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VOORWOORD

FEESTNUMMER
35 jaar Aralea, 25 jaar Mikerf kinderboerderij en 20 jaar
AWB... Een nieuw logo en een hele nieuwe lay-out voor ons
blad. Dat alles vraag om een feestnummer. Je weet wel, zo'n
extra dikke editie van ons personeelsblad. Met vooral veel
foto's en veel sfeer. Een blad dat je kan bewaren, om ook
over een paar maanden, of wie weet - jaren -, nog eens in te
bladeren en jezelf in te zien staan.
Elk personeelsblad vertelt het verhaal van onze
organisatie en onze werking, van onze afdelingen en onze collega's. Maar met dit
blad willen we er extra aandacht aan
geven dat we nu één groot bedrijf zijn,
één grote familie als het ware. Één
bende toffe collega's die samen geloven in onze missie en visie "tewerkstelling bieden" en er met volle goesting en
engagement voor gaan.
Een hele dikke proficiat aan elk van ons
SFEERVERSLAG VAN ONZE FAMILIEDAG
Dit is een fotorelaas van onze geslaagde Familiedag van zaterdag 18 juni 2016. De sfeer zat er goed in! We startten de
middag met een belevingsparcours: we speelden filmpjes af
die door de collega's zelf gemaakt werden en "een dag op
Aralea" in beeld brengen. We deden een spel ballen blazen
met de bladblazer en reden een wedstrijdje op de zitmaaier,
we legden zelfs een kleine oprit aan en we molken een koe!
Zo konden de bezoekers in het kort kennismaken van alle
afdelingen van Aralea.

Voor de kids waren er twee grote springkastelen, een schietspel en sjoelbak, en er was een schminkster die alle kindergezichtjes van een kleurtje voorzag. En als kers op de taart
konden de kids een ritje doen op de tractor samen met collega Jimmy!
Om 15u verzamelden we in de grote garage om samen te
supporteren voor onze Rode Duivels, en het feestje was helemaal compleet toen we ook nog de wedstrijd wonnen.
Daarna stelde onze directeur Peter officieel het
nieuwe logo voor en deden Ann en An en kleine modeshow met de nieuwe werktenue
We konden voor een bord lekker eten
aanschuiven aan de foodtruck. Pasta,
pizza of frietjes: het was allemaal superlekker! En daarna aten we nog een vers
hoeve-ijsje van onze kinderboerderij Mikerf als dessert.
We sloten de dag af met een sfeervol optreden
van coverband J-RED en gooiden de remmen los op
de dansvloer op de beats van de DJ.
Dank aan iedereen die zijn schouders zette onder deze
meer dan geslaagde Familiedag! Echt geweldig dat we
met zovelen waren en dat de sfeer er zo goed in zat!!!

Peter Pittevils
Algemeen Directeur
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