Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Arbeidskansen vzw

J A N U A R I

Arbeidskansen vzw

2 0 1 9

E e n n i e u w j a a r.

Bilzerweg 88
3665 As

N i eu we wen s en ,
n i e u we vo or n em en s,
n i e u we vo or u i tz i ch te n .

Tel.: 089/56.85.65
info@arbeidskansen.be
www.arbeidskansen.be

INHOUD:
Wissel van de wacht

2

Duizendschoon

2

Resto Kieleberg

3

Arbeidszorg

4

Labor Groendienst

5

Nooit meer oorlog

5

Kerstfeestjes

6

N i eu we h oo p , n i e u we k an s en .

Marie-Paule Mardaga 7
Nieuwe
medewerkers

7

Duo Penotti

8

Leopold van de Oude 8
Bergen
Goed nieuws!

9

Va n ui t A rb e i ds k an s en vz w
we ns en wi j i e d e re en ee n g e z o n d
e n g e l u kki g 2 019 ! !

NIEUWSBRIEF ARBEIDSKANSEN VZW

JANUARI 2019

PAGINA

1

Nieuwsbrief Arbeidskansen vzw

Wissel van de wacht
Sinds 1 januari 2019 is Professor Wim Van Looy niet langer meer
de voorzitter van Arbeidskansen vzw. Hij geniet nu van wat
welverdiende rust. Prof. Van Looy vertegenwoordigde onze
organisatie als voorzitter sinds de oprichting ervan in 1987.
Wij danken hem dan ook oprecht voor alle jaren van
onvolprezen inzet en enthousiasme!
Dhr. Dirk Vanvelk is nu onze nieuwe voorzitter. Hij vormt al jaren
een vaste waarde binnen onze Raad van Bestuur en zal nu dus
het voorzitterschap waarnemen.
Prof. Van Looy

Dhr. Vanvelk

Wij wensen hem veel succes toe!

Duizendschoon
In november is Duizendschoon gestart met haar
dagactiviteiten in de Kolonie te As.
Duizendschoon is een vergunde voorziening van
het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH). Personen met een
persoonsvolgend budget kunnen hun voucher
inzetten om deel te nemen aan de
dagactiviteiten. Maar ook mensen zonder een
budget kunnen deelnemen.
De dagactiviteiten bestaan uit 2 grote luiken,
namelijk: arbeidsmatige en ontspannende
activiteiten.
De arbeidsmatige activiteiten omvatten lichte
productieopdrachten: montage, inpakken, …

De ontspannende activiteiten zijn creatieve
activiteiten, knutselen, vorming, koken, sport,
tuinonderhoud, uitstapjes, … kortom een heel
gamma om de zelfredzaamheid en het
zelfvertrouwen van onze deelnemers te
verhogen.
De crea-producten worden verkocht in onze
kruidenierszaak Poppy Fleur.
Jullie zijn allen steeds welkom!

Krista Brebels

Een greep uit de crea-producten
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Resto Kieleberg
Ooit afgevraagd hoe werken bij Resto Kieleberg er uit ziet?
Wel, zo dus ongeveer ;-)

Nieuwe belettering voedingsbus
De voedingsbus van Resto
kreeg een nieuwe belettering.

Kieleberg

Wat zeggen ze ook alweer: Kijken is kopen? ;-)
Wilfried Swennen
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Arbeidszorg
Vorming Arbeidsattitudes
Arbeidszorg organiseerde op 11 september 2018 een vorming voor de
arbeidszorgmedewerkers aangaande arbeidsattitudes.
Het werd een leerrijke namiddag waarin vele thema’s aan bod kwamen.
De vorming werd gemodereerd door Ilse Brouns van GTB. Als gast werd een
werkgever uitgenodigd : René Op ’t Eyndt (Op ‘t Eyndt Interieurbouw).
Hij gaf een boeiende uitleg over het reilen en zeilen van zijn bedrijf met
achteraf nog de mogelijkheid tot vraagstelling.
Godfried Coussement & Leen Vandebroek

Veel Succes!
Vorming Politiek

Een nieuw succesverhaal werd
geschreven.

Ondanks zijn drukke schema nam de
burgemeester van As, Tom Seurs, op
28 september 2018 de tijd om een vorming
‘politiek’ voor te zitten bij de mensen van
arbeidszorg.
Hij gaf uitleg over de taken van een
burgemeester, wat een coalitie/oppositie
voorstelt, wat mandaten inhouden, of
burgers verplicht zijn te stemmen en zoveel
meer.
Het was een leerrijke voormiddag.

Arbeidszorgmedewerkster Ine
Strauven
kon
inmiddels
doorstromen naar een job bij
Bewel.
Op 15 oktober startte ze.
Wij wensen haar veel succes!

Chocolade!
Onze cursisten en begeleiding
gaan een grote uitdaging aan:
chocolade verpakken en er zelf
niks van nemen :-)
Een mooi werk voor Castel du
Chocolat. Een bedrijf dat staat
voor
de
allerbeste
handgemaakte chocolade.
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Labor Groendienst breidt uit
Met Labor werken we reeds sinds 2007
voor de gemeente Bocholt. Deze ploeg
was tevens de start van Labor
groendienst.
De taken die we uitvoeren zijn zeer
variërend. Enkele voorbeelden:
 Wieden en schoffelen
 Voorjaars- en najaarssnoei
 Wintersnoei
 Verdelen van hakselhout in de perken
 Ledigen van bladkorven

De
samenwerking
is
doorheen de jaren altijd vlot
verlopen.
Er
is
zeer
regelmatig contact met de
technische dienst en de
kwaliteit van de werken
wordt kort opgevolgd.

In 2013 is er beslist om een extra ploeg te
laten starten. Deze ploeg werkte
halfjaarlijks (mei t.e.m. oktober).
Aangezien Bocholt een gemeente in
beweging is en er de laatste jaren veel
nieuwe projecten gerealiseerd zijn was er
nood aan extra mankracht om alles netjes
te onderhouden.
Daarom is er recent door de gemeente
beslist om de halfjaarlijkse ploeg om te
vormen tot een jaarlijkse ploeg.
Bij Labor zijn we in onze nopjes door deze
beslissing en we hopen dat de
samenwerking
met
de
gemeente Bocholt nog zeer
lang mag duren.
Roeland Deckers

Nooit meer Oorlog
Op 14 november 2018 vond de
onthulling van de vredesmuur "Nooit
meer oorlog" plaats aan de Kolonie in
As. Het is een zeer mooi kunstwerk
geworden met symboliek en veel
manuren van kunstenaars, vrijwilligers,
leerlingen en leerkrachten, Asserse
scholen, de technische dienst, ...
Veel dank voor de inspirerende
woorden van onze voorzitter Prof. Van
Looy, Tom Seurs, burgemeester van
As, en Kathleen De Cleene, schepen
van Cultuur te As.
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Kerstfeestjes Opgeruimd
Vrijdag 7 december was het weer tijd voor ons jaarlijks Kerstfeestje.
Het was een gezellig samenzijn van de huishoudhulpen en begeleiders
van vzw Opgeruimd Alken, Borgloon en Bilzen.
Het team van Resto Kieleberg heeft ons weer eens in de watten gelegd
met een heerlijk warm buffet waarvoor een dikke proficiat!
Bedankt aan al de huishoudhulpen voor jullie talrijke aanwezigheid!
Clarina De Vreese

Ook op vrijdag 7 december kwam vzw Opgeruimd Bocholt en
Maaseik samen voor hun jaarlijks etentje in de Kolonie in As.
Verschillende huishoudhulpen en strijksters, die 10 jaar in dienst
zijn, werden in de bloemetjes gezet.
Het was een gezellig samenzijn !
Inge Huysmans

Kerstfeest Trabajo & De Beemd
Op vrijdag 21 december hebben we met we met de keuken van As,
Hasselt en Bilzen, de klusdienst van Alken en Bilzen, én de Oase van
Gellik ons Kerstfeest gevierd in Resto Kieleberg.
Een ideale manier om het verlof in te zetten!
Wilfried Swennen
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Marie-Paule Mardaga maakt mooi schilderij voor
De Kolonie in opdracht van een milde schenkster!
Marie-Paule Mardaga, een gepensioneerde huisvrouw,
geboren en getogen in As en gepassioneerd schilderes heeft
een mooi schilderij gemaakt dat te bewonderen is aan de
ingang van Taverne De Kolonie.
Doch, dit kunstwerk was niet tot stand gekomen zonder de
inbreng van Lutgard Gerits, die deze schenking aan
Arbeidskansen vzw deed.

gerestaureerd. De vijver is gelegen aan de Bosbeek, op de
grens As-Opglabbeek.
Wenst u meer te zien van de werken van Marie-Paule, of
zou u ook graag een werk van haar bestellen, dan
mag u haar altijd contacteren en dit op het nummer
089/65.95.55 of via mail: mariepaule.mardaga@outlook.be

Marie-Paul is sinds verschillende jaren lid van de Kunstkring
Sint-Aldegondis. Op regelmatige basis stellen zij hun
kunstwerken tentoon en dit o.a. in de Sint-Aldegondiskerk
in As.
Als thema voor haar schilderij koos ze voor “de natuur”,
omdat ze vond dat dit het beste paste bij De Kolonie. Om
een mooi plekje in As te vinden, heeft ze het archief op de
gemeente geraadpleegd. Ze kwam uit bij de vijver aan de
oude molen. Voor Marie -Paule waren dit
jeugdherinneringen. Op deze plaats heeft zij als kind veel
gespeeld en mooie tijden beleefd. De vijver op zich is
momenteel dichtgegroeid, maar de oude molen wordt

ARBEIDSKANSEN STELT ZIJN NIEUWE MEDEWERKERS VOOR:

Inge Winten: Medewerker Personeelsdienst
Stel jezelf eens kort voor…

Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste hobby’s?

Ik ben Inge Winten, sinds
september jullie nieuwe collega bij
Arbeidskansen. Samen met mijn
man en 3 kinderen woon ik in
Rekem.

Buiten mijn werk gaat het grootste deel van mijn tijd naar
mijn gezin. Ik probeer regelmatig te gaan joggen en maak
graag verre wandelingen met onze hond. Ook kan ik
genieten van een goed boek en gaan we regelmatig
uiteten.

Hoe ben je bij Arbeidskansen
terecht gekomen?

Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden...
Volhardend,
teamplayer,
medelevend,
stipt,
verantwoordelijk.

In juli zag ik de vacature medewerker
personeelsdienst verschijnen en heb ik besloten mijn kans
te wagen. Ik heb tot een aantal jaar geleden bij Ter Engelen
op de personeelsdienst gewerkt, en werkte de laatste jaren
in een woonzorgcentrum waar de enclave-medewerkers
van Arbeidskansen tewerkgesteld zijn.

Levensmotto:
‘Als je vertrouwt op je eigen kracht kan je bergen verzetten.’
Mensen kunnen vaak veel meer dan ze van zichzelf
verwachten, hun overtuigen van hun eigen kunnen is de
belangrijkste stap richting een nieuwe uitdaging.

Wat trekt je aan in je job?
Uitdaging en afwisseling zijn voor mij belangrijk, ook de
balans tussen zelfstandig werken en teamwork spreekt me
aan.
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Duo Penotti
Van het begin van het jaar is het geleden dat het zwarte
schaap van Weide Roodenberg, Moloch Baäl, samen met
zijn vrouwtje Freya Von Zeppelin een tweeling mocht
verwachten. Dat verhaal konden jullie in een voorgaande
editie lezen. Eind oktober was er gezinsuitbreiding: drielingjongens. Twee zwartekes en een wittekop. Door onze weide
geadopteerd omdat ze niet welkom waren op hun
geboorteweide.
Dus bood de uitdaging zich aan de lammetjes te
benoemen. Naar Moloch’s zijde – schrikwekkende goden –
of naar Freya’s zijde – Duitse beroemdheden Eerste
Wereldoorlog. Het antwoord kwam op een koude en
mistige novemberochtend, van een jongetje van zeven die
samen met zijn moeder de beestjes van de Kolonie kwam
voederen. Oud brood en glanzend rode appels.
“Oh?” zei die jongen met ogen groot van enthousiasme,
“Das toch nie moejlek om die ne naam te geven? Gewoon,
g’lijk de choco!” “Gelijk de choco? Hoezo dat?” “Die
zwartwit choco met koekskes ter in: Duo Penotti; lekker. Zo
zalt ge die gaan heten.” “Maar dat zijn wel maar twee
namen hoor, en er zijn drie lammetjes.” “Neeje, die
zwartersen zijn Du en Woo, en dieje witte is Penotti.”

Samen met suikernonkel ganzerik Holger heeft het
gezinnetje Moloch de Weide Roodenberg voor haar gans
helemaal alleen. Pa, ma en de vijf kinderen. Du, Woo en
Penotti Di Biscotto zijn door allen aanvaard en mogen in
dezelfde wollige warmte wentelen als de eigen lammetjes.
Moest je ooit oud brood brengen, zijt dan zeker om er
choco op te smeren. Het merk behoeft geen verklappen …
Pascal Tognon

Leopold van de Oude Bergen
Statig staat hij in zijn weide, witte bles op de borst fier
vooruitstekend. De geiten bekijken hem maar schaapachtig
en zijn soortgenoten op Weide Mergelhoorn geven hem
ruim baan. Een prachtig schaap is hij dan ook, de voorlopig
nieuwe leider van de weide.
Eenzaam werd hij aangetroffen, ronddwalend door de
straten van Oudsbergen. Druipend van de regen en
compleet verdwaasd. Nadat hij gevangen kon worden werd
hij bij ons gezet met een extra portie voedervlokken. Zo een
statig en edel dier, met prachtig krullende hoorns die
gemakkelijk als kapstok dienen kunnen. Maar dan moet je
wel de ganse weide rond achter hem aan rennen als je je
jas, sjaal en muts terug eisen wilt.
Leopold de Vieux Monts, heb ik hem genoemd. Omwille van
zijn fiere en regale voorkomen en Vieux-Monts spreekt voor
zich: Oudsbergen.
Wat het koningshuis met de Kolonie te maken heeft? Na de
Eerste Wereldoorlog vereerde Albert I dit voormalige
vliegveld met een bezoek en het was zijn zoon Prins Leopold
die een benefiet kracht bijzette, om van dit vroegere
vliegveld een Kinderkolonie te kunnen maken. Een benefiet
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waarin de kinderen
van de Kolonies
Sankt-Vith
en
Averbode
twee
dagen lang een
groots toneelstuk
opvoerden in de
Groote Zaal Patria,
te Brussel. En zeker
dankzei de prins
bracht dat toneelstuk
op.
Samen met twee
mannetjesgeiten en
twee mannetjesschapen bevolkt hij Weide Mergelhoorn, en
het is dikwijls knokken geblazen. Maar tot nu toe heeft hij
ieder gevecht gewonnen en mag hij iedere morgen als eerste
uit de voederbak happen.
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Goed nieuws!!

Theo Boonen

Willem Vandensande, verantwoordelijke voor het Horecagebeuren binnen Arbeidskansen vzw, is sinds november 2018
met pensioen.
Theo Boonen, boekhouder bij Arbeidskansen vzw, werkte
tussen Kerst en Nieuw zijn laatste dag voor onze organisatie en
kan nu genieten van zijn pensioen.
Dikke proficiat!! Wij wensen hen veel succes en
welverdiende rust toe!

Willem Vandensande

Jessica Paumen,
werkneemster bij
Opgeruimd vzw
Maaseik, en haar
partner Kenneth,
mochten op
4 december 2018 de
kleine Zoë
verwelkomen!!
Van harte gefeliciteerd!!
Voor de Werelddag van verzet tegen
extreme armoede maakte Team Resto
pannenkoekendeeg voor
500 pannenkoeken!
Dat zijn 180 eitjes, 13 kg bloem en
2 kg suiker!!
Het deeg werd op 17 oktober 2018
gebakken en uitgedeeld op de markt van
Bilzen door OCMW Bilzen en een heleboel
vrijwilligers!

De Facebook-pagina van
Arbeidskansen vzw telt al meer
dan 1000 likes! Dankjewel!
Blijf ons zeker volgen!

Arbeidskansen vzw heeft een nieuwe website!
Neem zeker eens een kijkje op www.arbeidskansen.be en laat ons
weten wat u er van vindt!

Maatschappelijke hoofdzetel
Bilzerweg 88
3665 As
Telefoon: 089/56.85.65
E-mail: info@arbeidskansen.be
Website: www.arbeidskansen.be
www.facebook.com/Arbeidskansen
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