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onze vorige prijsvraag. Hij kreeg tijdens de barbecue twee cinematickets
overhandigd door onze directeur. Proficiat, Geert!

Wedstrijd
 


Colofon:

Voorwoord
Voorwoord

Beste collega’s
Ik wens jullie het komende jaar veel
vreugde en zonneschijn, zodat je elke
dag opnieuw vrolijk en gelukkig kan
zijn!
We hopen dat we als werkgever
kunnen bijdragen aan het
geluksgevoel van onze werknemers.
Het is mijn wens als directeur van
Veerkracht 4 dat elke werknemer
zich gelukkig voelt op onze
werkvloer, graag komt werken en
weet dat hij of zij ook bij ons terecht
kan wanneer dat geluksgevoel er
niet is.
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Het afgelopen jaar dienden we bij
het Ministerie van Werk en Sociale
Economie 3 dossiers in.
De investeringsdossiers stelden ons
in staat om heel wat te investeren in
onze afdelingen groen en wasserij.
De meeste van de aangekochte
werktuigen helpen ons vooral om
het werk meer ergonomisch en
milieuvriendelijker uit te voeren.
In bestelling zijn nu onze nieuwe
vrachtwagen voor de wasserij en een
zitmaaier voor de afdeling groen.
Succes met de nieuwe werktuigen!
Het dossier kwaliteitsmanagement
brengt de nodige middelen binnen
om ons professioneel te laten
begeleiden om tegen september
2021 een kwaliteitslabel uit de markt
te behalen. Dit is een wettelijke
verplichting die we positief willen
ombuigen want we zijn ervan
overtuigd dat dit de werking binnen
onze organisatie zal optimaliseren.
Je hoort hier zeker nog van in de
loop van 2020!

Het afgelopen jaar mochten we af
en toe eens de teugels loslaten,
getuige daarvan zijn de foto’s van
onze gesmaakte barbecue verderop
in deze nieuwsbrief. Ook in 2020
zet het funcomité zijn beste beentje
voor om een aantal festiviteiten voor
te bereiden.
Ik hoop alvast om jullie talrijk
te mogen ontmoeten op onze
nieuwjaarsreceptie en laten we alle
krachten bundelen om Veerkracht 4
ook in 2020 positief op de kaart te
zetten!
Bedankt voor jullie inzet en het
mooie werk dat jullie leveren!
Al onze dromen kunnen uitkomen… als we
maar de moed hebben om ze na te jagen.
(Walt Disney)
Christine Kesteloot
Directeur
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Wil jij onze volgende
winnaar zijn? Waag
dan je kans met ons
kruiswoordraadsel! Vul
het in en bezorg het,
met vermelding van je
naam en afdeling aan je
werkleider of Karen, ten
laatste tegen 3 februari!
De winnaar wordt
bekend gemaakt op de
nieuwjaarsreceptie van 7
februari.
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Nieuw gezicht
Aurore
Op 13 december mochten we een
nieuwe werkleidster verwelkomen bij
de schoonmaakploeg. Ze stelt zichzelf
graag aan jullie voor.
‘Ik ben Aurore Meulemeester, 42
jaar en ik woon in Heule. Ik heb
drie kinderen en één kleindochter.
Ik poets graag en heb veel ervaring
in de schoonmaak, maar ik wou dit
graag combineren met het begeleiden van mensen. Werkleidster zijn bij
Veerkracht 4 leek mij dus de perfecte
nieuwe uitdaging die ik nodig had.
Ondertussen begin ik mijn draai hier
te vinden en kan ik zeggen dat ik blij
ben dat ik voor deze job heb gekozen.

Martijn
Ik ben een persoon die maar moeilijk
kan stilzitten. Ook buiten het werk
ben ik graag actief bezig. Mijn grote
passie is fitnessen met gewichten.
Daarnaast hou ik van koken, bakken,
schilderen en poetsen natuurlijk :-).’
Van harte welkom bij Veerkracht 4,
Aurore!

20 jaar
dienst
Zowel Manu (ploeg verhardingen) als
Michel (groenploeg) vierden onlangs
hun 20 jarig jubileum als werknemer
van Veerkracht 4! Zij werden door
onze directeur in de bloemetjes
gezet en ontvingen een shop- en
beleefbon van Stad Menen.
Proficiat Manu en Michel!
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Veilig in ’t verkeer
In september volgden een aantal mensen uit de schoonmaakploeg een lessenreeks om zich veilig met de fiets in het
verkeer te begeven. Ze kregen veel tips over hoe ze zich als zwakke weggebruiker het best gedragen in verschillende
verkeerssituaties en konden dit ook uitproberen op de openbare weg.
Samen met een aantal medewerkers van ’t Veer brachten Pascal en Sabrina de cursus tot een goed einde. Ze
zijn nu helemaal klaar om zich met de bakfietsen van de schoonmaakploeg op een veilige manier naar klanten te
verplaatsen.

Rijbewijs BE
Drie van onze medewerkers behaalden recent hun
rijbewijs BE. Voor het rijden met bepaalde types bestelwagen met remorque is dit rijbewijs noodzakelijk.
Ze moesten bepaalde manoeuvres uitvoeren en op de
openbare weg rijden.
Proficiat aan Walid, Steven en Martijn!
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Menense arbeidszorginitiatieven
onder 1 dak.
Travo, Veerkracht 4 en Toemaatje
zijn sinds begin 2020 met hun
arbeidszorgactiviteiten gevestigd in
de gebouwen van het voormalige
jukeboxmuseum.
In 2019 is maatwerkbedrijf ’t Veer
samen met enkele partners op zoek
gegaan naar een nieuwe invulling
en bestemming van de gebouwen.

SITE ROUSSEL
Het jukeboxmuseum is niet meer. In
het najaar van 2018 is de volledige
collectie radio’s en jukeboxen verhuisd naar de gemeente De Panne.
Sedertdien stond de loods leeg. ’t
Veer heeft als eigenaar nieuwe plannen op de site Roussel.
Samen met Travo, Veerkracht 4, en
het Toemaatje bracht ’t Veer alle
arbeidszorginitiatieven in Menen op
één locatie. ‘Een meerwaarde’, is
Gunther Bamelis (algemeen directeur ’t Veer) duidelijk. ‘Zowel voor ’t
Veer als de deelnemende partners.
Het initiatief ligt volledig in lijn met
onze missie met name groeikansen
bieden aan personen die niet of
onvoldoende participeren aan de
arbeidsmarkt.

6

ARBEIDSZORG
Arbeidszorg is een vangnet voor
mensen die om persoons- of maatschappijgebonden redenen niet
(meer) terechtkunnen in het reguliere circuit of het beschermde tewerkstellingscircuit. Travo, Veerkracht 4
en het Toemaatje bieden arbeidsmatige activiteiten aan in combinatie
met welzijns- en zorgbegeleiding. Op
die manier vinden arbeidszorgmedewerkers opnieuw aansluiting met
een werkcontext. Het terug activeren van deze mensen naar betaalde
arbeid is de ultieme betrachting.
‘Door alle initiatieven te bundelen op één locatie versterken we
het arbeidszorgverhaal in Menen’,
geeft Christine Kesteloot mee. ‘Daar
zijn we van overtuigd. Het zet de
weg open naar verdere en diepere
samenwerking en synergiën tussen
de deelnemende partners. Dit in het
belang van onze doelgroep.’

TOEMAATJE ALS
SOCIALE KRUIDENIER
Het Toemaatje is een initiatief van
OCMW Menen en verdeelt voedselpakketten aan gezinnen die tijdelijk
in financiële nood verkeren. Emilie
Vandenheede (OCMW Menen): ‘De
nieuwe locatie geeft ons letterlijk

en figuurlijk meer ruimte om onze
dienstverlening verder te professionaliseren. Wekelijks op donderdag
worden de pakketten afgehaald in
onze winkelruimte, die tevens ook
dienstdoet als ontmoetingsruimte.
De arbeidszorgmedewerkers zorgen
voor het klaarzetten en bedelen van
producten in de sociale kruidenier.
Ook de Pamperbank vindt er zijn
onderkomen.’

TRAVO
Travo is al jarenlang een gevestigde
waarde in het Menens arbeidszorglandschap en is gegroeid vanuit de
beschutte woonvorm Eigen Woonst.
Randy is één van de vaste begeleiders binnen Travo. ‘We begeleiden
een 50-tal arbeidszorgmedewerkers.
Onze arbeidsmatige activiteiten zetten we vooral op via semi-industriële
opdrachten. Hiermee creëren we
aangepast en zinvol werk op maat
van de gebruiker.’
Bram Wenes, communicatieverantwoordelijke ’t Veer

Schoonmaaktip

We kregen van Silke de volgende tip om rioollucht uit je afvoer te
maskeren: “We hebben er allemaal wel eens last van : die rioollucht die
naar boven komt uit je afvoer. Tja, daar is weinig aan te doen, behalve
dat we het kunnen maskeren. Vooral als je op vakantie gaat. Je kent het
vast wel, kom je terug van vakantie en dan hangt er zo’n muffige vieze
rioollucht in je huis. Nou, dat zijn die afvoertjes.
Dus wat ik altijd doe is een eetlepel slaolie in mijn afvoertjes gieten.
Heel weinig maar. Dit vormt een dun laagje op het water waardoor die
geurtjes niet de kans krijgen om verder naar boven te komen. Even de
kraan aanzetten of heet water in alle afvoertjes gooien om het weer
weg te spoelen en klaar ben je.”

Tips van Groene Geert
Tip 1:

Kweek iets dat je kunt eten, al zijn het maar kruiden in een bakje
voor je keukenraam.
Alles wat je zelf kweekt, is een besparing op vervoers- ,verpakkings- en andere milieukosten.

Tip 2:

Vensterbanken zijn ideaal voor het kweken van kruiden en pepers.
Ze houden van droge en warme lucht en leveren meestal een
goede oost op.

Tip 3:

Er is een markt voor kringloopgoederen. Steun deze door actief
kringloopartikelen te kopen.
Je bespaart energie, je verspilt minder nieuwe materialen en het
helpt de afvalberg verkleinen.

Tip 4:

Heb je kinderen?
Leer ze dan de namen van tien bekende wilde bloemen, bomen
vlinders en vogels.
Stimuleer hun belangstelling voor de natuur. Kinderen zijn onze
toekomst.
Leer hen hoe ze de wereld kunnen helpen.
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Mijn hobby

Dag tegen armoede
Ook wij willen ons steentje bijdragen aan
de uitroeiing van armoede. Veerkracht
4 doen dit op de eerste plaats door
duurzame tewerkstelling aan te bieden,
want werk is een belangrijke hefboom in
de strijd tegen armoede.
Op 17 oktober was het wereldwijd de
internationale dag tegen armoede en
hingen we, zoals op veel plaatsen, witte
lakens uit als symbool voor de strijd
tegen armoede. Daarnaast werden de
klanten van de voedselbedeling verwend
met lekkere, vers gemaakte soep door
onze arbeidszorgmedewerkers.

12 jaar geleden werkte ik bij de
groendienst van Wervik en daar
kreeg ik de kans om een opleiding
tot compostmeester te volgen. Deze
opleiding had plaats bij MIROM in
Roeselare en duurde 6 maanden.
Het was dus een zeer uitgebreide
opleiding waarin we heel veel
leerden over compost: van de
opstart van een compostbak tot de
soorten insecten die nuttig zijn voor
de verwerking van afval tot compost.
In 2012 werd in de wijk ’t Park in
Wervik een compostsite opgericht,
waar ik als compostmeester
verantwoordelijk voor ben. De site is
ongeveer 150 vierkante meter groot
en er kunnen een 150 tal gezinnen
terecht met hun afval. Er staan 2
compostbakken, 2 vaten en zeven.
Ik zorg dat alles goed verloopt en
leg uit aan de mensen wat wel en
niet bij de compost gegooid mag
worden, maar ook hoe ze thuis
kunnen starten met een compostvat.
Elke zaterdag van 10u tot 12u ben
ik daar aanwezig, samen met een
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drietal andere medewerkers. In de
winterperiode is dit om de veertien
dagen.
Door mijn jarenlange ervaring werd
ik gevraagd om in de milieuraad te
zetelen als chef compost. Ik word
ook regelmatig gevraagd om uitleg
te gaan geven over hoe je kan
starten met het maken van compost.
Collega’s mogen mij dus gerust
aanspreken als ze vragen hebben
over compost. Ik help hen met
plezier op de juiste weg!
Wist je trouwens dat het minstens
3 maanden duurt vooraleer je
compost hebt? En dat niet alle
huishoudelijk afval geschikt is om
compost mee te maken? Hiernaast
zie je een lijstje van wat wel en wat
niet in de compostbak mag.
Wanneer je compost mengt met
aarde krijg je een zeer vruchtbare
potgrond, waarin planten en
bloemen beter groeien.

De medewerkers arbeidszorg
delen graag hun recept voor
heerlijke wafeltjes:
Voor 50 wafeltjes:
•
500 gram zachte boter
•
6 à 8 eieren
•
500 gram bloem
•
500 gram suiker
•
2 pakjes vanillesuiker
Smeer je wafelijzer in met olijfolie zodat de wafeltjes niet
blijven kleven.

Jork, medewerker groendienst

Smakelijk!
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Geboortenieuws

Opa’s aan de top! Want maar liefst drie van onze collega’s werden de afgelopen maanden grootvader!
Een dikke proficiat met jullie kleindochters!

Vraag veiligheid
Een situatie op één van onze werkvloeren !
Eén van beide werkers, de kraanman of de werkman, is in de fout !
Wie doet iets verkeerd, en wat ?

Op 21 juli 2019 werd Zaya geboren,
kleindochter van Geert Vyncke,
werkleider groen.

En op 13 november 2019 werd Valente
geboren, kleindochter van poepoe
Geert Wauquier, werkleider groen.

Overlijdens

Op 31 oktober 2019 werd Johan Kerckhof de
trotse opa van Juliette.

Slechts 1 antwoord is correct ! Welk ??? (je vindt het antwoord
op de laatste pagina van deze nieuwsbrief)

Onze medewerker arbeidszorg Geert Steelandt mocht op
14 november 2019 zijn kersverse dochter Eunice – Lois
verwelkomen. Proficiat aan papa Geert en aan de mama!
Op de foto zien we Christine die namens Veerkracht 4 een
geboortegeschenk overhandigt aan Geert.

Op 15 augustus 2019 moest Eddy
Verheye, medewerker groendienst,
afscheid nemen van zijn zus Martine
Verheye.
Op 1 november 2019 is Suzanne
Ngondo overleden, de zus van Clarisse
Moulombo, medewerkster schoonmaak.
Op 24 december 2019 is Lucile
Moulombo overleden, de zus van
Clarisse Moulombo, medewerkster
schoonmaak.
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De werknemer moet een helm dragen
De kraanman mag de grijparm niet omhoog doen als er iemand in
de buurt is
De werknemer mag nooit onder de last staan
De werknemer mag niet zo dicht bij de kraan werken
De kraanman mag geen losliggende voorwerpen in de bak leggen

Op 2 januari 2020 is Hendrik Leenknecht
overleden, schoonvader van Christine
Kesteloot, directeur.
Op 9 januari 2020 is Griet Valcke
overleden, de partner van Steven
Verscheure, medewerker groen.
Onze innige deelneming aan allen die
afscheid moesten nemen van een dierbare.
Wij wensen hen en hun familie veel sterkte.

Think Pink
OCMW en Stad Menen zetten samen met handelaars uit Groot – Menen hun schouders onder de lintjesactie van
Think Pink. Ook bij Veerkracht 4 kon je voor 1 euro een roze lintje kopen om op te spelden. Het roze lint staat symbool voor meer bewustwording rond borstkanker. De opbrengst van deze actie in Menen was 765 euro! Met dit geld
financiert Think Pink wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker.
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Ancien op de werkvloer
Johnny werkt al sinds 2003 bij Veerkracht 4 en is dus één
van de anciens bij onze groendienst.
Johnny vertelt ons dat hij zich niet kan inbeelden om elke
dag tussen vier muren in een fabriek te moeten werken. Hij
is heel blij dat hij elke dag in de buitenlucht mag werken.
Bosmaaien doet hij het liefst. Er heerst een toffe sfeer in
de ploeg: er mag al eens gelachen geworden, maar ook op
moeilijkere momenten spelen collega’s een belangrijke rol.
In 2006 ging Johnny door zo’n moeilijke periode: er werd
een tumor vastgesteld in zijn hersenen en die moest
operatief verwijderd worden. Tijdens deze operatie werden
een aantal zenuwen geraakt waardoor de linkerzijde van
Johnny zijn lichaam volledig verlamd was. Er volgde een
lange revalidatie: 3 maanden lag Johnny in het ziekenhuis
en daarna moest hij nog een jaar thuis revalideren. Hij
moest opnieuw leren stappen, eten, drinken, praten, enz.
Johnny was heel gelukkig dat hij na deze zware periode
opnieuw aan de slag kon gaan bij de groendienst.
Momenteel voelt hij zich goed. De meeste ongemakken zijn
verdwenen, al blijft hij wel doof aan zijn linkeroor. ‘Maar ik
ben blij dat ik er nog ben en dat ik nog in staat ben om te
werken, ‘ besluit hij.
Wij wensen Johnny nog veel mooie jaren toe bij Veerkracht
4, samen met zijn collega’s van de groendienst.

Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar zal de nieuwjaarsreceptie doorgaan op vrijdag 7 februari in het buurtcentrum. We verwelkomen
jullie graag vanaf 16u30 met een hapje en een drankje. Het einde wordt voorzien omstreeks 19u.
We hopen op een talrijke opkomst en vragen omwille van praktische redenen, om het inschrijvingsstrookje in te vullen en af te geven aan je werkleider of aan Karen, ten laatste tegen maandag 27 januari.
We hopen jullie allen te mogen verwelkomen om samen te klinken op het nieuwe jaar!
………………………………………………………….. zal aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie van Veerkracht 4 op
vrijdag 7 februari.

Juiste antwoord op de vraag over veiligheid is: De werknemer mag nooit onder de last staan.
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