsers en 
hondenliefhebbers. We kunnen dan ook met ons 
team terugkijken op een succesvolle winter.
De verkoop van het ijs stond op een lager pitje, maar pan-
nenkoeken, poffertjes, onze Brusselse wafels en vooral ons 
zelfgemaakt gebak vlogen de deur uit.
Het was hier dan ook op heel wat zondagen drummen voor 
een vrij tafeltje.

Terwijl de afdelingen groen en verhardingen winterverlet 

kregen, werkten wij nog een beetje harder om diege-
nen die toch in het koude weer moesten werken 

een heerlijke warme tas soep aan te bieden.

Nu kijken we dan ook met z’n allen uit naar de 
lente. We veranderen de suggesties op de me-

nukaart en ook ons ijs wordt weer in meerdere 
liters aangemaakt.

De speeltuin wordt met de dag mooier en groter en zal be-
gin april geopend worden. Zo staan we klaar voor de mooie 
zomerse dagen die ons nog te wachten staan. 

Zeker de moeite waard om ons een bezoekje te brengen.

Tekst: Mieke Verschueren

Nieuws Cafetaria

NIEUWS
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ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN

Vacature voor een  ‘assistent chef-begeleider’ m/v, 80% voor de cafetaria op Mikerf

ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN

In de lagere school kregen we vaak de opdracht om een aantal spreekwoorden aan te leren. 
Het principe was steeds hetzelfde: 
“…………………… wil zeggen dat ………………”
Voor de plaatsing van ons nieuwe gebouw kunnen we nu al als spreekwoord gebruiken: 
“Rome is niet op één dag gebouwd” wil zeggen dat “we moeten leren geduld hebben”.

de leidingen te bepalen. 
In principe is het terrein nu klaar om te ontbossen. Het “gele” 
papier met de bouwaanvraag heeft uithangen en er werden 
geen bezwaren ingediend door omwonenden of andere 
personen of bedrijven. De volgende stap is de definitieve 
oplevering van het lastenboek. Dit is voorzien op 14 mei. 
Nadien worden er een aantal aannemers aangeschreven 
met de vraag om een offerte op te maken. We hopen dan 
in het begin van de herfst de eerste spadesteek te zetten en 
het lintje van ons nieuwe gebouw te kunnen doorknippen 
in het najaar van 2019. In afwachting presenteren we jullie 
hierbij al een virtuele foto van ons nieuwe gebouw.

Tekst: Peter Pittevils

Aralea verhuist
hoe staat het nu met ons nieuw gebouw?

12

We zijn nog niet toegekomen aan de eerste steenlegging, 
maar we zijn al op aardig wat moeilijkheden gebotst, die we 
stuk voor stuk oplosten. “We” dat zijn de leden van de bouw-
groep: Mon Mas en Wim Vandersteen vanuit de Raad van Be-
stuur, Marc Koevoets, architect Koen Verhoeven en mezelf. 
De voorbije maanden hebben we enkele praktische zaken 
voorbereid op het bouwterrein. Een aantal nutsvoorzienin-
gen zijn immers nog niet beschikbaar op het terrein. We 
hebben afspraken gemaakt met Eandis, de gemeente Bras-
schaat en Pidpa. Ondertussen kwamen er meldingen over 
de NATO-pijpleiding die voor het terrein doorliep. Begin 
maart werd het gedeelte aan de straatzijde voor een stukje 
vrijgemaakt en werden er een aantal proefgravingen uitge-
voerd, onder toezicht van de NATO, om de exacte locatie van 
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ARALEA IN BEWEGING

Zoals jullie reeds in de vorige editie van ‘t Groen Blaadje 
konden lezen, gaan een aantal sportieve collega’s samen 
naar Italië om de berg Stelvio te beklimmen met hun fiets. 
Ken Leemans, Peter Pittevils, Danny Van Hooydonck, 
Michaël Scraeyen, Danny Thijs, Sander Guetens, Wim 
Tiebos, Nick Aerts, Thierri Oudermans, Joren Laruelle, 
Koen Mussche en Ward Gijs gaan deze sportieve uitdaging 
samen aan! Zij zullen hiervoor samen trainen, telkens op 
dinsdag en donderdag na de werkuren. 

Ondanks de slechte weersomstandigheden zijn de trainin-
gen reeds van start gegaan. Op dinsdag 6 maart heeft de 
eerste training plaatsgevonden en het was verbazend hoe 

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

iedereen al over een top-
conditie beschikt!

Dankzij onze Raad van 
Bestuur krijgen we 
fietskledij met het logo 
van Aralea.

Het appartement in Italië is 
reeds geboekt en collega Mieke 
Verschueren van de cafétaria zal de fietsers daar van lekker 
eten voorzien.

Tekst: Nathalie Dupon

ARALEA GAAT DE BERG OP 
VOOR HET GOEDE DOEL! 
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INTERVIEW

Josien: “Ik ben vroeger nog drie jaar lang monitor geweest 
voor de vakantieweken op de boerderij. Toen ik opvoedkun-
de studeerde, deed ik stage op Mikerf. Dus toen Eva Baets 
me onlangs opbelde en vertelde dat ze iemand zocht om 
Evelien te vervangen, twijfelde ik geen seconde!”

Josien Van Alphen vervangt Evelien Van Boven op Mikerf

Nu collega Evelien Van Boven op zwangerschapsverlof is, ging het boerderijteam op zoek 

naar een waardige vervang(st)er. En die vonden we in Josien Van Alphen, een 35-jarige 

jongedame uit Zandvliet. Josien is dan wel de nieuwe aanwinst in het educatief team, ze 

is echter geen onbekende op onze Kinderboerderij. Eigenlijk is ze een beetje “kind aan 

huis”. Wij waren benieuwd naar haar verhaal en nodigden onszelf uit voor een tas koffie 

met Josien op Mikerf.     
Tekst: Tom Van Deuren en An Coppens

“Dit is meer dan 
een job, een passie”

Josien: “Ik ben een boerdendochter. Mijn vader heeft een 
boerderij in Zandvliet waar hij zo’n 800 schapen, 30 paar-
den en een 20-tal koeien houdt.  Hiermee herdert hij op de 
Kalmthoutse heide. Zelf heb ik hier een 5-tal jaren gewerkt. 
In de voormiddag deed ik boerderijwerk en in de namiddag 

Foto’s:  An Coppens en 
Josien Van Alphen
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INTERVIEW

leidde ik scholen  rond. Mijn werk was toen redelijk gelijk-
aardig aan dat op Mikerf. Het was een hele boeiende job. 
Het enige knelpunt was de constante evenwichtsoefening 
tussen het rondleiden van de scholen en het draaiende 
houden van de boerderij.  Zowel praktisch als financieel 
is dit geen eenvoudige combinatie.  Vooral in het lam-
merseizoen was het een zeer zalige maar drukke  tijd.  Je 
moet ook ’s nachts je bed uit als er lammetjes geboren 
worden.  Als het dan nog eens volle maan is dan weet  je 
al op voorhand dat er tot wel honderd schapen gaan lam-
meren.  In die periode deden er ook laatstejaarsstudenten 
diergeneeskunde stage op de boerderij. Ik leerde hen alle 
kneepjes van het vak.  Na mijn studies kleuteronderwijs 
heb ik enkele jaren in het onderwijs gestaan. Zowat alle 
leeftijden spraken me wel aan. Lesgeven in PITO Stabroek 
in de richting dierenzorg was dan ook een zeer fijne erva-
ring. De combinatie van educatie en natuur ligt me nauw 
aan het hart.”  
Josien: “Ook in mijn vrije tijd vertoef ik altijd in de natuur. 
Zo ben ik natuurgids in de Kalmthoutse heide (De Vroente) 
en breng ik veel tijd door in mijn tuin.  Moestuin en pluim-
vee komen hier niets tekort.  Mijn broedmachine staat al 
klaar voor het aankomende broedseizoen.  Op dit moment 
ben ik bezig met het maken van een groot insectenhotel, 
wat weer aanleunt bij mijn opleiding tot Imker, die ik afge-
lopen jaar volgde”
“Wanneer de kinderen van mijn zussen komen logeren, 
trekken we samen de natuur of de tuin in.  De tv krijgt dus 
geen kans om hun aandacht te trekken.”
“Op 9 en 10 juni doe ik mee met “het open tuin- en vijver-
weekend”. Dan stel ik mijn tuin en zelf geboetseerde beel-
den tentoon aan het grotere publiek.  Samen met mijn 
moeder gaan we hier  zitten boetseren. In haar atelier heb 
ik de smaak te pakken gekregen om zelf beelden te creë-
ren.”
“Ik ben Eva dus enorm dankbaar dat ze aan me heeft ge-
dacht, want hier op de boerderij kan ik mijn job en passie 
combineren!”
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VEILIGHEID

Coach Bruce is back!  
Van 1 tot 31 mei verdedigen we de titel van “Fitste bedrijf van Vlaanderen”

Behoudt Aralea 
haar glory?

Op de afdelingen Verhardingen en Groen zijn de nieuwe 
winterjassen een feit, op enkele uitzonderingen na. Over het 
algemeen horen we enkel positieve commentaren en is ie-
dereen blij met de nieuwe aanwinst, dus het is een goede 
beslissing geweest. 
Maar, enkele kinderziektes doen zich echter voor: bij som-
migen komen de velcro’s snel los, bij anderen is de kap een 
probleem etc.  Wat al deze kleine probleempjes betreft, 
kunnen we maar 1 advies geven: probeer dit zelf (eventueel 
met behulp van...) te herstellen. We kunnen preventief niet 
alle problemen wegwerken, want dat is een on-
begonnen verhaal voor het CPBW (Comité). 
Dit neemt niet weg dat jassen waarvan de rits 
loskomen, de fleece te klein blijkt na het inrit-
sen,… niet meer tot bij de leden van het CPBW 
mogen komen. Als er echt specifieke proble-
men zijn die nog niet vernoemd werden, 
meld ze dan, want fabrieksfouten gebeuren ook 
in de productie van deze jassen.

Vanuit het Comité hebben wij ook geprobeerd om een ant-
woord te geven op de vraag rond het wassen van de jassen: 
was deze maximaal 1 keer per maand (zonder wasver-
zachter en met niet te veel wasproduct om de striping niet 
te beschadigen). Begin mei voorzien we een moment waar-
op we de jassen laten wassen door de wasserij. De jassen die 
op dat moment door de Wasserij afgekeurd worden, kunnen 
vervangen worden door een nieuw exemplaar. Een jas die 
nog helemaal in orde is, maar niet meer waterdicht is, werd 
te veel of foutief gewassen en zal dan ook niet zomaar ver-

vangen worden. De jas die je kreeg is een winterjas. 
Dit wil zeggen dat deze je warm en een minimum 
droog moet houden. Dit is en zal echter nooit een 
regenjas zijn. Jullie kregen ook een regenjas van 
Aralea. Vergeet deze niet goed op te bergen in je 
locker want deze zal je op regenachtige dagen nog 
nodig hebben!

Tekst: Ilse Tuymans

Aralea won de 10.000-stappenclash voor be-
drijven in de herfst van 2017 en kreeg zo de 
titel van ‘Fitste bedrijf van Vlaanderen”. Nu 
staan we voor de uitdaging om deze titel te 
verdedigen! Van 1 tot 31 mei 2018 loopt 
opnieuw de ‘No steps, no glory’-stappenclash 

en dus zijn we weer van de partij. 
Dit keer willen we het echter anders gaan aan-

pakken. We beseffen immers dat de impact van deze 
stappenclash voor onze afdelingen Verhardingen en 

Groen groter zal zijn dan de impact van de herfstclash. 
We willen  met het CPBW (Comité) dan ook op een 

verstandige manier deelnemen aan deze stappen-
clash. Het leek ons heel logisch dat de af-

delingen Kringwinkel, Kinderboerderij 
en Cafetaria in hun geheel deelnemen, 

want voor hen is dit haalbaar. Voor de afdelin-

gen Groen en Verhardingen zouden we graag minimaal 
2 en maximaal 4 deelnemers per ploeg noteren, zodat de 
werking niet in het gedrang komt. Wil je je kandidaat stellen 
om deel te nemen, meld dit dan aan je monitor/werkbege-
leider. Zijn er binnen de ploeg geen vrijwilligers? Dan zullen 
er in samenspraak met de monitor/werkbegeleider 2 deel-
nemers gekozen worden.

Natuurlijk is ons doel om opnieuw een half jaar onszelf  het 
‘Fitste bedrijf van Vlaanderen’ te kunnen noemen en op-
nieuw een leuke prijs in de wacht te kunnen slepen. Hier-
voor is het belangrijk om samen en verstandig te kiezen 
wie de deelnemers voor uw eigen ploeg zullen zijn.
In de herfst nemen we opnieuw met z’n allen deel en 
krijgt iedereen opnieuw de kans om de fitste werknemer 
van Aralea te worden!  VEEL SUCCES!!  
       Tekst: Ilse Tuymans

Draag zorg voor je winterjas
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VORMING

In het voorjaar van 2018 kwam 

het Rode kruis ons vertellen wat 

we kunnen doen als iemand een 

ongeval heeft gehad?  Of ziek of 

gewond is? 

Wat hebben 
we geleerd?

   D
E CORTE Diederik BORGS Harco KAI Dré

LEEMANS Ken

Dikke proficiat met het behalen van de ESC 1 & 2 

We leerden dat er vier stappen zijn in eerste hulp:
1. ZORG VOOR VEILIGLHEID voor jezelf, het slachtoffer en 
de omstaanders
2. BEOORDEEL DE TOESTAND VAN HET SLACHTOFFER 
3. RAADPLEEG GESPECIALISEERDE HULP: Als het om een 
ernstige situatie gaat bel de hulpdiensten of het telefoon-
nummer 112.
4. VERLEEN VERDERE EERSTE HULP

EHBO 
in 4 stappen

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
112  Belangrijk Europees telefoonnummer

101  Politie
070/245245 Antigifcentrum

Mobiel en veilig in het verkeer
We gaan  onze kennis rond verkeer 
en een veilige houding in het verkeer 
versterken. 

Het aanbod van de interne groen- 
opleidingen
Hiervoor kan je altijd terecht op de op-
leidingskalender (die in de refter hangt) 

Tekst Eline Aertbeliën

Planning voor 
de vormingen 
van dit najaar

Voor de monitoren staat er nog 
een opleiding in het kader van 
de erkenning van de bosexploi-
tatie op het programma, name-
lijk “Soortenkennis als basis 
voor goed natuurbeheer”.
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In de eerste week van maart vond de Week van de Vrijwilliger plaats, een mooie gelegenheid om alle 
vrijwilligers op Aralea “DANK JE WEL” te zeggen! Het is immers dankzij hun talent, engagement en 
gedrevenheid dat onze organisatie haar missie kan verwezenlijken. Aralea telt zoveel vrijwilligers 
dat het een onmogelijke opdracht is om het verhaal van elk van hen hier in het blad te zetten. Dus 
hebben we 4 vrijwilligers gekozen en hen rond een tafel gezet. Hier lees je hun verhaal!                         

Teksten: Tom Van Deuren en An Coppens

Vrijwilligers 
op Aralea

wie zijn ze en wat doen ze?

Mai Van Thillo

is een heel dynamisch bedrijf, waarbinnen mensen maximaal kan-
sen krijgen om hun talenten in te zetten en nieuwe zaken te ont-
wikkelen. Dat maakt het bijzonder boeiend om samen te werken 
met Peter als directeur en om actief te zijn binnen de Raad van 
Bestuur van Aralea.”
Mai:“We mogen echt fier zijn dat we als lid van de Raad van Be-
stuur van Aralea deel mogen uitmaken van het fitste bedrijf van 
Vlaanderen. Aralea is namelijk ook meer dan werken. Zo is er een 
groep collega’s die binnenkort tesamen de Stelvio in Italië op gaat 
fietsen. Dat is toch bijzonder.”

Mai Van Thillo is lid van de Raad van Bestuur van Aralea. Dit 
doet ze geheel op vrijwillige basis. Zo bepaalt Mai mee de 
koers die onze organisatie vaart.
Mai: “Ik ben zo’n 8 jaar geleden bij Aralea terechtgekomen via 
de vorige voorzitter, Jo Casaer.  Ik kwam Jo vaak tegen in mijn 
ambt van Schepen van onder meer sociale zaken bij de gemeente 
Wuustwezel.  Hij heeft me toen aangesproken en gevraagd of ik 
in de Raad van Bestuur van Aralea wilde zetelen. Het idee sprak 
me wel aan. In mijn ambt als schepen kwam ik ook in contact met 
mensen binnen de gemeente die het moeilijk hebben een job te 
vinden op de reguliere arbeidsmarkt, deze mensen kregen vaak 
de kans om te komen werken op TD van de gemeente, maar we 
merkten dat er daarnaast ook  nood was aan een intensievere be-
geleiding.  Op een gegeven moment besloten we om  deze men-
sen door te verwijzen naar Aralea, waar ze hun kwaliteiten en ta-
lenten kunnen inzetten en de gepaste begeleiding krijgen daarbij.  
Dit maakt dat we het binnen Wuustwezel belangrijk vinden om 
de sociale kaart te trekken als het gaat over het groenonderhoud 
in de gemeente en we onze eigen inwoners ook kans bieden in 
eigen gemeente te kunnen werken.”
Mai: “Naast mijn rol binnen Aralea ben ik ook voorzitter van de 
vzw Spectrum. Binnen deze vzw proberen we - in samenwerking 
met een aantal partners, waaronder ook Aralea -  te zoeken naar 
nieuwe projecten waar  personen met een specifieke handicap 
(ASS) aan de slag kunnen binnen de arbeidsmarkt en/of zinvolle 
tijdsbesteding te bieden“
Mai: “Intussen ben ik geen schepen van sociale zaken meer (maar 
wel eerste schepen en schepen van Cultuur en erfgoed, onderwijs, 
kinderopvang, woonbeleid), maar Aralea blijft me wel boeien. We 
vergaderen iedere maand met de Raad van Bestuur en er zijn de 
voorbije periode ook enkele nieuwe mensen bij gekomen. Aralea 

VRIJWILLIGERS IN ACTIE
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VRIJWILLIGERS IN ACTIE

Erwin: “Ik ben Erwin, werk als arbeider bij een tuinaanne-
mer en ik sta regelmatig op kinderboerderij Mikerf met 
valkeniersgilde Aquila. Onze gilde bestaat uit 8 roofvogel-
houders. We komen om de 2 weken naar de boerderij om 
er demonstraties te geven met onze roofvogels. We zijn drie 
jaar geleden heel toevallig op Mikerf beland toen we op 
zoek waren naar een plaats om met onze roofvogels te kun-
nen vliegen. Ik heb toen vijf weken getracht om Eva Baets 
voor ons te winnen, wat geen gemakkelijke klus was (lacht).  
Na die vijf weken hebben we met elkaar gesproken en bin-
nen de week kregen we het bericht dat we hier mochten 
komen demonstreren met onze vogels. Daar waren we heel 
gelukkig mee.  Zo zijn we hier terechtgekomen en staan we 
hier al drie jaar regelmatig. Dit is een mooie locatie en er ko-
men veel mensen kijken, veel kinderen ook. Zelf hebben we 
onze passie voor het valkenieren van onze zoon gekregen. 
Op dit moment zijn we met de hele familie actief in de gilde. 
Mijn vrouw en dochter doen ook mee!”
Erwin: “Op een demonstratie dag hebben we gemiddeld 
14 vogels bij.  De meesten laten we even los maar de uilen 
niet altijd. Uilen hangen we meestal aan een lange lijn. Die 
kunnen dan wel vrij vliegen tot een bepaalde afstand. Vo-

rig jaar hebben we het eens megemaakt dat een vogel erg 
geschrokken was van het geluid van een hond of iets der-
gelijks; Die vogel heeft hier 3 dagen rond gevlogen voor we 
hem weer konden meenemen.”
Erwin: “In onze collectie roofvogels zitten onder meer een 
steppearend, Siberische oehoe, 3 woestijnbuizerds, Lanner-
valk, 2 boeboek uiltjes, een kerkuil, een Amerikaanse toren-
valk. De kleinste uilensoort die we hebben is een Brazilliaans 
dwerguiltje. De allerkleinste valk die we hebben is de Afri-
kaanse dwergvalk. ”
Erwin: “Tijdens onze demonstraties proberen we de bezoe-
kers zo goed mogelijk te informeren. Zo denken vele men-
sen dat een uil zijn hoofd helemaal kan omdraaien maar als 
die dat doet, valt zijn hoofd net zoals bij de mens er gewoon 
af.  Als een uil zijn ogen ver uit elkaar staan, kan het wel zijn 
dat hij zijn hoofd zo kan draaien dat hij een 360° zicht ver-
krijgt.”
Erwin: “Als je met vragen zit, kan je altijd naar de demon-
straties komen kijken en je vragen aan ons stellen. Je kan 
ons ook altijd bezoeken op onze website: https://aquila-
team.webnode.be/”

Erwin Sterkens

19



FOLIO

20

VRIJWILLIGERS IN ACTIE

Annie en Chris zijn op kinderboerderij Mikerf terechtgekomen als vertelsters van het sprookjespad 
van vzw Toerisme Brasschaat. De sprookjespadwandelingen starten steeds op Mikerf en zo werden 
beide dames vertrouwde gezichten op de boerderij. Ondertussen zijn ze ook vertelster op de jaarlijkse 
feesten op de boerderij. Bovendien heeft Chris nog een tweede rol als vrijwilliger bij Aralea: ze zetelt 
in de Algemene Vergadering van onze organisatie.

Chris: “Vertellen is het oudste beroep, vroeger werden er ook 
al verhalen verteld, aan een vuur of door de troubadours. Zo 
zijn er heel wat thema’s die je over heel de wereld hoort te-
rugkomen. Er zijn ook  meerdere verstelstijlen.”  
Annie: “Dat klopt. Zo ben ik heel expressief in het vertellen 
en hou jij meer van volksverhalen, toch?
Chris: “Ik hou inderdaad meer van volksverhalen.”
Annie: “Vertellen is echt een passie voor ons. Kinderen vra-
gen soms “is dat nu echt gebeurd?” en dan zeg ik “ik vertel niets 
wat ik zelf niet geloof”. “

Waar vinden we jullie wanneer jullie niet op Mikerf aan 
het vertellen zijn?
Chris: “Ik ben gepensioneerd verpleegkundige. Ik heb vijf 
kleinkinderen, waarvan er twee in Engeland wonen. Ik ga 

Annie Schelfout
Chris Lauryssen

Annie: “We kwamen vroeger al regelmatig op Mikerf met 
onze kinderen en kleinkinderen, maar sinds we vertelster 
zijn voor het sprookjespad komen we hier vaker. Zo werden 
we hier na verloop van tijd ook gevraagd om vertellingen te 
doen op het feest van St-Maarten. Dan staan we op Mikerf 
met de kamishibai. De kamishibai is een vertelkastje dat zijn 
origine heeft in China. Daar hadden de snoepverkopers zo’n 
vertelkastje staan op hun fiets. De snoepverkoper zette zich 
dan ergens op een dorpsplein, klapte zijn vertelkastje open 
en vertelde een verhaal aan de hand van de prenten die er 
uitgeschoven werden. Na het vertellen van zijn verhaal ver-
kocht hij dan snoep. Wij hebben zo’n kamishibai gemaakt. 
De zoon van Lieve heeft de tekeningen hiervoor gemaakt.  
Zo kunnen we het verhaal van St-Maarten op een ludieke 
manier brengen.”
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VRIJWILLIGERS IN ACTIE

Annie Schelfout

elke maandagnamiddag vertellen in de school Toverbos 
en ik doe vrijwilligerswerk in het inleefhuis in Bras-
schaat. Dat inleefhuis in een project van het 
OCMW voor jongeren waarbij zij kunnen 
leren wat het dagelijks leven kost, om-
dat er zovele jongeren zijn die finan-
ciële problemen hebben.”
Annie:  “Ik werk ondertussen al 
40 jaar als Ergotherapeute bij 
Rotonde vzw. Vertellen is een 
uit de kluiten gewassen hobby 
geworden.  Ik heb ook kinde-
ren en drie kleinkinderen en 
we komen regelmatig met de 
familie naar Mikerf.  Dat is ook 
altijd heel plezant.  Ik woon 
ook vlakbij. De kinderboerderij 
is voor ons een heel vertrouwde 
plek. “
 
Chris, u zit bovendien ook in de 
Algemene Vergadering van Aralea. 
Kan u daar iets meer over vertellen?
Chris: “Als lid van de Algemene Vergadering 
heb ik heel wat zien veranderen bij Aralea. Er zijn 
veel mensen bijgekomen en ook de kinderboerderij is 
veranderd. Nu gaat Aralea ook een nieuw gebouw neerzet-
ten op de Ploegsebaan, met onder andere een droogkamer 
voor de natte kledij van de werknemers. Dat gaat een grote 
verbetering zijn voor de medewerkers!”

De sprookjespadwandelingen worden door vzw Toerisme Bras-
schaat georganiseerd voor groepen tot 20 kinderen van 4 tot 7 
jaar. Ze worden zowel ingepland door scholen als door enthou-
siaste ouders die er het ideale concept voor een verjaardags-
feestje in zien. De wandeling vertrekt op kinderboerderij Mikerf. 
Meer info: www.brasschaat.be/sprookjespad of email naar 
toerisme.marita@gmail.com
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INTERVIEW

Hoe bent u bij Aralea terechtgekomen?
Annemarie Vanderpoorten: “Ik ken Aralea al verschillen-
de jaren en heb de organisatie in een vorige professionele 
context leren kennen als een boeiend bedrijf dat zinvol on-
derneemt. Ongeveer een jaar geleden kwam ik opnieuw in 
contact met Peter Pittevils. 
Tijdens een gesprek vroeg 
hij me of ik geen interes-
se had om in de Raad van 
Bestuur van Aralea te stap-
pen. Toen ben ik me meer 
gaan verdiepen in Aralea 
en het leek me echt leuk 
om voor deze organisatie 
iets te kunnen betekenen.”

Wat spreekt u aan om u te 
engageren voor Aralea? 
Annemarie Vanderpoorten: “De sociale economie spreekt 
me persoonlijke ook erg aan. Ik ben mijn carrière namelijk 
als maatschappelijk assistent in de sociale economie begon-
nen. Ik heb maatschappelijke advisering gestudeerd aan de 
hogeschool. Tijdens de lessen arbeidsrecht merkte ik dat dat 
echt iets voor mij was en dat ik rechten wilde gaan volgen. 
Toch heb ik mijn studie maatschappelijk werk afgewerkt en 
ben ik aan de slag gegaan bij vzw ISIS, dat nu IN-Z heet, een 

Advocate Annemarie Vanderpoorten is het nieuwste lid van de Raad van Bestuur

We maken kennis met Annemarie Vanderpoorten, het nieuwe lid van de 

Raad van Bestuur van Aralea. Advocate arbeidsrecht, praktijkassistente aan 

de KU Leuven en mama van drie jonge kinderen. Jawel, Annemarie is een 

gedreven dame en we zijn dan ook maar wat blij met haar engagement 

voor onze organisatie. 
Tekst: Tom Van Deuren en An Coppens

“Geboeid door 
de meerwaarde”

sociale onderneming (LDE of lokale diensteneconomie). 
Echter, ik bleef heel geboeid door het arbeidsrecht waardoor 
ik in avondonderwijs rechten ben gaan studeren in Antwer-
pen. Ik mocht een verkort programma volgen en heb dan op 
vier jaar tijd, terwijl ik werkte, mijn diploma rechten behaald 

met het idee om ook echt 
advocate te worden.”
“Ondertussen heb ik mijn 
eigen advocatenkantoor 
dat ik tweeëneenhalf jaar 
geleden samen met een 
gelijkgestemde collega 
opgestart heb. Ook binnen 
de advocatuur vind ik het 
vooral heel belangrijk om 
heel pragmatisch te wer-
ken en te zoeken naar het 
menselijke in de job. Ik haal 

er voldoening uit wanneer ik iets kan betekenen voor mijn 
klanten. Dus ja, die meerwaarde zoeken, dat doe ik gewoon 
heel graag. En Aralea past in dat plaatje.”
“De leden van de Raad van Bestuur vormen samen een leu-
ke ploeg. En elke keer wanneer ik thuis vertel dat ik een ver-
gadering heb op de kinderboerderij, willen de kindjes nog 
het liefst van al meegaan en zijn ze teleurgesteld dat ze naar 
school moeten (lacht). We komen hier dan ook graag op Mi-
kerf.”

“Ik haal er 
voldoening uit 

wanneer ik 
iets kan betekenen 

voor Aralea”
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Dat brengt ons op het ver-
haal van de vrouw achter de 
advocate. Je bent mama van drie 
kindjes?
Annemarie Vanderpoorten: “Ja, ik ben ge-
trouwd en mama van drie jonge kinderen (6 jaar, 4 
jaar en 10 maanden). Ik doe mijn werk supergraag maar ik 
vind het belangrijk om ook nog een leven naast mijn werk te 
hebben, met mijn gezin, met mijn familie en met vrienden 
en vriendinnen.”
“Ik heb een zittend beroep en ben dan ook heel vaak binnen.  
In het weekend trekken we zo veel mogelijk naar buiten om 
te wandelen of te fietsen. In de kelder heb ik zelfs een koers-
fiets staan maar met drie kleine kinderen kom ik daar op dit 
moment niet aan toe.  Peter heeft me zelfs nog gevraagd of 
ik niet mee de Stelvio wilde beklimmen, maar ik kom niet 
aan het rijden zelf toe. Ik ga wel regelmatig op stap, met 
of zonder de kinderen, en ik reis ook heel graag. Dat reizen 
hoeft dan echt niet ver te zijn. Dat mag voor mij ook gewoon 
een weekje Nederlands Limburg zijn of een weekje fietsen in 
Zeeland. Zo lang het maar actief is (lacht). Zo hou ik ook van 
skiën. Dat doe ik nog niet zo lang, maar ik doe het wel graag. 
Verder vind ik het ook belangrijk om vriendschappen goed 
te onderhouden. Mijn vrije tijd bestaat uit de klassieke din-
gen eigenlijk, niets spectaculairs.  Met drie jonge kinderen is 
dat op zich al een uitdaging.”

INTERVIEW
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Het verhaal

van het brandblusapparaat 
en de thermos... of hoe de 
camionette plots helemaal wit 
werd van het schuim :-) 
 Vind jij de 3 verschillen?

Ik ga op vakantie

en ik neem mee...

Oei
dringend hulp nodig!

Beetje burgerzin
na de storm

Een grote pluim
voor het boerderijteam!
Ik wil een dikke pluim geven aan het boerderijteam en het cafétari-
ateam om samen zorg te dragen voor de koeien, deze te melken en 
overheerlijke producten van de melk te maken. De bezoekers zijn er dol 
op en ze bepalen mee de uitstraling van de boerderij. De koeien wil ik 
bedanken omwille van de melk…
Door de registraties die we voor het ministerie moeten doen, krijgen 
we een beeld van de totale verkoop van de melkproducten en het ijs.

In 2017 heeft de boerderij in totaal 5765 liter melk 
verkocht, zowel als gewone melk, ofwel verwerkt tot 
een product:
2189 liter verkochte melk
1283 liter is verwerkt tot melkproducten (boter, 
platte kaas en yoghurt)
2293 liter is verwerkt tot ijs (in 2016 was dit 
1330 liter)

De cafétaria heeft niet enkel hoeve roomijs 
van de melk gemaakt, er wordt ook veel 
sorbet gemaakt en verkocht.
In totaal is er 3657 liter ijs gemaakt (sor-
bet en roomijs). Dat wil zeggen dat er 
40227 bollen ijs geschept werden!

Een grote pluim dus!
Eva Baets

Joepie
een nieuw dak!



FOLIO

25

Positieve feedback
We kregen dit mailtje van Lutgarde Stes, zij is teamleider 
van de Kringwinkel Antwerpen (Winkels Noord).  Het is 
bedoeld voor onze collega’s van de Kringwinkel Bras-
schaat :
Goedemorgen team Brasschaat. Dankjewel voor jullie inzet! 
De dames die gisterenavond op bezoek kwamen, waren vol 
lof over de orde en netheid en de presentaties in de win-
kel! Ze vonden het prachtig! En ze waren verwonderd over 
de properheid en de organisatie in het magazijn! (top ge-
daan!!!) Het team van de boerderij (Aralea) heeft zeer lekke-
re cake gebakken, daar kunnen jullie vandaag van genieten! 
Nogmaals veel dank en een dikke proficiat voor jullie prach-
tige winkel! Veel werkplezier en succes

Deze mailtjes ontvingen we van Nathalie Champenois 
en Geert Preuveneers van MSD Brussel. Het is bedoeld 
voor onze collega’s van de cafetaria, zij verzorgden voor 
hen een team lunch :
Dag Peter, thank you for the warm welcome!!! Alles was per-
fect en iedereen zeer blij … een perfecte organisatie!!! En 
nog een grote bedankt aan de kok!!! Groetjes, Nathalie
Peter, je hebt daar een geweldig team, heel flexibel en alles 
enorm goed verzorgd en iedereen heel vriendelijk. Jij ook 
bedankt om ons die mogelijkheid te geven. Geert

Deze reactie kregen we van BUSO Zonnebos nadat ze 
een info-moment hadden op Aralea over onze werking :
Nathalie, dank je wel voor de informatie en leerrijke rondlei-
ding.  SBSO Zonnebos-team. 

Dit mailtje kregen we van de coördinator ‘vorming’ van 
het Centrum Duurzaam Groen waar monitoren Diederik, 
Harco, Dré en Ken van onze afdeling groen een oplei-
ding ECS2 volgden :
Eline, wil je ook nog meegeven dat ik de monitoren die ik 
in Lummen heb mogen ontmoeten vriendelijke en correc-
te personen vind waar het aangenaam mee babbelen was. 
Vriendelijke groet Jan-Tijl

Op de boerderij kregen ze deze reacties op de school-
bezoeken :
- Zeer fijne dag gehad : tijd ging veel te snel! Super enthou-
siaste kinderen met enorm veel vragen die allemaal zeer uit-
gebreid beantwoord werden.
- Het was schitterend en de kinderen hebben ervan geno-
ten.
- Zeer leuk en leerzaam. Goede organisatie en zeer leuke 
enthousiaste begeleiding. Bedankt voor de toffe ontvangst.
- Werkactiviteit : leuke activiteit, kids waren/zijn zeer en-
thousiast. Toffe begeleiding, iedereen weet goed zijn taak, 
vlot verloop.

Dit berichtje ontvingen we van fam. Depypere ivm uit-
gevoerde werken door onze collega’s van de afdeling 
verhardingen :
Zeg maar aan uw mannen dat de draadafsluiting perfect is 
en dikke merci! Gr Steven Depypere

Zaterdag 10 maart was het retro-dag bij de Kringwinkel, 
dit vonden de bezoekers ervan :
Hey Nele, de klanten waren heel tevreden over de spullen 
die wij hadden en de kinderen waren blij met onze popcorn 
die we zelf gemaakt hadden ;-)  Voor elk wat wils, zelfs een 
koppel die een nieuwe zaak opstarten, vonden bij ons een 

deel van hun inrichting. Niet alleen onze meubels waren 
RETRO maaaaar ook onze collega Mathias. grtjs Raoul Van-
ruymbeke, Co-winkelverantwoordelijke Brasschaat

Tekst: Nele Jaspers

FEEDBACK

Beetje burgerzin
na de storm Aan de collega’s die 

meehielpen bij het invullen van 
de formulieren voor weerverlet: 
DANK U!!!!!

Joepie
een nieuw dak!
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#1 Ellen Kieboom is op 2 januari 
gestart als arbeider op de afdeling 
Groen

#2 Dimitri Mergaerts is op 1 februari 
gestart als arbeider bij cluster 
Centrum op de afdeling Groen

#3 Khushal Arab Khan is op  
1 februari gestart als arbeider bij 
cluster Noord op de afdeling Groen

#4 Ahmet Akdag is op 19 februari 
gestart als arbeider op de afdeling 
Verhardingen

#2

Nieuwe 
medewerkers

GEBOORTES
• In december werd collega Hubert 

Verberckmoes (Groen) papa
• In december werd collega Christof 

Aerenhouts (Groen) papa
• Op 13 januari werd collega 

Mohamed Essarikhi  
(Verhardingen) papa van een 
zoontje Souhail

• Op 13 februari werd collega Mats 
Pieters (Verhardingen) papa van 
een zoontje Fenn

Dikke proficiat!

OVERLIJDENS
• Op 13 december nam collega 

Edmond Van Bogaert (Groen) 
afscheid van zijn grootmoeder

• Op 2 februari nam collega Willem-
Jan Plasman (Groen) afscheid 
van zijn grootvader

• Op 13 februari nam collega Eric 
Lacroix (Groen) afscheid van zijn 
vader

• Op 4 maart nam onze directeur 
Peter Pittevils afscheid van zijn 
moeder

• Op 22 maart nam collega Mieke 
Verschueren (cafetaria) afscheid 
van haar schoonmoeder

Innige deelneming!

#5 Glenn Vandenberghe is op  
26 februari gestart op Kinderboerderij 
Mikerf

#6 Hannes Kortleven is op 5 maart 
gestart als monitor bij cluster Oost op 
de afdeling Groen

#7 Steven Joosen is op 19 maart 
gestart als arbeider bij cluster Oost 
op de afdeling Groen

#8 Gilbert Verhoeven is op 27 maart 
gestart als monitor bij cluster Oost op 
de afdeling Groen

JARIGEN IN DE KIJKER 
• Paul Van Looveren (Groen) wordt 

60 jaar op 14/04 
• Marc Koevoets (Groen) wordt  

60 jaar op 15/04
• An De Backer (Groen) wordt  

40 jaar op 24/04
• Walter Schoofs (Groen) wordt  

60 jaar op 26/04
• D Haens Paul (Kinderboerderij 

Mikerf ) wordt 50 jaar op 26/04
• Gianni Guldentops (Cafetaria) 

wordt 30 jaar op 30/04
• Danny Adriaens (Verhardingen) 

wordt 45 jaar op 04/05
• Jeroen Goiris (Groen) wordt  

25 jaar op 06/05
• Filip Bruwiere (Groen) wordt  

50 jaar op 07/05
• Luc Dalemans (Groen) wordt  

65 jaar op 27/05
• Wim Verhoeven (Kinderboerderij 

Mikerf ) wordt 45 jaar op 30/06

#3#1

#5 #6

#4

#7 #8
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JAARTHEMA EERLIJKHEID

Afscheid van  
Paul Van Looveren

21 maart was de allerlaatste werkdag voor collega-monitor Paul Van Looveren op onze  
afdeling Groen. 17 jaar lang was Paul een vaste waarde op Aralea Maatwerkbedrijf! 
Geniet van je pensioen, Paul We gaan je ongetwijfeld missen en wensen je het allerbeste 
toe! Het ga je goed!

Foto’s Ann Gevers

In beeld
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Beestjes 
op de 

boerderij

In beeld

Nu de lente aangebroken is, mogen we ook 
weer jong leven verwelkomen op de boer-
derij. 
Ondertussen zijn er op Mikerf al meer dan 
10 lammetjes geboren. Eind maart beviel 
de koe Anna van kalfje Kevin. Na Pasen mo-
gen we dan weer een heleboel schattige 
biggetjes verwelkomen op de boerderij.

Foto’s Tom Van Deuren en Lieve Serts


