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VOORWOORD

VOORWOORD

Beste collega,
medewerker,
		sympathisant,
Aan de vooravond van de algemene vergadering begin ik
aan het voorwoord van deze nieuwe editie van ons personeelsblad.
De periode van eind mei en begin juni zorgt vaak voor aardig wat stress bij de collega’s van de administratie en mezelf.
Het jaarverslag moet gemaakt worden, de jaarrekeningen
moeten opgemaakt, gecontroleerd en goedgekeurd worden. Als directeur voelt het zowat aan als een examenperiode. Met de nodige stress vertrok ik op 9 juni samen met
de boekhouder richting de Raad van Bestuur, waar ik na de
nodige toelichtingen groen licht kreeg.
De volgende stap was om alles voor te bereiden voor de
leden van de ondernemingsraad. Dit is geen gemakkelijke
oefening. We willen zeer transparant zijn, maar tevens
duidelijk, zodoende dat iedereen zicht heeft op het reilen en zeilen van onze organisatie.
De laatste horde was dan de Algemene Vergadering op
maandag 19 juni. Dit overlegorgaan bestaat hoofdzakelijk
uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Brasschaat, aangevuld met een aantal experts in diverse vakgebieden en mensen betrokken bij Aralea. Op de Algemene
Vergadering werd met kritische ogen gekeken naar het resultaat van 2016 en het jaarverslag van 2016.
We zullen dit jaarverslag ook op onze website plaatsen, zodat
het voor iedereen in te kijken is. Net als bij de opmaak van
‘t Groen Blaadje was het ook bij de opmaak van
dit verslag een mooie uitdaging om als
organisatie aan de slag te gaan met
de mix van een duurzaamheidsverslag en een jaarverslag.
Een aantal mensen staken de
koppen hiervoor bij elkaar,
met een schitterend resultaat. Een mooi werkstuk
dat je trots bij een klant,
prospect of sympathisant
achter kan laten.
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De Algemene Vergadering keurde het document goed en
de voorzitter vroeg nog even naar variapunten. Om 19u30
werd de vergadering afgesloten en serveerden we onze eigen gin als proevertje. Dit is ook een mooie gelegenheid om
onze bestuurders en de leden van de algemene vergadering
van harte te danken voor hun belangeloze inzet om de missie en visie van Aralea te realiseren.

krijgen. Dit lijkt niet veel, doch dit is 226 euro per persoon
en we zijn met meer dan 200 mensen. Binnen de sociale
economie is er bewondering voor de manier waarop we
binnen Aralea alle medewerkers betrekken bij het resultaat. Check even de website www.socialeeconomie.be en
klik door naar interviews met sociale ondernemers. Je vindt
er een mooi interview terug over onze organisatie!

Onze eigen gin… Wat begon als een strategische oefening
om te bekijken hoe we onze boerderij rendabel konden maken, is een mooie marketingtool geworden. In minder dan
drie weken tijd verkochten we al meer dan 100 flessen van
onze hoevegin. Op het oogstfeest verkochten we 170 glazen en op Facebook konden we net de 17.000 ‘views’ niet
afkloppen. Onze boerderij is een strategische partner
en een uithangbord voor al onze afdelingen op Aralea.
De gezelligheid en de netheid van de boerderij, het aanbod dat we de bezoeker kunnen presenteren, de kwaliteit
en de klantvriendelijkheid in onze cafetaria maken dat dit
horeca-project bijzonder succesvol geworden is en dat onze
boerderij een aangename plaats is voor de vele bezoekers
van Brasschaat en omstreken.

Het gaat over centen. Dit brengt ons naadloos
tot de bouw op de Ploegsebaan. De werkgroep heeft samen met de architect werk
gemaakt van de bouwaanvraag. Deze
is ondertussen ingediend en we zijn in
blijde afwachting van nieuws. Ondertussen wordt het aanbestedingsdossier
opgemaakt en zijn er de nodige contacten met diverse studiebureaus. Echt zeer
concrete zaken kunnen we jullie nog niet
meegeven, maar zodra we dit hebben delen
we dit graag met jullie.

Als medewerker vraag je jezelf nu af: en wat dan, wat heb
ik eraan? Iedereen die in dienst was op 1 januari 2016 heeft
hier iets aan. We hebben samen de Raad van Bestuur, directie en vakbonden een aantal doelstellingen vooropgesteld
om samen te realiseren en als er winst is, dan
delen we deze graag. Het resultaat realiseerden we immers ook samen.
Winst is geen vies woord, zonder
winst kunnen we als organisatie niet groeien en investeren,
noch in middelen, noch in
mensen. Iedereen die op 1
januari 2016 in dienst was,
zal vanaf 1 juli 2017 tot en
met 30 juni 2018 een euro
extra
maaltijdcheques

Het voorbije kwartaal hebben we nog een aantal investeringen gedaan die zowel de organisatie als de mensen ten
goede zullen komen. We kochten een nieuwe grote tractor van John Deere, een foodtruck (caravan) is onderweg
richting de boerderij en Wim (Tiebos) is gestart met de
implementatie van een nieuw softwarepakket dat ons
moet helpen om onze cijfers beter op te volgen.
In de Kringwinkel verwelkomden we een nieuwe collega. Raoul Vanruymbeke is sinds begin juni de nieuwe
co-winkelverantwoordelijke. Je kan met hem kennismaken op pagina 9 van dit blad. We wensen hem alvast veel
succes in zijn nieuwe functie.
Bij de afdeling Verhardingen zijn we eindelijk door het
moeilijke dossier van de “halve vrijdag” geraakt. Zowel
de Raad van Bestuur als ikzelf beseffen dat dit een zure appel is om door te bijten en de nasmaak zal nog even blijven

hangen, doch willen we alvast iedereen bedanken om samen tot een constructieve oplossing te komen.
En de zelforganiserende teams: hoe is ’t daar mee? Dit is
geen eenvoudig project hoor. We zien wel wat bewegen op
de werkvloer, maar we zien ook veel stress en gevloek. Weet
dat dit een proces is waarbij we met vallen en opstaan samen zullen leren. We zien dit als een strategisch project
waar we als organisatie heel hard in geloven en
we willen hier ook de nodige middelen voor
vrijmaken. Wim heeft hierover zijn ervaringen neergeschreven op pagina 11.
Een mooi voorbeeld van hoe medewerkers “zelf organiseren” en betrokken zijn,
is de werkgroep van de daguitstap.
Deze groep collega’s vanuit alle afdelingen heeft samen een mooi project uitwerkt. Dit is de synergie over de afdelingen
heen.
Graag wil ik afsluiten met het woord ”werkdruk”. De
voorbije periode kwam dit uit vele monden en dat was ook
terecht. De combinatie van de seizoensstart bij Groen,
de opstart van zelforganisatie, de diverse langdurige
afwezigheden en een groeizaam seizoen zorgden voor
de nodige stress. We zijn ons hier echt van bewust van. Momenteel zitten we boven onze capaciteit, maar we hebben
beslist om een aantal extra arbeiders aan te werven voor
bepaalde duur, een aantal jobstudenten aan te nemen en
indien mogelijk extra mankracht in te huren bij collega’s.
Ik wil jullie van harte danken voor jullie inzet en betrokkenheid. Een fijne vakantie aan iedereen!
Goede medewerkers vinden is een uitdaging, hen laten
samenwerken is een nog grotere uitdaging.
Peter Pittevils
Algemeen Directeur
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Foto’s Jens Peeters, Diederik De Corte, Filip Bruwiere, An Coppens

Nieuws Groen
#1
In de rozentuin in het Park van Brasschaat, gelegen achter
het gebouw van Aralea, hebben collega’s Dré en Inge lupine
gezaaid. Benieuwd hoe de tuin er binnenkort zal uitzien!
#2
In Kalmthout hebben de collega’s eenjarige sierbloemen
aangeplant in de middenbermen en bloembakken van de
gemeente.
#3
Collega’s Diederik De Corte en Dieter Oostvogels hebben
een es van zo’n 30m hoog “neergelegd”. De boom had
lelijke wonden, waardoor hij vanbinnen aan het rotten was.
Hij diende zo snel mogelijk verwijderd te worden.
6

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

#4
In de wijk Rietbeemden in Brasschaat heeft het team van
Jens Peeters de nieuw aangeplante perken goed verzorgd.
Ze maakten een leuke “voor- en na-foto” van hun werk.
#5
De ploeg van Stefan Van Geel staat om de twee weken in
voor het groenonderhoud in Ranst. In Oelegem is veel werk
en het onkruid groeit snel op deze vruchtbare Kempische
bodem, maar het resultaat van het werk van onze collega’s
mag er echt zijn!
Goed werk, collega’s!
				
Tekst: An Coppens

#3

Foto’s Mats Pieters, Michaël Scraeyen

Nieuws Verhardingen
#1
Voor de firma Aspiravi onderhouden we het groen rond
de windmolens die je vanaf de autostrade E19 richting
Nederland kan zien. Dit is in Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten. We verwijderen het onkruid rond de windmolens
en we maken zowel de kiezelbakken/kiezelpaadjes als een
plein in steenslag volledig onkruidvrij.
De mooie groene en rustige omgeving én het stralend zonnige weer maken er een geweldig leuke opdracht van, lieten
de collega’s van de ploeg van Mats Pieters weten!
#2
Het team van Danny Van Hooydonk heeft in deze mooie tuin
enkele oude grasmatten vervangen door nieuwe.
Enkele grasmatten waren beschadigd geraakt bij de renova-

tie van het zwembad. De collega’s hebben deze verwijderd,
de ondergrond aangevuld met zwart zand en daarna nieuwe graszoden geplaatst. Echt een toffe opdracht, liet het
team weten. Mooi werk ook!
#3
De teams van Danny Van Hooydonck en David Leyssens
hebben samen het groene dak van WZC Vesalius onder
handen genomen. Ze zorgden ervoor dat alles er weer netjes
verzorgd bijligt nu. Dat was een grote, maar ook best leuke opdracht, lieten ze weten. Een heel aparte opdracht ook, want je
werkt nu eenmaal niet iedereen dag met een klimgordel om.
Een mooi staaltje samenwerking tussen onze afdelingen ook.
Het resultaat mag er zijn!
Tekst: An Coppens

7

FOLIO
NIEUWS

FOLIO
NIEUWS

Nieuws Boerderij
Lente in het land en vooral op de kinderboerderij….
We waren de voorbije periode druk in de weer met de tuin
plantklaar maken, spitten… nadien zaaien en planten. Ondertussen staat de tuin helemaal vol en worden de eerste
groenten geoogst.
We hebben ook twee nieuwe bewoners verwelkomd: koe
Bea en paard Odessa.
In de lente zijn er veel jonge diertjes geboren. De zeug
heeft 11 gezonde biggen op de wereld gezet. Ook bij de
schapen en de geiten lopen er vele lammetjes rond in de
wei.
Tijdens het schaapscheerfeest was het over de koppen
lopen. Het weer was super en dit bracht veel bezoekers naar
de boerderij. Zij konden genieten van de demonstraties
schapen en eenden drijven met herdershonden.
De schapen werden geschoren. Verschillende ambachten
rond de wol van het werden getoond, zoals wol verven met
planten, weven, breien, vilten. De kinderen konden proberen wol te kaarden en te spinnen. De bezoekers konden
ook proeven van het vers gebakken brood en natuurlijk
het overheerlijke hoeve-ijs! Er zijn die dag wel 800 bollen ijs
geschept ongeveer 74 liter.
De gin is ook boven de doopvont gehouden en heeft met
het schaapscheerfeest zijn intrede gedaan als overheerlijk
boerderijproduct. Proeven was mogelijk en hierdoor hebben Peter en Dirk de ene cocktail na de andere kunnen
maken en verkopen.
Op 1 juni werd de omgebouwde werfwagen geleverd.
Deze werfwagen hebben we door het KTA van Brasschaat laten ombouwen tot winkeltje en hierin gaan we de boerderijproducten verkopen. Voorlopig zal eerst nog de binnenkant een fris kleurtje moeten krijgen zodat deze vanaf de
grote vakantie volledig in gebruik kan genomen worden.
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We trachten dan ook op meerdere dagen de winkel open te
houden om zo de verkoop te doen stijgen.
Momenteel legt Evelien de laatste hand aan de voorbereidingen van de boerderijkampen. Telkens 20 kinderen per
week kunnen gedurende 4 weken op kamp komen. De
doelstelling is de kinderen een onvergetelijke ervaring van
het boerderijleven mee te geven …. stallen uitmesten, in
de moestuin werken, brood bakken, choco maken, sporten,
spel, knutselen enz…
De inschrijvingen voor een schoolbezoek voor schooljaar
2017-2018 zijn gestart op 1 juni.
Tegen de middagpauze waren er nog 3 dagen vrij…., de rest
is allemaal volzet. Lieve en Evelien zijn volop een doe-leeren speelkoffer aan het ontwikkelen. Dit is een koffer met
een heleboel activiteiten op maat van kleuters en kan door
de scholen op woensdag gereserveerd worden, aangezien
vanaf september op woensdag geen boerderijbegeleiding
meer aanwezig zal zijn.
Voor de cafétaria is het drukke seizoen gestart in de paasvakantie. Het mooie weer, het circus, veel kleine diertjes
brachten veel bezoekers naar de boerderij en de cafétaria.
Liters ijs werden gedraaid en verkocht. Omdat in dit seizoen
de drukte soms overweldigend is, is er besloten om een
foodtruck aan te schaffen. Deze foodtruck zal tijdens het
schooljaar in het weekend gebruikt worden en in de grote
vakantie zal hij er alle dagen staan. Wij hopen hiermee iedereen sneller te kunnen bedienen.
Alle liefhebbers van boerderijproducten zoals boter, platte
kaas, yoghurt, gelei, kunnen binnenkort deze verse producten ook in de cafétaria kopen. Zij zullen in een koelkast (met
glazen deur) gepresenteerd worden in de verbruikzaal van
de cafétaria. Hierin worden ook verse producten van de
cafétaria, zoals rijstpap en verse soep, te koop aangeboden.
Tekst: Eva Baets

Raoul Vanruymbeke is sinds mei aan de slag voor Aralea als
co-winkelverantwoordelijke Kringwinkel.

Nieuws De Kringwinkel
Eind april was het alweer een jaar geleden dat we mee instapten in De Kringwinkel Brasschaat, in samenwerking met
De Kringwinkel Antwerpen. Vijf collega’s maakten toen de overstap naar de winkel. We vroegen ons af wat ze van dit
eerste jaar in de winkel vonden. Raoul Vanruymbeke, onze nieuwe collega in De Kringwinkel, schreef daarom een dubbelinterview uit met collega’s Yao Prao en Abdou Ngom.
Beste heren, meer dan een jaar geleden verlieten jullie
de afdeling Verhardingen en gingen aan de slag in de
Kringwinkel. Zijn jullie nog steeds blij met deze keuze?
Prao: “Zeer zeker! Ik had vroeger lichaamlijke klachten. Nu
niet meer. Ik heb nu ook veel meer contact met mensen.”
Abdou: “Ik ben ook heel blij met mijn keuze. Ik heb immers
een verleden als verkoper.”
Wat doen jullie zoal binnen de Kringwinkel en wat doet
de Kringwinkel eigenlijk?
Prao: “Er is veel variatie in het werk, zoals meubels monteren, demonteren, magazijn werking verkoop, lossen en laden van de vrachtwagen. De Kringwinkel geeft herbruikbare
goederen een tweede leven.

Wat is voor jullie het leukste binnen de Kringwinkel?
Prao: “Samen in een team werken. Respect hebben voor
elkaar.”
Abdou: “De klant tevreden stellen.”
Had je wel eens een moeilijke klant?
Prao: “Alles draait om respect geven en respect krijgen!”
Abdou: “Er zijn geen moeilijke klanten in Brasschaat.”
Het besluit van Prao en Abdou: “Wij werken in een mooie,
sfeervolle winkel waar voor ieder wat wils is. Wij zouden niks
willen veranderen. Het is goed zoals het is.”
Tekst: Raoul Vanruymbeke

9

ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN

ACTUALITEIT EN AANKONDIGINGEN

Nieuwe CAO op de afdeling Verhardingen

Enkele afspraken
op een rijtje gezet
Eindelijk werd er een CAO opgemaakt tussen de vakbonden
en de directie met betrekking tot de werkuren op de afdeling Verhardingen.

automatische stoppen 10 minuten nadat we binnenrijden. Als de prikklok dit nog niet kan, is het aan de
monitor om deze grens te bewaken.
Krijg ik daar iets voor terug?
Je krijgt vanaf 1 juli een euro extra maaltijdcheques. Dit wil zeggen dat je van 2.5 naar 3.5 euro
gaat.

De volledige tekst van de CAO kan je opvragen bij de
leden van de vakbond en de directie.
Belangrijk
om
weten
dat
deze
CAO
enkel
geldt
voor
de
collega’s op de afdeling Verhardingen.
Waarom deze nieuwe CAO?
Omdat we willen inspelen op de concurrentie op de markt. Onze prijzen moeten
betaalbaar blijven.
Wat wil dit zeggen voor mij?
•
Met ingang van 1 juli zal de werktijd van 38 uur per
week behouden worden. Dit met een uurrooster van
8u tot en met 16u06. Hierin zit een betaalde pauze
van 15 minuten in de voormiddag en 15 minuten
in de namiddag. De middagpauze van 30 minuten is
onbetaald.
•
Flexibele daggrens: de mogelijkheid bestaat om maximum één uur vroeger of één uur later te werken. Dit
in afspraak met je ploeg en monitor.
•
Prikklok: als de technologie kan volgen, willen we

Dat is niet alles. Er werd met de Raad van
Bestuur en de directie afgesproken om in
2017, 2018 en 2019 een stuk van de winst
(als we winst maken) te delen onder iedereen. Dit wil zeggen dat je dan nog een euro
extra kan verdienen. Moeten we daar iets extra
voor doen? Ja, wil je delen dan zijn er een aantal
spelregels. De belangrijkste is: er moet winst zijn. En dan zijn
er een aantal randvoorwaarden:
•
we hebben minder dan 22 arbeidsongevallen in de volgende drie jaar (per jaar bekeken)
•
de afwezigheden liggen lager dan het gemiddelde in
de sector
•
de facturatie is verwerkt op de 10de dag van de maand
•
we zorgen voor minimale bezettingsgraad van 92.5%
om onze subsidie en onze erkenning te behouden.
•

Ontwikkeling van competenties en kwalificaties
• Jaarlijks is er een POP of competentiegesprek voorzien met aandacht voor de mogelijkheden van de
werknemer
• Kansen uit uitstroom binnen de Araleagroep benutten indien mogelijk (Kringwinkel, horeca, boerderij)

Loonbaanontwikkeling binnen de onderneming
• Meter- en peterschap: we investeren in dit project
en voorzien hiervoor de nodige opleidingen en tijd.
GEKOZEN ACTIES:
• Samenstelling van de teams: binnen de teams is er
Selectie en indiensttreding van nieuwe werkne- ruimte om te taken te verdelen in functie van de leefmers
tijd en competenties
• Aralea kiest voor leeftijdneutrale vacatures te pu- • Ervaring van oudere werknemers inschakelen in
bliceren
het opleidingsprogramma
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hoe staat het daar nu mee?
WAT?
Aralea wil in 2017 onderzoeken hoe medewerkers méér hun eigen
werk kunnen organiseren. Wie het werk uitvoert, weet meestal
ook het best hoe het moet georganiseerd worden en wat de klant
wil. Daar wordt jij als medewerker blijer van en de klant meer
tevreden. Zo kan je je talenten goed inzetten en snel inspelen op
onverwachte situaties. De uitwerking van deze zelforganisatie
gebeurt door een werkgroep van collega’s vanuit de verschillende
afdelingen en teams.

WIE ZIT ER IN DE WERKGROEP?

• vanuit de afdeling Groen: Filip Bruwiere, Dave Van Deuren,
Roel De Winter, Peter De Herdt (zal vervangen worden door Stefan
Van Geel)
• vanuit de afdeling Verhardingen: Roland Van Kraanen
• vanuit Mikerf: Evelien Van Boven (zal vervangen worden door
Kurt Vermeiren)
• vanuit de ondersteunende diensten: Wim Tiebos
• externe begeleidster van het traject: Tine Debaillier

HOE ZIET ZO’N OVERLEG ERUIT?

Het idee is dat zelforganisatie vanuit de basis georganiseerd wordt,
dus vanuit de teams zelf. In de werkgroep zitten dan ook collega’s
vanuit elk team. De werkgroep komt één keer per maand samen.
Op zo’n overleg zitten de collega’s van de werkgroep samen om
problemen en voorstellen te bespreken. Nadien worden deze voorstellen dan voorgelegd aan de directie en de afdelingsverantwoordelijken.

Tekst: Peter Pittevils

Ook oudere collega’s moeten aan de slag kunnen blijven op Aralea
De Raad van Bestuur en directie streven ernaar om
onze medewerkers zo lang mogelijk aan het werk
te houden. “Werk is meer dan werk alleen” is hier het
motto. Werk is ook jezelf verzorgen, afspraken nakomen en sociaal contact. In 2014 werd er gekozen om
een horeca project op te starten en in 2016 een kringwinkel. Deze beide initiatieven moeten oudere werknemers die het moeilijk hebben in het buitenwerk
kansen te bieden om aan de slag te krijgen. De fusie
van Aralea en AWB heeft hiertoe zeker bijgedragen.

Zelforganisatie

Aanpassing van de arbeidstijd en omstandigheden
• Toepassing van de geldende afspraken van tijdskrediet en deeltijdswerken. Aralea heeft de intentie
zolang de werking dit toelaat met maximum gestelde
toelatingsgrens van 5% uit te breiden.
• Voorkeur van de vrije dag gaat uit naar woensdag
om zo de week te breken en zo ook de werkdruk te
breken . Andere dag kan in overleg met de verantwoordelijke
• Aandacht hebben voor ergonomie
a. Aangepaste materialen (zowel buiten dienst als
voor de administratie)
b. Herhaling van opleidingen gericht op ergonomie
onder verschillende werkvormen (bv. opleiding, veiligheidskwartiertjes).

What’snew?

In maart gingen de teams van start op de afdeling Groen.
Eind april kwam de werkgroep een eerste keer samen. Bij de
eerste twee bijeenkomsten kwamen er heel wat vragen en
ook frustraties naar boven en was het zoeken om de neuzen
in dezelfde richting te krijgen. Het was immers de bedoeling om knopen door te hakken op niveau van de hele organisatie, en niet enkel op niveau van de eigen afdeling.

“frisse kijk van buitenaf” op de realiteit binnen Groen.”

Tijdens bijeenkomst nummer drie, eind juni, heeft de werkgroep besloten om voor een nieuwe opstelling te gaan.
Wim Tiebos vertelt: “Nu hebben we durven benoemen dat
er verschillen zijn tussen de afdelingen en dat niet elke afdeling nood heeft aan dezelfde graad van verandering. Niet
alles hoeft te veranderen. We hebben beslist om aan de slag
te gaan met de organisatie van de afdeling Groen, omdat
die afdeling er het meest nood aan heeft. Roland en Evelien
blijven wel deel uitmaken van de werkgroep. Zij werpen hun

Wim: “De onderwerpen kunnen kleine of grotere dingen
zijn. Het eerste onderwerp dat aan bod kwam, was de verlofplanning van de monitoren. Door die planning in de clusters
op te splitsen kreeg je de indruk dat er maar 1 monitor in
de cluster verlof kon nemen omdat er maar 1 vervangmonitor is. Er is nu een regel in de maak dat deze verlofplanning
versoepeld wordt en dat Michaël overkoepelend kan gaan
schuiven tussen de clusters.”
			
Tekst: An Coppens

Wat wordt er nu eigenlijk besproken op zo’n overleg?
Wim Tiebos: “We zien wat er misloopt of wat er beter zou
kunnen en brengen die zaken aan als agendapunten op het
overleg. Dan gaan we samen kijken wat wij zien als mogelijke oplossing.”
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Nooit
meer
roken

Simon Croes: al 2 maanden zonder sigaret

Kom uit die zetel!

Deze rubriek is helemaal gewijd aan sport en gezond leven
Voor collega Andy Wauters is voetbal altijd al een passie geweest.
Echter, wat velen waarschijnlijk nog niet weten, is dat Andy niet enkel
voetbalt, maar ook trainer is van vijf voetbalploegen. Intussen is hij 5
op de 7 avonden met voetbal bezig. En de ambitie van onze collega
reikt ver! We vroegen hem naar zijn verhaal.

SIMON CROES: “Ik ben gestopt met roken nadat ik van de dokter hoorde dat ik longkanker had en nog maar 6 maanden te leven
had. Dat was echt schrikken!”
“Ik rookte eigenlijk al sigaren en sigaretten vanaf mijn 7 jaar en ik
ben altijd blijven roken. Ik ben nu 53 jaar, dus dat wil zeggen dat ik
46 jaar lang gerookt heb. Ik rookte 1 a 2 pakjes sigaretten per dag,
afhankelijk van hoe goed ik me voelde. Als ik me niet goed voelde,
dan rookte ik meer. Maar nu ben ik in april dus gestopt!”

ANDY WAUTERS: “Ik voetbal al bij KFC St-Job vanaf mijn
4 jaar, dus heb ik alle jeugdreeksen doorlopen. Ik was altijd
keeper, maar nu sta ik niet meer op het veld omwille van
problemen met mijn rug. Sinds drie jaar geef ik training aan
5 ploegen van kinderen van 9 tot 13 jaar, en dit jaar heb ik
met drie ploegen kampioen gespeeld!”
“Ik probeer aan die kinderen de passie en de kneepjes van
het vak over te brengen die ik zelf ook meegekregen heb..
Voor sommigen van hen ben ik echt een ‘grote broer’. “

OPERATIE
“Hoe ik wist dat ik longkanker had? Wel, ik had steken in mijn hartstreek. Daarop heb ik allerlei medische onderzoeken laten doen,
waaruit dus bleek dat ik longkanker had. De longspecialist zei “Simon, je hebt nog 6 maanden te leven als je je nu niet laten opereren.”
Bij de operatie heeft de cirurg drie kleine sneden gemaakt en
heeft hij via een zogenaamde kijkoperatie de kanker verwijderd.
Ik heb de film van de operatie achteraf kunnen bekijken. De artsen
hebben een heel stuk long moeten verwijderen.”

TRAINER
“Ik ben nu aan het studeren om een diploma te behalen van

trainer van UEFA. Mijn eerste diploma is nu binnen. Daar
heb ik drie jaar voor gestudeerd. Ooit hoop ik hogerop te
geraken als voetbaltrainer.”
“Elke avond geef ik training, soms 6 uur aan een stuk. Ik ben
eigenlijk maar 2 avonden van de 7 thuis.
Drie keer per jaar doen we ook een tornooi. Zo zijn we al
enkele keren in het buitenland geweest. We hebben met de
ploegen al in Duitsland en Spanje, Nederland en Italië gespeeld.”
VOLDOENING
“Als je die kinderen ziet groeien in hun talent, als je hen
ziet beter worden in het voetbal, dan krijg je daar zoveel
voldoening van!
Ik zou niet kunnen leven zonder voetbal. Dit is mijn leven!
Voetbal is een echte passie!”
Tekst: An Coppens

AFKICKEN
“Toen ik net gestopt was met roken, heb ik heel hard moeten afkicken. Ik heb echt afgezien en had hele zware ‘bibber’ de eerste
twee weken.
Nu neem ik medicatie in en ga ik regelmatig op controle in het
ziekenhuis. Ik voel mij echt veel beter. Ik ben echt blij dat ik van
het roken vanaf ben. Ik ben nu twee maanden gestopt met roken
en ik voel me veel beter! Nu mogen anderen roken voor mijn neus,
ik heb geen zin meer om nog een sigaret op te steken!
Als ik het toch moeilijk krijg, dan plak ik een nicotinepleister,
maar roken ga ik nooit meer doen!”
Simon: “Ik zou de collega’s willen aanmoedigen om
ook te stoppen met roken! Lukt het je niet alleen, ga
dan langs de dokter!”
Tekst: An Coppens
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Op 10 juni hebben 10 collega’s de
training “Stoppen met Roken” gevolgd,
georganiseerd door het comité van Aralea.
Collega’s Ludovic Francois, Jens Peeters
en Dennis Truyens hebben sindsdien geen
sigaret meer aangeraakt.
Twee andere collega’s, Ken Leemans en Dre
Kai, hebben al wel eens gezondigd, maar
gaan een 2de poging ondernemen om
definitief te stoppen. Dikke chapeau,
collega’s!!! Jullie zijn goed bezig!
13
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“Fotografieismeer
daneenhobby”
Vincent Sibounloeang vertelt ons over zijn artistiek talent

Vincent Sibounloeang is ondertussen al meer dan een jaar aan de slag op Aralea Groen.
Maar wist je ook dat Vincent een waar talent is op vlak van fotografie? Dat hij eerder dit
jaar een eerste tentoonstelling had staan in Antwerpen en in dit najaar nogmaals een
tentoonstelling van zijn werk organiseert? Wij waren nieuwsgierig en nodigden Vincent
en zijn mama uit voor een tas koffie. Hieronder lees je het verhaal van Vincent.
Vincent komt uit een creatieve familie. Zowel zijn mama
Mi-Nang, zijn zus Naomi als hijzelf hebben een kunstzinnig
kantje.. Zijn zus Naomi heeft vorig jaar een tentoonstelling
georganiseerd, en zo kreeg ook Vincent de smaak te pakken
om naar buiten te treden met zijn artistieke talent.

Vincent: “Mijn mama, mijn zus en ik, wij inspireren elkaars
creativiteit en dat is wel leuk.”
Vincent heeft dit voorjaar zelf ook een eerste tentoonstelling
gelanceerd.
Mama Mi-Nang vertelt: “Samen met een vriend stelde hij
Vincent met mama Mi-Nang Foto An Coppens

zijn foto’s tentoon op een kunstenaarsplatform in
de Keistraat in Antwerpen. Hij heeft op deze tentoonstelling ook best wel wat foto’s verkocht!”
Vincent: “Zo heb ik van mijn hobby eigenlijk wel
een mooie bijverdienste kunnen maken.”
Wie denkt dat je een chique fototoestel nodig hebt
om mooie foto’s te maken, vergist zich. Vincent
maakt heel vaak foto’s met zijn smartphone. Die
maakt hij, gewoon, wanneer hij iets ziet dat hem
inspireert. Vincent heeft er “het juiste oog” voor.
Met andere woorden: onze collega heeft talent! Zo
maakt hij vaak foto’s van details waar iemand anders gewoon “overheen kijkt”.
Nadien bewerkt hij de foto’s op zijn computer en
maakt hij er ware kunstwerken van.

Foto’s van Vincent
Sibounloeang

In het najaar gaat Vincent opnieuw foto’s tentoonstellen in de Keistraat in Antwerpen. Hij gaat ons
op de hoogte houden van de juiste data, zodat we
ook eens een kijkje kunnen gaan nemen. Hou hem
maar in de gaten! ;-)
n
Dank je voor het interview, Vincent!
Tekst: An Coppens
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VEILIGHEID

VEILIGHEID

Heb jij het ook

zo warm?
Het warme weer is dan wel geweldig wanneer je op vakantie
bent, het vraagt toch ook om extra voorzichtigheid.

Voorkom lichamelijke klachten zoals duizeligheid en hoofdpijn door BEWUST OM TE GAAN MET DE WARMTE
en dat doe je door:
• Vermijd overvloedige blootstelling aan de zon.
• Vermijd blootstelling aan de zon tussen 12u en
15u in de zomer. Zoek regelmatig de schaduw op.
• Drink voldoende water bij warm weer.
• Draag beschermende kledij en andere accessoires (zonnehoed, petje (liefst met bescherming in de nek), zonnebril,…)
• Smeer je lippen in met lippenbalsem.
• Koel je lichaam af. Dit is het meest doeltreffend
als je koude voorziet in nek en lies (hier lopen uw slagaders en zo koel je het snelste het meeste bloed af, wat voor
een frisser gevoel zorgt)
• Volg de instructies van je monitor: zij hebben de mogelijkheid om bij heel warm weer extra pauzes in te lassen,
pauzes te verleggen en/of andere werken (meer schaduwrijke werken) uit te voeren.
BESCHERM JEZELF TEGEN DE ZON DOOR:
• Gebruik voldoende en goede zonnecrème:
* Vergeet je oren niet in te smeren.
* Om de 2 uur moet je je opnieuw insmeren (hierdoor mag je niet langer in de zon blijven, het beschermt je alleen)

* Gebruik een zonnecrème die zowel tegen UVA
als tegen UVB beschermd; beiden zijn onzichtbare
straling en veroorzaken zonnebrand en huidkanker.
* Gebruik een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor (factor 50, 50+ of 30)
• Gebruik bij voorkeur een zonnecrème die watervast is.
•
Zonnecrème is niet voldoende als bescherming. Kledij en accessoires blijven belangrijk.
•
Het beschermingsniveau van zonnecrème vermindert door deze in de zon te laten liggen.
•
Gebruik geen parfums of producten tegen insecten op huid waarmee je nadien in de zon gaat werken.
Insectensprays kan je best op kleding of op huid onder
kleding spuiten. Deze zorgen regelmatig voor extra zonnebrand bij blootstelling aan de zon.
• Een T-shirt biedt een goede bescherming tegen de zon
zolang hij niet nat is. Een nat T-shirt of een signalisatievestje
beschermd onvoldoende tegen zonnestraling.
• Neem na het werk een lauw bad of douche en smeer jenadien goed in met aftersun om de vochtbalans in uw lichaam terug in orde te brengen.
Tekst: Ilse Tuymans

werkkledij
&
persoonlijkebeschermingsmiddelen
Het comité heeft uitgebreid overleg gevoerd omtrent de
werkkledij en de PBM’s of persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben bijna alle mogelijkheden besproken en zijn
uiteindelijk tot volgende afspraken gekomen:

Aralea

• stelt voor alle werknemers kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.
• heeft een overeenkomst met een wasserij om een deel
van deze kleding te wassen.
• staat open voor discussie over andere beschermingsmiddelen indien deze vereist zijn voor het uitvoeren van het
werk.

Elke werknemer

• wordt verwacht om de bovenkleding die ter beschikking
gesteld wordt, zelf te wassen

16

• wordt verwacht om alle werkbroeken via de wasserij te
laten wassen om zijn/haar broeken in orde te houden met
de wetgeving
• wordt verwacht om de kleding en de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en te gebruiken volgens de
voorschriften.

Besluit

Ook al vinden we ons eigen materiaal beter, dit kan en mag
perfect gebruikt worden om van en naar het werk te rijden
of om werken thuis te doen maar niet meer op de werkvloer.
Zelf aangekochte kledij (met uitzondering van schoenen
waarvoor een medisch attest is afgegeven en veiligheidsbrillen met correctieglazen) wordt niet meer getolereerd
op de werkvloer!
Foto: Stefan Van Geel - Tekst: Ilse Tuymans
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VORMING

JAARTHEMA EERLIJKHEID

Leren
datdoenweelkedagopAralea
In mei kwam Ed Van der Eycken op Aralea om ons aan te leren hoe we ’rugvriendelijk’
kunnen werken. We vatten het samen in “De10 geboden: hoe rugvriendelijk werken?
Tekst Eline Aertbeliën

Eerlijk

hetjaardoor
Een groep collega’s lanceert een jaar lang
acties rond de waarde ‘eerlijkheid’

De10 geboden

Hoe kan ik rugvriendelijk werken?

Het jaarthema “eerlijkheid” liep eind juni ten einde. De ambassadeurs trachten nog steeds zoveel mogelijk pluimen uit
te delen en hopen dat iedereen dit goede voorbeeld volgt!

1. Til alleen als het strikt noodzakelijk is
2. Kies de juiste techniek en gebruik hulpmiddelen
3. Bereid de tilhandeling goed voor (eerst kijken,
dan doen)
4. Nodig uit tot meehelpen
5. Geef gelegenheid tot meehelpen
6. Til vanuit een goede houding
7. Gebruik de juiste techniek:
		
*let op timing, tel hardop
		
*houd de “last” dichtbij
		
*til zoveel mogelijk vanuit de benen
		
*blijf de tilhandeling controleren
8. Draag geschikte kleding en schoeisel
9. Zorg voor een goede conditie
10. Til bewust

We hingen in de refter een waslijn waaraan alle pluimen
nu zichtbaar ophangen. Echt leuk en hartverwarmend
om er zoveel te zien hangen!
Zoals jullie reeds weten vanuit de
vorige editie van ‘t Groen Blaadje,
deelden we de werkgroep op
in verschillende subgroepjes.
Op deze manier werkten we
aan de markering van de arbeidskledij, het nakijken van

de lockers van de kleedkastjes, de uitwerking van een communicatie/feedbackkaart en de verdere uitwerking van
het onthaaltraject.
Ook verschijnen de leuke “Muppets” nog regelmatig op Facebook en YouTube.
Op dinsdag 27 juni hebben de ambassadeurs
van de werkgroep eerlijkheid het project
afgesloten met een gezellig etentje
in de cafétaria van Kinderboerderij
Mikerf.
Een dikke pluim voor iedereen
die zich het hele jaar heeft ingezet voor dit thema !
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Tekst en foto’s: Nathalie Dupon

							Dikke proficiat met je BE-rijbewijs!
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FOLIO
PERSONEEL

VAKBOND
HUWELIJK
• Op 15 juni stapte de zoon van collega
Roland van Kraanen (Verhardingen) in
het huwelijksbootje
Dikke proficiat!

#1

#5

#9

#2

#3

#4

#6

#7

#8

#1 0

#1 1

#1 2

Nieuwe
medewerkers
#1 Afrim Idrizay is op 6 februari
gestart op Mikerf
#2 Jan Baetens is op 7 maart
gestart op Mikerf
#3 Christof Aerenhouts is op 3 april
gestart als arbeider op de afdeling
Groen in de ploeg van Filip Bruwiere
#4 George Van Den Broeck is op
18 april gestart als arbeider op de
afdeling Verhardingen
#5 Ahmed Achkzai is op 24 april
gestart op Mikerf
#6 Jesse Veraart is op 15 mei
gestart als arbeider op de afdeling
Verhardingen
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#7 Bjorn Mintjes is op 15 mei gestart
Op Mikerf
#8 Peter Van Grinsven is op 22 mei
gestart als chauffeur bij Verhardingen
#9 Kevin Verboven is op 1 juni
gestart als art.60 op de afdeling
Groen
#10 Marc Mananga Bocoum is op
1 juni gestart als arbeider bij Team
Noord op de afdeling Groen
#11 Stefan Van Den Weyngaert is
op 1 juni gestart als arbeider bij Team
Zuid op de afdeling Groen
#12 Steven Joosen is op 1 juni
gestart bij Team Oost op de afdeling
Groen

OVERLIJDENS
• Op 13 april namen collega’s Dirk en Tom
Van Bergen (Verhardingen-Groen) afscheid
van hun grootvader
• Op 10 mei nam collega Boubel Wagne
(Verhardingen) afscheid van zijn
schoonvader
Innige deelneming!

JARIGEN IN DE KIJKER
• Danny De Wolf (Verhardingen) wordt 45 jaar
op 01/07
• Michaël Scraeyen (Groen) wordt 40 jaar op
04/07
• Ergin De Backer (Groen) wordt 30 jaar op
05/07
• Vanessa Anthonissen (Groen) wordt 30 jaar
op 09/07
• Goelen Tanja (Groen) wordt 40 jaar op 19/07
• Georges Van Den Broeck (Verhardingen)
wordt 45 jaar op 25/07
• Tim De Maesschalck (Groen) wordt 25 jaar
op 28/07
• Johan Diels (Verhardingen) wordt 45 jaar op
04/08
• Danny Thijs (Groen) wordt 45 jaar op 05/08
• Andy De Neyer (Groen) wordt 40 jaar op
09/08
• Tim Schroeyers (Groen) wordt 25 jaar op
14/08
• Bennasar Ezmar (Verhardingen) wordt 55
jaar op 19/08
• Danny Serneels (Groen) wordt 55 jaar op
21/08
• Staf Bosman (Groen) wordt 60 jaar op 23/08
• Ann Gevers (Groen) wordt 45 jaar op 25/08
• Gieljan De Wagter (Groen) wordt 25 jaar op
26/08
• Luc Mens (Groen) wordt 30 jaar op 04/09
• Dirk Raats (Groen) wordt 65 jaar op 04/09
• Ludo Van Riel (Groen) wordt 55 jaar op
12/09
• Marcin Pastuszka (Groen) wordt 20 jaar op
19/09

Ondernemingsraad
Wim Van Der Steen

Effectief verkozenen

Comité voor preventie en
bescherming op het werk
Peter Pittevils

Plaatsvervangers

Andy Wauters

Michaël Delissen
(uit dienst)

Karel t’Syen

Marc Laurijssen

Kurt Aesseloos

Johny Beutels

Eric Spooren

Danny Thijs

Thomas Lemmens
Serge Andelhof

Luc Dalemans

Wim Van Der Steen

Effectief verkozenen
Joren Laruelle

Peter Pittevils

plaatsvervangers
Willem-Jan Plasman

Eduard Aerts

Eddy Lucas

Douglas Vandermast

Tanja Goelen

Marc Ruberecht

Tom Bosschaerts

Koen Verhoeven

Dennis Truyens

An De Backer

André Kai

Serge Andelhof

Marc Broeckhuysen

Filip Bruwiere
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LEUKE WEETJES

FEEDBACK
FOLIO

Mikerf lanceert
eigen hoevegin

Antwerp & Beerschot
verbroederen op Aralea

Positieve feedback
Op de boerderij kregen ze deze reacties op de schoolbezoeken :
. Dank jullie wel voor deze leuke dag op de boerderij! Bakken
is zeer leerrijk! Lieve, kleine, donzige diertjes aaien super!
. Het was een hele fijne dag voor de kinderen. Alles is heel
netjes en het speelgedeelte is heel fijn vernieuwd. Tof dat we
de dieren konden aaien.
. De kindjes hebben heel aangenaam genoten van jullie
boerderij. Vrolijk personeel. We komen terug!
. Superleuk, interessant! Zeer duidelijk! We hebben er van
genoten! Tot volgend jaar!

Mikerf lanceerde in mei haar eigen hoeve-gin. De boerderij ontwikkelde een gin met een uniek kruidenmengsel. Ze deed dit samen
met Thomas Cuyvers van Sterkstokers. De hoofdtonen van kamille,
rozemarijn, netels, laurier en vlierbloesem uit de tuin van de boerderij zorgen voor een kruidig en floraal aroma.
De verkoop van de gin is alvast een waar succes!
Als Aralea-collega’s willen we “onze” gin natuurlijk graag eens proeven…. en dan liefst mét korting uiteraard ;-) Het goede nieuws
is dat dat kan! Elke collega kan 1 fles (700ml of 200ml) aankopen
aan: 700ml voor €28 euro ipv €37 en 200ml voor €13,5 ipv €16
Wil jij een fles? Bestellen doe je via An Coppens (Collega’s Groen en
Verhardingen) via an.coppens@aralea.be of 03/651.35.42 of bij Eva
Baets (Collega’s Mikerf )

Eva doet stage
op de werf ;-)

Op daguitstap
naar de Ardennen!
Het feestcomite gaat op vrijdag 29 september zorgen
voor een leuke daguitstap voor alle collega’s! Uit een heleboel ideeën hebben de collega’s van het comite dit keer
gekozen voor een uitstap naar de Ardennen. Vorig jaar
kwam de vraag van enkele collega’s “om nog eens écht
weg te gaan”. Daar wil de werkgroep nu gehoor aan geven.
Het programma ziet er als volgt uit:
We stappen ‘s morgens op de bus richting de Ardennen. In
de voormiddag kan je kiezen tussen twee activiteiten:
kanoën of een bezoek brengen aan de Citadel van Dinant. In de namiddag gaan we met z’n allen een fotozoektocht doen door de omgeving van de Ardennen.
We sluiten af met een heerlijke Vlaamse maaltijd ter
plaatse en rijden dan met de bus terug naar Brasschaat.
Alle praktische info zal binnenkort uitgedeeld worden op
flyers, waarop je ook zal kunnen kiezen welke activiteit jij wil doen in de voormiddag: kanovaren of de Citadel bezoeken.

Meent ge ‘t?

Effe naar den Hubo
met de knikmops?
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We kregen dit mailtje van Stephanie Van den Eynde van
Quares :
Beste Peter, ik heb net telefoon ontvangen van iemand van
de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling pesticidenreductie
(op bedrijventerreinen), en zij vinden de site Coppens een
mooi voorbeeld hiervan en zouden deze graag in de kijker
zetten. Ze zouden graag info verkrijgen hoe het onderhoud
gedaan wordt, hoe het terrein werd aangelegd,… met
vriendelijke groet, Stephanie Van den Eynde
We kregen dit mailtje van Evelien Van Boven, educatief
medewerker van Mikerf :
Hoi! Mijn ouders zijn heel tevreden van hun nieuwe wilgenschutting! Met vriendelijke groeten, Evelien Van Boven
We kregen dit mailtje van Sofie Vincke, deskundige
groen bij de gemeente Kapellen :
Dag Peter, alles loopt goed denk ik. En als er ergens een probleem zou zijn, dan wordt dit meteen met jullie teruggekoppeld en opgelost. Dus bedankt voor jullie flexibiliteit! Met
vriendelijke groeten, Sofie Vincke

mes voor de TV reeks FAMILIE. We kregen dit mailtje van
de opnameleider van het programma :
Goedemiddag Peter en Michaël, bij deze wilden wij jullie
graag nog even enorm bedanken voor alle moeite die jullie gedaan hebben zodat wij vorige week zonder snoei- en
maaigeluiden onze opnames konden laten doorgaan in het
park van Brasschaat. Wij hebben hierdoor onze buiten-scènes heel vlot kunnen draaien, waarvoor enorm veel dank.
Ook aan alle collega’s die hiervoor hun planning hebben
gewijzigd of met andere zaken rekening hebben gehouden.
De opnames die wij gemaakt hebben, zullen op 30 juni en
28 augustus te zien zijn in Familie. Enorm bedankt en misschien tot een volgende keer! Veel groetjes, Jana Osselaer
We kregen dit mailtje van Bob Vanleeuwe van SOMABO,
waar de poeg van Danny VAn Hooydonck aan het werk
was:
Beste Eva, deze ploeg heeft echt goed werk geleverd … bedankt. Vriendelijke groeten, Bob Vanleeuwe
We kregen dit mailtje van Wendy Van Espen ivm een
schoolbezoek:
Nathalie, in naam van mijn collega’s wil ik je nog eens bedanken voor de duidelijke uitleg in de kringwinkel, volledig
op maat van onze leerlingen. Zeer spijtig dat ik niet kon
deelnemen. Mvg, Wendy
We kregen dit mailtje van Renaat Van Dyck, ivm onderhoudswerken aan de infrastructuur van de gemeente
Zoersel (ploeg Peter Van Linden)
Beste Eva, bedankt voor de goede opvolging en mooie werken. Met vriendelijke groeten, Renaat Van Dyck

We kregen dit mailtje van een bewoner aan het parkje
van de Tomermaat te Brasschaat, het is bestemd voor de
collega’s van de afdeling groen (ploeg Jens) :
Beste, wilde gewoon even melden dat uw mannen/vrouwen
PUIK werk aan het leveren zijn vandaag… want het was daar
echt eens nodig. Heb zelf een handje toegestoken met het
opruimen van het sluikafval… Super bedankt! Erika Weber

We kregen dit mailtje van Stan Milbou, ivm een opdracht
uitgevoerd door de ploeg van Mats Pieters:
Beste Mats, bedankt voor de informatie. Ik wil deze gelegenheid te baat nemen om mijn/onze waardering uit te drukken
voor de wijze waarop je samen met je medewerkers de afgesproken opdrachten uitvoert, vooral ook voor het respect
en begrip dat je hen betoont. Met vriendelijke groet, Stan
Milbou.

Half april gebeurden er in het park van Brasschaat opna-

Tekst: Nele Jaspers
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In beeld

Fun na ‘t werk
We haalden de zon in huis op onze Fun na ‘t Werk
op vrijdag 28 april. De afterworkdrink met de collega’s stond helemaal in het teken van de zomer.
We gooiden er wat latinomuziek tegenaan en
maakten het gezellig met een hapje en tapje. En
zo was het weer maar eens echt Fun ;-)
Een dikke merci aan alle helpers!!!
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In beeld

Schaapscheerfeest

Op het Schaapscheerfeest, dat op 21 mei
plaatsvond op Mikerf, kon je onder een stralend zonnetje een bezoekje brengen aan
de pasgeboren biggetjes, proeven van de
kersvers gelanceerde Mikerf gin terwijl de
kids in de nieuwe speelboom spelen, ontdekken hoe de schapen geschoren worden
of hoe een kudde schapen bijeengedreven
wordt door de schaapsherder en zijn hond,
kijken hoe de wol verwerkt wordt tot een
deken of een tapijt of genieten van het
ambachtelijke hoeve-ijs, rijstpap of platte
kaas,... Er was echt voor ieder wat wils :-)
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