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Ja, er is nog vreugde in ’t leven. Er zijn veel 

positieve toestanden en vandaag verwijlen 

we bij die fijne evenementen.  

Vooreerst de kinderboerderij. De vier- en 

tweepoters gedijen onder het  

beschermend oog van hun meters en  

peters van de kindergemeenteraad. Ze 

kunnen het ons wel niet woordelijk  

vertellen,  maar we hebben de indruk dat 

de dieren hier heel gelukkig zijn. 

En de volkstuintjes. We kunnen al met  

eigen ogen vaststellen dat de tuintjes 

groen en glansrijk de lange droogteperiode 

hebben doorstaan.  

Tenslotte kunnen we de nieuwe speelboot 

bejubelen. Die gaan we straks  

spreekwoordelijk door een charmante 

hand niet te water, maar in het zand laten. 

Deze heuglijke dingen zijn alleen dankzij 

de inspanningen van velen gerealiseerd. 

Vanuit vzw Arbeidskansen wil ik daarom 

graag in dankbaarheid vermelden: 

Op 2 september van dit jaar werden de  

Kleine Boerderij, de Volkstuintjes en de 

Speelboot geopend aan de Kolonie in As, 

waar zich de maatschappelijke zetel van 

Arbeidskansen vzw bevindt. De mooie 

woorden die onze voorzitter Prof. W. Van 

Looy sprak op deze zonnige dag willen we 

u in geen geval onthouden!  

Vooreerst de opleidingsgroep polyvalent 

met hun eminente begeleider. 

Hun inbreng is drievoudig: 

 Ze hebben er voor gezorgd dat het 

domein vandaag zijn  

aantrekkelijkheid demonstreert. 

 Ze hebben een stevige bijdrage  

geleverd aan de basisstructuur van 

de volkstuintjes. 

 Ze hebben de speelboot ineengezet. 

 

Veel felicitaties dus. 

We kunnen ook onze bouwcommissie  

gelukwensen. Wat in het begin van het 

jaar nog quasi een ruïne was, het derde 

paviljoen, is intussen gegroeid tot een  

stralend wit gebouw met een  

uitnodigende doorkijkingang.  

En dan is er nog een bijzondere persoon 

die vandaag waakt over het domein en 

over het welbevinden van alle  

betrokkenen. Ik heb het over onze Pascal 

(Tognon, n.v.d.r.). Hij is de ultieme  

toeverlaat voor het natje en het droogje 

van onze vier- en tweepoters… 

Daarmee ben ik terug bij de  

kinderboerderij. 

Dank u allen voor uw aandacht. 

De redactie 
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 Opening Kleine Boerderij  
Op zondag 2 september 2018 werd de Kleine Boerderij, samen met de Volkstuintjes en de Speelboot, aan 

de Kolonie in As officieel geopend. De mooie woorden van onze voorzitter Prof. Van Looy, Tom Seurs, 

burgemeester van As, Björn Ulenaers, Schepen van Milieu en Jeugd in As, Barbara Creemers van Velt vzw 

en Francois Jacobs van Limburg.net, leidden een zonovergoten en memorabele middag in!!  

Bedankt aan iedereen die aanwezig was en zich hier voor heeft ingezet! 
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In Resto Kieleberg te Bilzen werd in april van dit jaar een volledig  

nieuwe afwaskeuken opgebouwd! We beschikken nu over een  

pottenafwas waarin je alle inoxpotten en –pannen kan steken. Deze 

komen er daarna weer mooi proper uit! De afwasmachine voor het 

bestek en de borden is nu volledig automatisch. De afwas komt er  

proper en gedroogd uit, wat voor ons een hele tijdsbesparing inhoudt! 

Resto Kieleberg: Nieuwigheden 

 

The Second Armoured Division bij de Kolonie  
Het was van de Bevrijding van 14 september 1944 

geleden dat er nog zo’n verzameling Amerikaanse 

legervoertuigen aan de Kolonie stond. Indertijd  

kwamen de Amerikanen Zuster Overste Gabriella 

vragen of soldaten konden verblijven tijdens de aanleg 

van vliegveld Y-29. Het antwoord was ‘neen’, maar 

hun verhalen en chocolade waren voor de jongens 

van de Kolonie meer dan absoluut welkom. 

Op 25 augustus 2018 waren het enthousiastelingen, 

The Second Armoured Division, die met een  

vijftiental keurig gerestaureerde olijfgroene  

Amerikaanse legervoertuigen onze cafetaria  

aandeden. Ze hadden een bijeenkomst aan de  

Sint-Sebastiaan Schutterij en natuurlijk kon een  

bezoek aan de Kolonie niet ontbreken omwille van 

diens roemrijke krijgsverleden … 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Kolonie het 

casino van Vliegerschietschool Asch. Gebouwd door 

de Duitsers en nadien tot 1924 gebruikt door de  

Belgen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten hier veertien 

Joodse jongens verstopt. Ironisch genoeg in de  

verborgen onderaardse gangen die de Duitsers toen 

zelf gegraven hadden. 

Niet te vergeten is de rol die de Kolonie gespeeld heeft 

tijdens de luchtslag boven Y-29. Nog steeds wordt er les 

over gegeven bij de Amerikaanse luchtmacht. 

Een vijftigtal enthousiastelingen luisterden in stilte met 

gretige oren naar de warme uiteenzetting van die  

verhalen, met een eveneens warm dampend tasje koffie. 

Want regenen deed het; koude harde pijpenstelen. De 

verzameling druipende legervoertuigen stond  

ondertussen die koude pijpenstelen uit hun koplampen 

te knipperen en je kon gewoon niet anders dan afvragen: 

zouden er daar bij staan die er toen ook stonden? 

Pascal Tognon 

Sinds juni is onze nieuwe, gezellige koffiecorner 

operationeel! Voor de lekkerste koffie moet je bij 

ons zijn! Met de koffie-spaarkaart krijg je bij je 10e 

aankoop één gratis koffie!  

In juli werd ook het terras opengesteld. 

Vanaf nu kan je fijn buiten een terrasje 

meepikken! Bij nood aan verkoeling  

raden we aan binnen in de airco te  

blijven! 
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Bijgebouwen Kolonie in As 
De drie bijgebouwen aan de Kolonie in As werden de afgelopen maanden volledig 

gerenoveerd. In augustus van dit jaar werd de laatste hand gelegd aan het laatste  

gebouw.  

In één gebouw is de woning van de conciërge gevestigd, naast het arbeidszorginitiatief 

van Labor Arbeidskansen vzw. Een ander gebouw dient als opslagruimte voor de 

groendienst en arbeidszorg van Labor vzw. De bestemming van het derde gebouw zal 

weldra gecommuniceerd worden.  

We zijn uitermate trots dat de gebouwen terug in ere hersteld zijn! 

 

ARBEIDSKANSEN STELT ZIJN NIEUWE MEDEWERKERS VOOR:  

 

Stel jezelf eens kort voor… 

Dag nieuwe collega’s, aangename 

kennismaking! Mijn naam is Petra 

Pakula en ik woon samen met mijn 

man Tommy en mijn twee lieve 

zonen Casper en Kaï in Genk. 

Hoe ben je bij Arbeidskansen  

terecht gekomen? 

Nadat ik jarenlang in Nederland 

gewerkt heb, besloot ik dat het tijd was om terug naar België 

te komen. Ik hoorde van mijn mama die veel  

vrijwilligerswerk doet (o.a. bij Vincentius) dat jullie op zoek 

waren naar een arbeidsbemiddelaar. Dus greep ik mijn kans 

om te solliciteren. 

Wat trekt je aan in je job? 

Ik ben graag bezig met mensen. In mijn vorige job werkte ik 

ook met werkgevers en werknemers. Ik vind het erg  

belangrijk om beide partijen te ‘ontzorgen’. Niet alle  

werknemers (en werkgevers) blaken namelijk van  

enthousiasme en zelfvertrouwen bij een eerste gesprek. 

Als tussenpersoon kan ik een rustgevende en verbindende 

schakel zijn. Dat geeft enorm veel voldoening.  

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

Mijn 3 mannen en mijn 4 katten houden mij na mijn werk 

aardig bezig. Ik kan ook enorm genieten van een goed boek 

en uitwaaien aan de zee. Ook ben ik actief in de ouderraad 

van mijn zonen hun school. 

Omschrijf jezelf aan de hand van 5 kernwoorden...  

Communicatief, doorzetter, zorgzaam, teamplayer en  

punctueel. 

Levensmotto: 

Behandel mensen gelijk jezelf graag behandeld wilt worden 

en dan komt het allemaal goed. Leef en laat leven. 

Petra Pakula: Arbeidsbemiddelaar GOB Arbeidskansen vzw 
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Inleefdag b i j  Arbeidskansen vzw  

Op 4 mei hadden we met de  

Enclavewerking - van Labor  

Arbeidskansen vzw in Munsterbilzen -  

een fijn personeelsfeestje! 

We gingen lekker eten in Taverne De 

Kolonie in As en sloten af op het  

zonnige terras! 

 

Nele Lenaerts 

Personeels feest je  Enclavewerking  

Enkele leerlingen van de Stedelijke Humaniora van Dilsen kwamen op dinsdag 24 april een dag 

meelopen bij het arbeidszorginitiatief in As. Dit in kader van het vak Levensbeschouwing.  

De leerlingen hebben geleerd wat Arbeidszorg inhoudt en waren onder de indruk van de fijne 

sfeer en de band tussen de begeleiders en de medewerkers! 

 

Polyvalent  medewerkers  b i j  Stat ion As  
De polyvalent medewerkers van GOB 

Arbeidskansen vzw hebben in april van dit 

jaar hard gewerkt om twee  

miniatuurtreinen aan Station As opnieuw 

te spuiten! 

Schoon werk! 

Jean-Marie Daenen 
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Fietsen naar het werk is gezond! 

Maar is het ook veilig? 

Tijdens de zomer worden weer de fietsen in  

groten getale van stal gehaald worden. Ook als  

vervoermiddel naar het werk wint de fiets jaarlijks aan 

populariteit. 

Bij Arbeidskansen vzw willen we inzetten op preventie 

en veiligheid voor onze eigen medewerkers en onze  

uitzendmedewerkers, niet alleen op de werkplek, maar 

ook op de weg van en naar het werk. 

We willen dan ook alle fietsers sensibiliseren voor veilig 

rijgedrag. 

 

Van 16 tot 22 september loopt de Week van de  

Mobiliteit. Misschien ook voor jou een mooie  

gelegenheid om je wagen wat rust te gunnen en met je 

fiets naar het werk te gaan?  

Met deze vijf tips kom je ondanks de drukte veilig en 

ontspannen op je bestemming aan. 

 

Tip 1: Fris je kennis van de wegcode op, en hou 

je aan de regels 

Voor je je fiets van stal haalt, neem je best even de tijd 

om je kennis van de wegcode op te frissen. Weet je  

bijvoorbeeld waar en wanneer je als fietser voorrang 

hebt, en wanneer niet? Mag je soms door het rood  

fietsen? En moet je verplicht een helm op? Spijker je 

kennis in sneltempo bij.  

Door je kennis op te frissen en je aan de regels te  

houden, inspireer je anderen om hetzelfde te doen. Zo 

wordt fietsen door de stad een pak aangenamer voor 

iedereen. 

Tip 2: Neem je plaats in op de baan 

Uiteraard ben je als fietser verplicht om zo rechts  

mogelijk op de baan te rijden. Maar dat betekent niet 

dat je in de goot moet rijden. Integendeel! Als je te veel 

naar rechts op de baan fietst, loop je meer gevaar om 

tegen openslaande portieren van geparkeerde auto’s te 

botsen. Door meer links te rijden, vermijd je dit gevaar. 

Bovendien verhoogt iets meer naar links rijden je  

veiligheid nog op een andere manier: omdat je meer 

plaats inneemt op de baan ben je beter zichtbaar  

- zeker als je ook een fluo hesje draagt - en moeten  

auto’s meer rekening met je houden. Je neemt meer 

deel aan het verkeer, en wordt minder in een hoekje  

gedrumd. 

 

 

 

 

 

 

Tip 3: Communiceer met andere weggebruikers 

Wil je afslaan of uitwijken naar links of rechts? Steek 

dan eerst je linker- of rechterarm uit en wijk dan pas 

uit. Rij je op een nat wegdek of op kasseien, en vind je 

het te gevaarlijk om je stuur te lossen en je arm uit te 

steken? Geef dan gewoon een teken met je hand zodat 

je je stuur minder lang moet loslaten. Of kijk duidelijk  

achterom over je linker- of rechterschouder. Zo zie je of 

de kust veilig is, en zien anderen dat je iets van plan 

bent. 

Sta je op het punt om je voorrang te nemen, moet je 

een kruispunt over of rij je een rotonde op? Maak  

oogcontact met de andere bestuurders, fietsers of  

voetgangers. Pas dan ben je zeker dat ze je gezien  

hebben en rekening met je kunnen houden. 

Wil je voetgangers of fietsers passeren? Gebruik je  

fietsbel. Bel echter niet op het laatste nippertje. Dan 

kunnen mensen enkel nog schrikken. Rinkel liever zo’n 

10 à 15 meter op voorhand. Zo hebben ze tijd om je 

op te merken én rustig opzij te gaan.  

Tip 4: Wees hoffelijk 

Ook met de fiets wil je snel op je bestemming  

aankomen. Maar dat wil niet zeggen dat je anderen van 

de baan of het fietspad moet rijden. Blijf hoffelijk. De 

weg is niet van jou alleen. 

Tip 5: Rij assertief, maar niet roekeloos 

Een gezonde portie assertiviteit is zeker op zijn plaats 

als je per fiets de stad doorkruist. Overdrijf echter niet. 

De grens tussen assertiviteit en roekeloosheid is dun, en 

als fietser ben je kwetsbaar. Roekeloosheid zorgt voor  

gevaar en frustratie. Bij jezelf en bij anderen. 

 

*Deze tips verschenen eerder in MagEzine van VDAB  
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De Rode Barones  
Wie heeft ze nog niet zien dartelen, de twee benjamins van 

Weide Roodenbergh aan de Kolonie. Of ja, een benjamin en 

benjamina, zoals later zou blijken … 

Eind afgelopen koude maanden, beviel het schaap Freya Von 

Zeppelin van haar 

tweeling. Dit eigenlijk 

compleet onverwacht 

– niet voor haar  

natuurlijk – want het 

was niet zichtbaar dat 

deze gebeurtenis er zat 

aan te komen. Twee 

lammetjes neven haar 

te Stal Blààrhmoet. 

Jongetjes of meisjes? 

Moeilijk te zien. 

Manfred en Oswald werden ze gedoopt; ik ging er dan maar 

van uit dat het jongetjes waren. Waarom die vreemd  

klinkende namen? Awel, Freya is vernoemd naar het Duitse 

Eerste Wereldoorlog vliegveld verleden van de Kolonie, en 

dus staat het buiten kijf dat haar nakomelingen hier naar  

verwijzen. De beruchtste van de Duitse luchtridders was 

zonder twijfel Manfred Von Richthofen, alias de Rode Baron. 

Zijn leermeester Oswald Boelcke. 

Met het gloriën verscheidene weken, werd het echter  

duidelijk dat Manfred eigenlijk geen jongetje is – er ontbreken 

immers een paar onderdelen – en aangezien ik echt geen zin 

had om des nachte de geest van de Rode Baron redelijk 

slechtgezind aan het voeteinde van mijn bed te vinden, werd 

Manfred omgedoopt tot Manifreda. Het feit dat de Rode 

Baron nog niet aan het voeteinde verschenen is, doet  

vermoeden dat hij met deze subtiele naamsverandering vrede 

kan nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

Oh ja, de trotse vader is Moloch Baäl. Niet de kind  

verslindende Carthageense God, maar wel het imposante 

zwarte schaap met de afgezaagde horens dat naar die vuur 

brakende verschrikking vernoemd is. 

Pascal Tognon 

“Pieter Konijn, heet hij. Dat is zo.” De woorden van een  

jongen van drie. Sinds een tijdje is de Kleine Boerderij van de 

Kolonie een zeer oud, grijs konijn rijker. Voorbestemd om bij 

zijn baasje in de pot te belanden, maar gered en hier zijn oude 

dag slijtend. 

Zijn kolonieavontuur begon in de kippenren, zodat hij aan de 

nieuwe omgeving kon wennen. Maar Pieter wilde overheersen 

en ging de confrontatie aan 

met  Kake lbont  De  

Tweede, heer en meester 

van Villa Kakelbont. Beiden 

vol bloedende wonden. Na 

twee weekjes werd Pieter 

tot zijn ongenoegen – niet 

die van de kippen – uit de 

kippenren verbannen. 

Van de samentuintjes van 

de Kolonie kan gezegd 

worden dat ze de enige 

volkstuintjes zijn met een 
e i g e n  k o n i j n ;  d e  

gedoodverfde grootste 

vijand van ieder tuintje. 

Maar zolang de serre niet 

te ver open staat en het 

hekje van de tuintjes  

gesloten blijft, is Pieter 

bij de volkstuiniers  

volgaarne gezien. Rond 

de tuintjes huppelt hij, en 

zowat overal vrij op het 

domein van de Kolonie. 

Soms aan het terras van 

de cafetaria, soms bij de  

geiten en af en toe bij de 

brievenbussen. Pieter 

heeft zijn thuis. 

En dan is er die jongen 

van zes, oog in oog met 

Pieter; zijn eigen grijze pluchen konijn onder de arm. “Neeje,” 

exclameerde hij, “dat is niet Pieter Konijn! Dat is Mijnheer 

Hermans, gelijk als mijn knuffelkonijn”. En zo noemt dus nu 

het oude, grijze, vrij rondhuppelende konijn van de Kolonie: 

Mijnheer Pieter ‘Konijn’ Hermans.  

Komt hem maar eens zoeken … 

Pascal Tognon 

Mijnheer Pieter  Koni jn  Hermans  
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Martijn Bosmans,  

begeleider bij Labor  

Arbeidskansen vzw, en zijn 

partner Elke Bakkers,  

werden op 24 april 2018 

de trotse ouders van Sem!! 

Dikke proficiat!! 

Maatschappelijke hoofdzetel 

Bilzerweg 88 

3665 As 

 

Telefoon: 089/56.85.65 

E-mail: info@arbeidskansen.be 

Website: www.arbeidskansen.be 

 www.facebook.com/Arbeidskansen 

Goed nieuws!! 

 

Op 1 augustus 2018 werd Willy Royakkers, 

verantwoordelijke van Opgeruimd vzw, de 

trotse grootvader van Ellie! 

Dikke proficiat!! 

In juli is er opnieuw 

een audit geweest in 

de verschillende  

geledingen van  

Arbeidskansen vzw in 

het kader van de ISO 

9001 norm. Hierbij zijn we met glans geslaagd. Een  

dikke proficiat aan de verschillende verantwoordelijken 

en aan onze medewerkers om dag in dag uit in te staan 

voor een kwaliteitsvolle dienstverlening / productie! 

Op 2 juni 2018  

kregen Giselle Smeets,  

medewerkster bij  

Opgeruimd vzw, en  

Ivo Roijakkers  

bezoek van de  

ooievaar! Hij bracht 

hen Amelie!! 

Proficiat!! 

Mitch Vermeulen,  

begeleider bij Labor  

Arbeidskansen vzw, en zijn  

partner Ann Tielen  

verwelkomden op 2 juli 2018 

hun lieve Lars!! 

Van harte gefeliciteerd!! 

Tatjana Koppen, 

medewerkster  

bij de  

Enclavewerking 

van Labor  

Arbeidskansen 

vzw, beviel op  

20 augustus 2018 van een dochtertje  Tinah!!  

Van harte gefeliciteerd! 


