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Arbeidskansen vzw  

 

Bilzerweg 88 

3665 As 

Tel.: 089/56.85.65 

info@arbeidskansen.be 

www.arbeidskansen.be  

Geachte aanwezigen, werknemers van  
Arbeidskansen, mijnheer de burgemeester, leden 
van de Raad van Bestuur, genodigden, ... 

Ik ben blij hier vandaag te kunnen staan bij de 
plechtige opening van de laatste telg in het  
renovatieproject van de Kolonie. Dit gebouw  
kadert in de opwaardering en het  
aantrekkelijk maken van deze site.  

Een geslaagde operatie, en zeker geen sinecure 
gezien de toestand van het geheel en de  
cultuurhistorische achtergrond ervan. In het  
globale concept van de Kolonie, hebben we  
getracht openheid te scheppen naar de  
gemeenschap van As, met volkstuintjes, een 
kinderboerderij en speelgelegenheid. 

We zijn er in geslaagd aan dit gebouw een  
meerwaarde te geven. Een bestemming die 
nauw aansluit bij de visie en de werking van  
Arbeidskansen. Namelijk binnen arbeidszorg 
kansen geven aan mensen die wat minder sterk 
in het leven staan. Het sociale tarief voor de  
consument die het nodig heeft, vormt het  
sluitstuk van deze doelstelling. 

PoppyFleur vond bij de opstart eerst  
onderdak in het hoofdgebouw. Nu heeft het  
initiatief een eigen stek. Hierdoor verlaagt de  
toegangsdrempel en verhoogt de  
herkenbaarheid.  

 

Een sociale kruidenier, een retrowinkel met een 
broodjesbar als toetje hebben inderdaad wat 
ruimte nodig en verdienen dit. Als je thuis nog 
wat spullen liggen hebt, breng ze gerust langs, ze 
krijgen hier een tweede leven. Je hebt hier geen 
smartphone en Vinted app nodig. 

Bij een gelegenheid als deze hoort natuurlijk een 
dankwoord aan degenen die dit project mogelijk 
gemaakt hebben. Het ganse  
Arbeidskansenteam heeft het opzet gesteund, 
maar vooral Leen, Marnik en Jana verdienen een 
bijzonder dankwoord. Zij hebben er hun  
schouders onder gezet, en naar geen inspanning 
gekeken om dit project te realiseren. Graag  
applaus. 

Ik wil ook Jos en Robert bedanken, de  
bouwcommissie binnen de Raad van Bestuur, die 
vooral de bouwtechnische elementen  
begeleidden.  

Graag wil ik daarnaast het eerste exemplaar van 
het boek ’Geluk door Werk’ overhandigen aan 
professor Wim Vanlooy, tot 1 januari van dit jaar 
voorzitter van de Raad van Bestuur van  
Arbeidskansen. De inspanningen van de  
professor om Arbeidskansen uit te bouwen en 
ook van deze site iets toonbaars te maken zijn 
niet te onderschatten. Hij werd op de Raad van  
Bestuur en tijdens het personeelsfeest reeds 
uitgebreid in de bloemetjes gezet, maar we  
houden ons er toch aan het eerste exemplaar 
van dit kersverse boek officieel te overhandigen. 

Veel leesgenot en nogmaals dank u wel. 

Dirk Vanvelk 

Voorwoord 
Onze voorzitter, dhr. Dirk Vanvelk, heeft tijdens 

de opening van het nieuwste project PoppyFleur 

een woordje gericht tot alle geïnteresseerde 

aanwezigen, de Raad van Bestuur, begeleiding 

en omkadering van Arbeidskansen vzw. We  

willen graag zijn inspirerende woorden  

gebruiken als voorwoord voor onze  

nieuwsbrief… 
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Vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober werd PoppyFleur feestelijk geopend! Op vrijdag spraken Dirk Vanvelk, voorzitter van 

Arbeidskansen vzw, Tom Seurs, burgemeester van As en Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, het talrijk  

opgekomen publiek toe. Op zaterdag konden alle bezoekers genieten van een hapje en een drankje, en al de eerste  

aankopen doen! Bedankt voor jullie talrijke en enthousiaste aanwezigheid! Ook een dikke pluim aan alle medewerkers voor 

hun tomeloze inzet!  

Opening PoppyFleur 
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All  you can eat -buf fet  b i j  Resto  Kie leberg  

Het eerste All you can eat-buffet op 20 oktober 2019 bij Resto Kieleberg was een groot succes.  

Zowel 's middags als 's avonds waren we met 120 gasten uitverkocht. Iedereen was zeer enthousiast! 

De medewerkers van Resto Kieleberg Munsterbilzen hebben hun beste beentje voor gezet om het 

geheel rimpelloos te laten verlopen. Dikke proficiat aan het hele team! Heb je het gemist? Geen  

probleem, 16 februari 2020 krijg je nog een kans. 

Wilfried Swennen 
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Pōur  en Labor Arbeidskansen Dilsen : 

Pōur is een Nederlands label dat circulaire  

producten maakt uit 100% gerecycleerde  

werkkleding. 

Duurzaam en ethisch ondernemen is een grote  

uitdaging. Bewustwording dat grondstoffen niet  

onuitputtelijk zijn en het verminderen van onze  

ecologische voetafdruk zet jonge ontwerpers aan tot 

anders creatief denken. 

Een voorbeeld hiervan is het circulaire denken van 

Designatelier Julie van den Boorn, die met haar merk 

Pōur eigentijdse reistassen, rugzakken, grillschorten 

en shoppingtassen vervaardigt uit gerecycleerde 

werkkleding. 

Na gebruik wordt 75% van de textielproducten in 

Europa weggegooid en verbrand. Pōur wil dit   

lineaire productie- en consumptieproces doorbreken.  

Afgeschreven gebruikte werkkleding wordt gered van 

de verbrandingsoven en  krijgt  op deze manier een 

nieuwe tweede bestemming. De verwerkte  

materialen dragen sporen van gebruik, dit maakt elk  

Pōur product juist uniek. Ieder product is voorzien 

van een  circulair paspoort dat de herwonnen  

materialen vermeldt en is ontworpen met het oog op 

ontmanteling en hergebruik in de toekomst. Zo kan 

elk product nog een derde leven krijgen.  

Wie een product terugbrengt naar Pōur ontvangt een 

percentage van het oorspronkelijke aankoopbedrag 

terug, een statiegeldformule, om  klanten  zo te  

stimuleren materialen te  

herwinnen. Een bijkomend 

aspect bij het circulair denken 

is participatie met de sector 

sociale economie. De Pōur  

producten worden vervaardigd 

in sociale economiebedrijven in 

België en Nederland. 

 

 

Sinds 2018 werkt de confectieafdeling van Labor  

Arbeidskansen nauw samen met Designatelier Julie 

van den Boorn. De uitdaging voor de toekomst is  

vooral een mentale ommekeer. Circulair produceren 

doet onterecht denken aan allerlei beperkingen. Ook 

voor de medewerkers in het atelier was het een 

“omdenken”. Zij waren het gewoon altijd te  

vertrekken van nieuw materiaal en waren in de  

beginfase ietwat huiverig ten opzichte van deze  

nieuwe activiteit. Doch het enthousiasme van Julie 

van den Boorn en de waardering die zij toont naar 

onze werknemers, die overigens haar producten  

realiseren, hebben menigeen  overtuigd mee te gaan 

in deze uitdaging. 

Voor haar bijdrage in het circulair ontwerpen  werd 

Julie van den Boorn als startende ondernemer  

genomineerd voor de BKRK Award 2019. 

 De BKRK Award, dit jaar gewijd aan textiel, gaat op 

zoek naar mensen die niet alleen sterke ideeën  en 

ontwerpen hebben, maar ook zij die dat kunnen  

vertalen naar een productieproces, een aantrekkelijk 

product en die een duidelijke visie hebben over de 

manier waarop ze als ondernemer  te werk gaan. 

Langs deze weg willen we Julie nog feliciteren met 

haar nominatie en haar engagement met  

Arbeidskansen en hopen we op een verdere 

“duurzame” samenwerking. 

Aengeveld Anne-Mie 

 

 

partners binnen de circulaire economie  
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DUOday bij Arbeidskansen vzw 

Arbeidszorg As   

Afgelopen voorjaar maakten onze  

arbeidszorgmedewerkers duizenden boekjes voor het 

Jessa ziekenhuis in kader van hun Dag van de  

medewerker. 

Alle medewerkers van het ziekenhuis werden gevraagd de 

toegevoegde kaartjes terug naar ons te sturen. 

Ze deden dit MASSAAL! Bedankt! 

Zoveel enthousiasme werkt alleen maar aanstekelijk! 

Leen Vandebroek 

Ons Arbeidszorginitiatief in As werkt al 

jaren succesvol samen met Diresco. 

Vastrijden met de heftruck?  

Geen probleem! 

Ook ‘ongelukjes’ brengen mensen soms 

dichter bij elkaar!  

Leen Vandebroek 

Op 16 mei 2019 kwam Rebecca in het kader van de 

DUOday een dag meedraaien bij de personeels- en 

boekhouddienst van Arbeidskansen. 

Het was een leerrijke en interessante dag! 

Wil je meer weten over de DuoDay?  

Bezoek de website www.duoday.be 
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ARBEIDSKANSEN STELT ZIJN NIEUWE MEDEWERKERS VOOR: 

Vicky Willems: Personeelsmedewerker 
Stel jezelf eens kort voor… 
  

Mijn naam is Vicky Willems. Ik ben woonachtig in 

Opglabbeek (nu Oudsbergen). Ik ben gehuwd  met 

Fabio en samen hebben wij 1 zoon Thomas. 
  
Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen? 
  
Ik zag de vacature staan en had hier onmiddellijk  

interesse in. Ik heb een aantal jaar ervaring bij o.a. 

Acerta, Randstad en Izico (het voormalige Beckers). 
  
Wat trekt je aan in je job? 
  
De afwisseling en de zelfstandigheid in de job is 

voor mij een belangrijk punt. 
 
 
 

Wat zijn, buiten je werk, je belangrijk-
ste hobby’s? 
  
Mijn gezin en familie zijn voor mij heel  

belangrijk.  Ik kook en bak graag. Ook de 

vrije tijd die ik heb met mijn  

grootmoeder geeft mij voldoening. 
  
Omschrijf jezelf aan de hand van 5  
kernwoorden… 
  
Sociaal, medelevend, vrolijk, handig en  

betrouwbaar. 
  
Levensmotto:  
  
Wie goed doet, goed ontmoet.  

 

Jana Jonck:  Begeleidster Arbeidszorg 

Stel jezelf eens kort voor… 

Ik ben Jana, 21 jaar. Ik woon in Kessenich 

(Kinrooi) en ben 3 jaar samen met mijn 

vriend. Ik heb in het middelbaar (campus in 

Maaseik) mijn diploma zorgkundige  

gehaald, daarna ben ik in Hasselt de  

opleiding jeugd en gehandicaptenzorg  

gestart. Deze heb ik na 2 jaar gehaald.  

 

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht  

gekomen? 

In mijn opleiding jeugd en gehandicaptenzorg 

heb ik bij Arbeidskansen mijn stage van een jaar gevolgd. Via 

mijn stage ben ik doorgegroeid binnen de groep arbeidszorg.  

 

Wat trekt je aan in je job? 

Ik vind het heel belangrijk dat de mensen zich goed voelen op 

het werkveld en zichzelf kunnen zijn. Mensen zien groeien en 

doorstromen, daar word ik gelukkig van. De evolutie die de 

mensen hier maken vind ik heel interessant.  

 

 

 

Het begeleiden van mensen doe ik met  

plezier. Ook de afwisseling van de  

verschillende taken vind ik heel fijn.  

 

Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste  

hobby’s? 

Mijn hobby is volleyballen. Ik geef na mijn 

uren training aan de meisjes in Kessenich, 3 

keer per week. Ik hou er ook van om veel  

uitstappen te maken en de wereld te zien. 

 

 Omschrijf jezelf aan de hand van 5  

kernwoorden... 

Sociaal, enthousiast, empathisch, grappig, vriendelijk. 

 

Levensmotto: 

In deze ‘snelle’ wereld probeer ik toch soms stille momenten 

in te bouwen om met vrienden samen te zijn. Ik hou van 

puurheid in mensen en laat dat ook een ambitie zijn om zo 

door het leven te gaan. 
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Stel jezelf eens kort voor… 
 
Ik ben Nassima Bouassem, 29 jaar oud, geboren en  

getogen in Antwerpen. Sinds twee jaar woon ik in  

Maasmechelen. Deze stad verschilt veel met Antwerpen. In 

Antwerpen was ik tewerkgesteld in een sociale werkplaats als  

leidinggevende/begeleider in de poets. Doordat het in  

Limburg moeilijk was om aan een job te geraken, heb ik even 

heen en weer naar Antwerpen gependeld. Voordat ik bij  

Arbeidskansen begon, had ik mijn eerste job in Limburg bij 

het Rode Kruis, in een opvangcentrum voor asielzoekers.  
 
Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen? 
 
Ik wilde erg graag in de sociale sector terechtkomen. Toen 

zag ik de vacature van arbeidsbemiddelaar op de VDAB-site. 

De taakomschrijving sprak mij onmiddellijk aan, ik wilde  

sowieso in de sociale sector blijven werken en kwetsbare 

mensen begeleiden naar de arbeidsmarkt. Ik heb geen  

seconde getwijfeld en onmiddellijk gesolliciteerd. 
 
Wat trekt je aan in je job? 
 
Er is erg veel afwisseling tussen administratie en contact met 

de cliënten.  

 
Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste hobby’s? 
 
Buiten het werk hou ik mij voornamelijk bezig met mijn  

vrienden en familie. Heel mijn netwerk ligt in Antwerpen en  

daardoor is het niet altijd even gemakkelijk om elkaar te zien.   

Vroeger sprak ik wekelijks af met vrienden, nu gaat dat maar 

één keer in de zoveel maanden. Ik probeer elk weekend in 

Antwerpen door te brengen bij mijn ouders, broers en  

zussen.  

 

Mijn broers en zus hun kindjes hebben soms een  

voetbalwedstrijd of een andere activiteit en ze vragen vaak 

als ik wil komen kijken en supporteren. In de week hou ik mij 

bezig met mijn partner, hij is veel met voetbal bezig en ik 

probeer zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen. Daarnaast 

ga ik graag naar de cinema en kijk ik erg graag naar series op 

Netflix. 
 
 
Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden… 
 
Behulpzaam, zin voor initiatief, empathisch, flexibel, soms te 

impulsief. 
 
Levensmotto:  
 
Met vallen en opstaan iets maken van je leven. Je kiest zelf 

hoe je met tegenslagen omgaat. Ofwel blijf je jammeren als 

het je niet mee zit ofwel neem je het heft in eigen handen en 

probeer je van alles het beste te maken.  

 

Ikzelf ben voor het laatste, ik blijf niet graag in de put zitten 

en zelfmedelijden hebben. Ik probeer hoe moeilijk ik het ook 

heb uit alles het positieve te halen en elke situatie zo  

optimistisch mogelijk te bekijken. Dit zou ik graag ook willen 

meegeven aan mijn cliënten.  

 

Nassima Bouassem: Arbeidsbemiddelaar GOB Arbeidskansen vzw 

Carlo Vandebosch: Begeleider Cafetaria Veiligheidssite 

Stel jezelf eens kort voor… 

Ik ben Vandebosch Carlo, Gehuwd 

en ik woon in Genk. Ik heb twee  

kinderen, namelijk Tristan en Cara. 

Ook ben ik chefverantwoordelijke  

bij Arbeidskansen in Hasselt. 

Hoe ben je bij Arbeidskansen  

terecht gekomen? 

Via de VDAB-website. 

 

 

 

Wat trekt je aan in je job? 

Passie en beleving. Mensen gelukkig maken op gebied 

van kennis, gevoel en beleving is mijn doel.  

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

Als ik tijd heb, ga ik graag eens naar de fitness.  

Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden… 

 Vlot in omgang , correct, recht door zee, harde werker. 

Levensmotto:  

Zorgen voor mijn gezin en kinderen.  
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Stel jezelf eens kort voor… 

Ik ben Ramaekers Alain, wonend in  

Kotem. Ik ben gescheiden, heb 2 zonen 

waarvan er nog één studeert aan PXL in 

Diepenbeek. 

 

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht  

gekomen? 

Ik heb bijna 29 jaar bij Vasco in Dilsen  

gewerkt, waar ik na een reorganisatie ben 

vertrokken. Daarna heb ik een IBO  

gedaan bij een verandazaak in Kermt, die 

het na 5 maanden voor bekeken hield. Ik ben werkloos  

geworden in januari en in april ben ik bij Jean-Marie Daenen 

terecht gekomen voor een stage tot augustus. Op 2  

september heb ik een contract gekregen bij Arbeidskansen 

als klusjesman. 

 

Wat trekt je aan in je job? 

De afwisseling in werken als klusjesman, vind ik 

fijn om te doen. 

 

Wat zijn, buiten je werk, je belangrijkste  

hobby’s? 

Mijn hobby’s zijn fotografie. Ik ben lid bij een 

schietclub in Opoeteren en carnaval. Mensen uit 

de nood helpen, door verschillende klussen uit te 

voeren, is mijn passie. Ook ga ik ervoor als ik  

ergens lid van ben.  

 

Levensmotto: 

Hopelijk zo lang mogelijk gezond blijven en hopen dat ik mijn 

huis afgewerkt krijg dat ik een 3 jaar  geleden gekocht heb. 

Alain Ramaekers: Verantwoordelijke Klusdienst 

 

Kim Nuyttens: Arbeidsbemiddelaar GOB Arbeidskansen vzw 
Stel jezelf eens kort voor... 

Kim Nuyttens, 36 jaar, woonachtig te Bree.  Ik 

ben afkomstig van Sint-Niklaas en woon sinds 

2006 in Limburg. Ik ben getrouwd en we  

hebben 2 kinderen, Warre en Febe van 9 en 8 

jaar. In het verleden werkte ik als  

uitzendconsulente. Na sluiting van dat kantoor 

ben ik opnieuw gaan studeren. Na die studie 

werkte ik 10 jaar in een semi-internaat met 

kinderen met vooral gedragsproblemen en 

hechtingsproblematiek. 

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen? 

Heb de vacature van jobcoach via de VDAB-site gevonden, 

toen gesolliciteerd en meegedaan aan de schriftelijke testen. 

Wat trekt je aan in je job? 

Het is een combinatie van mijn vorige jobs. Ik wou heel graag 

in de sociale sector blijven werken maar met meer  

administratieve taken. Ook wou ik veranderen van  

doelgroep. Ik denk dat het ook wel een boeiende functie is 

en een uitdaging. 

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

Ik probeer 2 keer per week te lopen in clubverband. 

Samen met mijn man ga ik regelmatig wandelen en 

doen we mee met trails. Ik ben ook sinds kort gestart 

met lessen om te leren skiën. Verder ben ik heel 

creatief: tekenen, pyrografie, handletteren, … en 

kook ik heel graag. 

Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden... 

Enthousiast, gemotiveerd, leergierig, ordelijk, doorzetter 

Levensmotto:  

Doe iets geks, denk iets moois, zeg iets liefs, dan heeft elke 

dag iets positiefs. 
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Stel jezelf eens kort voor… 

Ik ben Bram Warson, geboren en  

opgegroeid in Genk. Tijdens mijn 

wilde twintigerjaren ben ik de  

liefde gevolgd tot in het verre  

Beverst waar ik momenteel  

woonachtig ben. Ondertussen ben 

ik getrouwd en papa van een kleine 

kapoen van 2,5 jaar. Mijn 

“groenverhaal”, om het zo te  

noemen, is begonnen op de   

groendienst van Stad Genk.  

Ondertussen heb ik reeds 10 jaar ervaring bij verschillende  

bedrijven in de groensector.  

Hoe ben je bij Arbeidskansen terecht gekomen? 

Na mijn studies Groenmanagement aan de PXL-Hogeschool 

ben ik opzoek gegaan naar een leidinggevende functie in het 

groen. Toen ik ontdekte dat bij de groendienst van  

Arbeidskansen de functie van plaatsverantwoordelijke  

vrijkwam, ben ik er meteen voor gegaan. 

 

 

Wat trekt je aan in je job? 

Het aansturen van de groendienst, het omgaan met de  

begeleiders en (doelgroep) medewerkers, planningen  

maken, netwerken binnen de groensector en contacten 

leggen met klanten. Het organisatorisch aspect van de 

job spreekt me ook zeer sterk aan, eveneens contracten 

en openbare aanbestedingen binnenhalen.  Maar ik vind 

het ook een grote meerwaarde om regelmatig mee in het  

werkveld te stappen door mee te werken met de  

ploegen.  

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

Als er tijd over is, ga ik graag een toertje maken met de fiets. 

Dit zowel met de koersfiets als met de elektrische fiets.  

Verder ben ik heel veel met mijn kleine kapoen aan het  

ravotten. Ik ben ook van kinds af aan een Formule 1 en  

autosport fan.  

Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden… 

Open, eerlijk, vastberaden, harde werker, levensgenieter. 

Levensmotto: 

Als je iets wilt (bereiken) moet je ervoor gaan, pluk de dag 

want het leven speelt zich nu af en niet morgen. 

Bram Warson: Verantwoordelijke Groendienst 
 

W E L K O M !  
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In juli van dit jaar namen we afscheid van Brigitte Solberg,  

medewerkster bij Opgeruimd vzw waar zij reeds  

sinds 25 mei 2005 in dienst was.  

Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte toe. 
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Pensioen! 

Onze medewerkster Rina Vranken, die reeds 5 jaar in 
dienst is bij Opgeruimd, mag voortaan genieten van haar 

pensioen.   

Er wordt eens een keer hardop gezegd dat iemand een 
fijne collega was, dat iemand elke dag opnieuw 

“gepassioneerd” aan het werk ging… dat was ons Rina: 
ze stond elke dag voor haar klanten klaar en legde ze in 

de watten! 

Vzw Opgeruimd kon altijd op haar rekenen! 

 

We wensen je een hele dikke proficiat 
en  

geniet van je vrije tijd! 

 In augustus ging Jean-Marie Daenen, 
begeleider van de polyvalent  

medewerkers bij  
GOB Arbeidskansen vzw, met pensioen.  

 

Dikke proficiat!  
 

We wensen je veel rust, genot en  
plezier toe! 

 Op 30 juni ging Roger Jans op pensioen.  

Roger werkte in de enclavewerking sinds februari 2007. 

Hij was er van bij de opstart van de  

enclavewerking bij.  Roger was onze klusjesman. 

Hij kende alle hoekjes en kantjes van het  

rusthuis. Voor vele bewoners en personeelsleden was hij 

een graag geziene helpende hand.  

We hebben dan ook op gepaste manier afscheid van hem 

genomen met een kleine receptie.  

Het ga je goed Roger! Geniet van je 

pensioen en spring nog eens binnen! 
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Goed nieuws!! 

Linda Vanhove, medewerkster bij de 

Enclavewerking Labor  

Arbeidskansen vzw in Zonhoven, 

werd op 27 augustus 2019  

oma van de kleine Emma.  

Proficiat! 

Laurens Knaepen,  
medewerker bij Ergon  

Arbeidskansen cvba-vso, en zijn 
partner Sarah Vangeneugden 

mochten op 10 juli 2019  
de lieve Lotte verwelkomen!  

Van harte gefeliciteerd! 

Verhuur vergaderlokalen 

Zoekt u een locatie voor een vergadering, 

seminarie, opleiding, presentatie,  

receptie, … neem dan zeker contact met 

ons op! 

In de Kolonie in As verhuren we  

verschillende lokalen die voor  

uiteenlopende evenementen dienst  

kunnen doen, eventueel gecombineerd 

met een lekkere maaltijd uit de Taverne! 

We staan ook steeds open voor uw  

specifieke wensen! 

Meer informatie:  

http://www.arbeidskansen.be/nl/

projecten/horeca/vergaderzalen  

info@arbeidskansen.be 

089 56 85 65 

Op 26 april 2019 kregen  

Els Smets, medewerkster bij 

Opgeruimd vzw in Alken, en 

haar partner Steven Willems 

bezoek van de ooievaar! 

Hij bracht hen de mooie Maite! 

Van harte gefeliciteerd! 

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

 

Willy Peter, kok bij Resto  

Kieleberg, bewijst dat koken 

en lopen hand in hand gaan. 

Zo liep hij op 19 mei 2019  

de halve marathon  

in de Bilzer Run! 

Proficiat! 


