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Voorwoord
Beste collega’s
Net zoals de vele bijtjes momenteel hard aan het werk zijn , net zo groot is de bedrijvigheid momenteel
binnen Veerkracht4.
Met onze dag van de medewerker bedanken we jullie nogmaals voor jullie dagelijkse inzet. Welkom aan de
vele nieuwe gezichten op onze verschillende werkvloeren. Hopelijk voelen jullie zich vlug thuis in onze
organisa�e.
Nu de vaccina�ecampagne volop draait kijken we vooruit om terug het normale leven te herpakken en
kunnen we dan ook in het najaar terug hier en daar wat fes�viteiten invoeren.Hopelijk hebben we terug
afspraak in september voor onze jaarlijkse BBQ!
Met enige trots behaalden we met ons maatwerkbedrijf het kwaliteitslabel QforWSE.We blijven verder
werken aan de kwaliteit voor onze medewerkers en klanten zodat we over 3 jaar opnieuw een mooie
score behalen . Kwaliteit is mensenwerk, elke dag opnieuw.
Voor wie niet naar de zon gaat, laten we hopen dat de zon naar ons komt! Fijne vakan�e!
Geniet ervan!
“Als jij een appel hebt en ik heb er een, en we ruilen die met elkaar, dan
hebben we nog steeds allebei een appel. Maar als jij een idee hebt en ik heb
er een en die ruilen we met elkaar, dan hebben we allebei twee ideeën”

Chris�ne
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Nieuw op de werkvloer

In verschillende afdelingen mochten we nieuwe medewerkers verwelkomen.
Op de foto hierboven zien we Jolien, Christelle, Tina en Muse van de afdeling schoonmaak. We
vroegen hen hoe ze zich voelen op onze werkvloer.
Jolien: ‘Vroeger werkte ik via dienstencheques, maar dat was moeilĳk voor mĳ. Ik heb het gevoel
dat ik bĳ Veerkracht 4 echt op mĳn plaats zit omdat ik de nodige ondersteuning krĳg! Ik voel me
hier supergoed en kom elke dag met plezier werken!’
Christelle: ‘Ik vind de werksfeer zeer aangenaam. Ik kan goed samenwerken met mĳn collega’s en we
maken ook veel leute samen.’
Tina: ‘Ik doe mĳn job heel graag! De sfeer in de groep zit goed en de werkleidsters zĳn begripvol. We
worden heel goed begeleid.’
Muse: ‘Ik heb al veel bĳgeleerd bĳ Veerkracht 4. Onze werkleidsters leggen alles goed uit en we mogen
altĳd vragen stellen.’

Ook Tom en Colin zĳn nieuw op onze werkvloer. Hoe voelen zĳ zich bĳ Veerkracht4?

Tom: ‘Ik werk nu een paar maanden bĳ de ploeg van de verhardingen.
Er komt heel wat bĳ kĳken, maar dankzĳ de goede begeleiding van de
werkleider en tips van ervaren collega’s begin ik de job onder de knie
te krĳgen.’

Colin: ‘Ik amuseer mĳ in de groendienst. Ik doe de job heel graag
en het klikt met de collega’s. Momenteel is het superdruk maar mĳ
hoor je niet klagen. Ik ben nog geen enkele dag tegen mĳn goesting
komen werken.’
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Ancien op werkvloer
Ilonka werkt ondertussen al 7 jaar bĳ ons in de
wasserĳ. We laten graag deze ancien op de
werkvloer aan het woord.
‘Ik ben eigenlĳk via OCMW Menen als artikel 60
begonnen in het vroegere naaiatelier bĳ Rita.
Daarna kreeg ik de kans om de overstap te maken
naar de wasserĳ als medewerker van Veerkracht 4.
In het begin was ik zeer zenuwachtig omdat ik de job
nog niet kende. Ik was heel bang om fouten te
maken. Maar achteraf bleek dat eigenlĳk niet nodig.
Ik kreeg een goede opleiding op de werkvloer en
had ook heel veel steun aan mĳn collega’s.
Ondertussen heb ik de job al heel goed onder de
knie en ik zou niets anders meer willen doen. Ik hou
van de afwisseling en de kleinschaligheid in de
wasserĳ.

Mĳn collega’s zĳn allemaal schatjes en we hebben veel plezier met elkaar. Het liefste sta ik
achter de strĳkplank en ook het uitscannen van de afgewerkte kledĳ behoort tot mĳn
lievelingstaken.
Ik hoop dat ik hier tot aan mĳn pensioen kan blĳven werken. ‘

Wist je dat Veerkracht 4 een facebookpagina heeft?
Geef ons een like en volg ons!!
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Ecocheques
WAT
Ecocheques (of ‘groene
cheques’) zĳn cheques
bestemd voor de aankoop
van ecologische producten
en diensten. Een ecocheque is
een extraatje dat een
werknemer van zĳn
werkgever krĳgt; een
extralegaal voordeel
bovenop het loon. De groene
cheques is een vorm van
elektronisch betaalmiddel.

AUTOMATISCH gestort
op jouw Edenred-kaart.De
medewerkers, die nog niet
over dergelĳke kaart
beschikten, kregen
AUTOMATISCH een
nieuwe Edenred-kaart
overhandigd.

GEEN ecocheques…
WELKE PRODUCTEN
Bĳ de loonbrief van mei werd een
beknopt overzicht gevoegd van
wat er zoal kan gekocht worden
met de ecocheques:

Hiervoor hoef je dus zelf niets te Ecologische producten:
Water- en energiebesparing
doen.
Energievriendelĳke elektro
Belangrĳk: De Edenred-kaart
Producten & diensten met het
kan je vergelĳken met een
ecolabel
gewone bankkaart. De kaart is
WAAROM
gedurende 5 jaar geldig. Gooi ze Biologische producten
dus zeker NIET weg als je de
Milieuvriendelĳke houtproducten
Ingevolge een nieuw
ecocheques volledig hebt
intersectoraal akkoord (VIA6)
opgebruikt.
Duurzame mobiliteit & vrĳe tĳd:
binnen het paritair comité
van de sociale werkplaatsen
Volgend jaar wordt een nieuw
Fietsen, steps, hoverboards,…
(PC 327.01), kregen de
bedrag aan ecocheques op
zonder motor OF met elektrische
werknemers van het
dezelfde kaart gestort.
motor
maatwerk enkele bĳkomende
Wanneer de kaart vervallen is
voordelen.
Elektrische scooters
(d.i. na 5 jaar), wordt deze
Duurzaam tuinieren
Eén daarvan zĳn de ecocheques. AUTOMATISCH hernieuwd.
cotoerisme: infrastructuur met
het label ‘Groene Sleutel’
HOEVEEL
GELDIGHEID
Hergebruik, recyclage &
1/ Verhoging van het
De ecocheques zĳn gedurende 2 afvalpreventie:
jaarlĳkse bedrag van 50
jaar geldig.
Aankoop & huur van
EUR (in het jaar 2020) naar 175
tweedehandsproducten
WAAR
EUR (vanaf het jaar 2021).
2/ Eenmalig een bedrag van
300 EUR, te verspreiden over
max. 4 jaar: 75 EUR per jaar
vanaf het
jaar 2021.

De ‘groene cheques’ kunnen
gebruikt worden in
handelszaken, waar het mogelĳk
is om met een Edenred-kaart te
betalen.

Totaal bedrag
:
175
EUR + 75 EUR = 250 EUR

Tip: vooraleer je wenst aan te
kopen:

Informeer bĳ de handelaar / aan
Belangrĳk: deze bedragen
de kassa of de Edenred-kaart
gelden bĳ een VOLTĲDSE
tewerkstelling van 38u per week. aanvaard wordt. Toon hierbĳ
misschien best jouw kaart;
Stel dat je slechts 30u per
Vertel er uitdrukkelĳk bĳ dat je
week werkt, dan wordt het
met ECOCHEQUES wenst te
bedrag van 250 EUR als
betalen; GEEN maaltĳdcheques,
volgt omgerekend:
cadeaucheques,
250 EUR x 30u/38u = 197,37 EUR
consumptiecheques,
HOE
De ecocheques werden in
de eerste helft van mei 2021

Aankoop van producten met
specifieke bestemming voor
hergebruik / compostering
Gerecycleerde producten,
composteerbare & biologisch
afbreekbare producten
TIP: meestal staat vermeld op
het winkelrek dat het betrokken
product in aanmerking komt om
te betalen met ecocheques.
Ben je niet zeker? Raadpleeg
dan vlug even een
winkelmedewerker!
PROBLEMEN

Voor vragen, bĳkomende
Voorbeeld: in de Colruyt worden informatie, problemen bĳ
betaling, … kan je steeds terecht
momenteel ENKEL
maaltĳdcheques aanvaard; nog bĳ je werkleider of de
personeelsdienst.
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Wedstrijd

De winnaar van onze vorige prĳsvraag is Hana (afdeling schoonmaak). Zĳ kreeg een
mand vol lekkers van onze directeur.

Wil je ook kans maken op een mooie prĳs? Doe dan mee met onze nieuwe prĳsvraag en dien
je antwoord in bĳ je werkleider ten laatste op 30 september!
Hoeveel reiskoffers zitten verstopt in deze nieuwsbrief?
Naam:
Afdeling:
Antwoord:
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Nieuwe werkleidsters
Febe werkt sinds januari 2021 als werkleidster in de schoonmaakploeg. Ze stelt
zich graag aan jullie voor.
‘Ik ben 23 jaar en woon samen met mĳn vriend in Dadizele. In
oktober verwachten we ons eerste kindje, en ik kan al
verklappen dat het een zoon wordt! Van opleiding ben ik
eigenlĳk kapster. Daarna heb ik een tĳdje in een callcenter
gewerkt, maar de hele dag achter een bureau zitten, was niets
voor mĳ. Ik wou een actievere job waarbĳ ik met mensen kon
werken. Toen ik de vacature van Veerkracht 4 zag, heb ik dan
ook niet geaarzeld en ik ben nog steeds blĳ dat ik hier mag
werken. In mĳn vrĳe tĳd hou ik van een terrasje doen, gaan
shoppen of een wandeling maken met onze twee honden. Ik
droom ervan om ooit eens op reis te kunnen gaan naar China
of New York. Ik probeer altĳd vriendelĳk en respectvol met
mensen om te gaan. Ik hoop om nog lang bĳ Veerkracht 4 te
mogen werken.’

Sinds 1 juni 2021 is Tiphanie aan de slag als werkleidster in onze afdeling
schoonmaak. Tiphanie stelt zich graag aan jullie voor.

‘Ik ben 38 jaar en samen met mĳn man en onze zestienjarige
zoon woon ik in Wervik. Voor ik bĳ Veerkracht 4 terecht kwam,
werkte ik als poetsvrouw via dienstencheques. Na een tĳd
begon ik collega’s om me heen te missen en miste ik uitdaging
in mĳn job. Een job als werkleidster leek me daarom ideaal.
Het begeleiden van mensen op de werkvloer is een nieuwe
uitdaging voor mĳ en ik kan in team werken. Ik ben nog niet
lang aan de slag, maar ik heb het hier al goed naar mĳn zin! In
mĳn vrĳe tĳd hou ik van wandelen, tuinieren en lekker gaan
eten. Ik probeer te genieten van de kleine dingen in het leven.
Ik ben een rustig en optimistisch persoon. ‘Pluk de dag!’ is mĳn
levensmotto!’
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Dag van de medewerker
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Vorming en opleiding
Omdat bomen omhoog groeien moeten
deze geregeld wat ingekort worden. Een
klus waarvoor onze groenploegen af en
toe eens ingeschakeld worden.
Alleen : als je veilig wil werken heb je dan
een hoogwerker nodig. En om met een
hoogwerker te werken heb je een
bekwaamheidsattest nodig.
Omdat slechts 1 medewerkeer (Sven)
over zo’n attest beschikt werd op 26 maart
een opleiding én examen georganiseerd
met Praxis.
Nu kunnen ook Walid, Eddy, grote Geert
en zelfs Martĳn zich gediplomeerde
hoogwerkers noemen.
Ook bĳ de verhardingen was er een
probleem : enkel Sullivan had een attest
om met de bobcat te werken. Hĳ krĳgt
concurrentie want op 26 maart slaagden
ook Hein en Martĳn in hun examen
‘bobcat’.
Nu mogen ze met z’n drieën hun kunsten tonen !
Nog een weetje : een bobcat wordt in het schoon Vlaams een ‘schranklader’ genoemd.

Intervisie
Een paar keer per jaar komen onze werkleiders samen voor intervisie. Onder begeleiding van
Karen wisselen ze ervaringen en ideeën uit rond bepaalde thema’s. Altĳd boeiend om van
elkaar te leren!
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Tip van groene Geert
Thema kruiden en fruit:

Citronnade
Dit frisse drankje zorgt voor verkoeling op warme dagen.
Bereiding:
1 Schil de citroenen en snĳ ze in stukken (ongeveer 15st)
Breng het kraantjeswater aan de kook.
2 Doe de citroenen in een glazen kom (geen metalen kom!) . Schenk kokend water bĳ de
citroenen. Voeg er 300gr griessuiker aan toe en roer tot die opgelost is.
Druk met een pureepers de citroenen uit.
3 Duw het sap door een fijne zeef en plaats de siroop in de frigo.
4 Doe wat van de siroop in de glazen, leng aan met spuitwater en werk af met ĳsblokjes, een
partje citroen en een paar blaadjes citroenmelisse.
Serveer meteen.

Gemberthee
Bereiding:
1 Verwĳder donkere en heel droge stukjes van de
gember. Je hoeft de gember niet te schillen.
Snĳd in dunne plakjes.
2 Steek de plakjes gember op satéprikkers
(ca.5 à 6 plakjes per prikker). Verdeel de prikkers
over glazen . Giet er kokend water over en laat zeker
1min staan. De prikkers kun je meerdere malen hergebruiken.
Combineren met wat honing of ahornsiroop of met sinaasappel of citroenplakken is ook heel
lekker en gezond.
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Arbeidzorg
Stad Menen zette op 15 april haar 750 medewerkers in de bloemetjes met een
verwenpakket. De producten werden allemaal aangekocht bĳ lokale handelaars en
de arbeidszorgmedewerkers van Veerkracht 4 en Travo zorgden voor het zorgvuldig
verpakken van de pakketjes. Bedankt aan Stad Menen voor deze fijne opdracht en
bedankt aan onze medewerkers voor het prima werk!

Kwaliteitslabel
Q FOR WSE
Vanuit het departement is het verplicht om als
maatwerkbedrĳf een kwaliteitslabel te behalen. Met trots
kunnen we jullie meedelen dat we met glans geslaagd zĳn
en het Q for WSE label behaald hebben! Dit betekent dat
we kwaliteit bieden aan onze klanten en aan onze
medewerkers; en dat we een financieel gezonde
organisatie zĳn.
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Actie Keep it clean

Ook binnen Veerkracht 4 vinden we het belangrĳk
om correct het afval te sorteren . Dat is niet altĳd
even makkelĳk. Daarom nog eens een overzicht
van welke zaken in de blauwe PMD zak mogen

Sedert enige tĳd maakt Veerkracht4
deel uit van het platform van de
industriezone Grensland Menen
Wervik.
Door het parkmanagement werd aan
Veerkracht4 gevraagd om 3 keer per
jaar mee te werken aan de actie KeeP
it CleaN.
Bĳ deze actie wordt alle zwerfvuil
geruimd. Ook wordt genoteerd hoeveel
zwerfvuil er ingezameld wordt van
welke soort : PMD, restafval en glas.
Ook ‘zwarte punten’ en sluikstorten
worden in kaart gebracht en aan de
stadsbesturen van Menen en Wervik
gemeld.
Met 18 zakken PMD, 26 zakken
restafval, 39 glazen flessen, 4
geregistreerd zwarte punten en 1
sluikstort was de eerste beurt op 27
april alvast een succes.
Dikke pluim voor onze medewerkers
die hieraan meehielpen.
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Toemaatje

Heb je het financieel moeilĳk?
Gezinnen uit groot Menen die tĳdelĳk in financiële nood verkeren of een laag inkomen
hebben, kunnen tot vier maal per maand een voedselpakket komen halen bĳ de sociale
kruidenier Het Toemaatje. De ‘winkel’ is gelegen in de Wervikstraat 192 te Menen en is
elke donderdag open van 9u tot 11u en van 14u30 tot 17u. Wie een kaart heeft waarmee
men recht heeft op een voedselpakket, is welkom.
Deze kaart kan bekomen worden op de sociale dienst van het OCMW mits het
voorleggen van inkomsten en uitgaven en heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.
Naargelang de grootte van het gezin krĳgen de klanten een aantal bonnen waarmee ze
producten kiezen in onze ‘winkel’. Het Toemaatje krĳgt haar goederen via de
Voedselbank, het Fonds voor Europese hulp (FEAD) en verschillende zelfstandigen in de
stad. Er zĳn ook pampers en verschillende hygiëneproducten te verkrĳgen.
De arbeidszorgmedewerkers van Veerkracht 4 zorgen ervoor dat de klanten van Het
Toemaatje elke donderdag met de glimlach worden bediend en dat de producten netjes
verpakt in de rekken uitgestald staan. Een mooie samenwerking tussen OCMW Menen
en Veerkracht 4!
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Iedereen verdient vakantie!
Wil je op daguitstap of vakantie, maar heb je een beperkt budget?
Op de website www.iedereenverdientvakantie.be vind je een groot aanbod van daguitstappen
en vakanties bij verschillende toeristische partners, die mooie kortingen aanbieden voor mensen
met een beperkt budget. In elke afdeling zijn er ook boeken aanwezig die je kan raadplegen,
waar ook de prijzen in vermeld staan. Wanneer je interesse hebt in een bepaalde daguitstap of
vakantie kan je via je werkleider bij Karen terecht.

Vaccineren
Vaccina�e is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug
gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te
gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccina�e kan voorkomen dat je erns�g ziek wordt
en levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor jezelf alleen, maar ook voor
elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer ons oude leven kunnen oppikken.
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Op pensioen
Op 4 mei namen we definitief afscheid van onze vroegere directeur
Johan Kerckhof.
Johan was één van de pioniers van Veerkracht4. Johan bleef nog
een 2 -tal jaar aan boord van Veerkracht4 om onze boekhouding te
behartigen. Ondertussen nam Catherine Colpaert volledig de fakkel
van de boekhouding voor haar rekening.
Bedankt Johan voor de loyaliteit waarmee je aan het roer stond van
Veerkracht4. We hebben van jou genoten. Wĳ wensen Johan een
gelukkig en gezond pensioen.

Na vele jaren trouwe dienst is Marie-Ange op pensioen. Zĳ werkte vele
jaren als medewerkster in het vroegere buurtrestaurant. Afwassen kon
ze als de beste! Daarna maakte ze de overstap naar de wasserĳ waar ze
uitblonk achter de strĳktafel. Proficiat met je pensioen, Marie-Ange!

Familienieuws
GEBOORTES
Op 20/01/2021 werd Severine (afdeling schoonmaak) de trotse
mammie van kleinzoon Ryan

Op 25/06/2021 werd Ilonka (afdeling wasserĳ) de fiere moeke van
kleindochter Floor
.

HUWELIJKEN
Op 25/06/2021 stapte Johny Bouckaert in het huwelĳksbootje met
Cindy Casier. Proficiat aan de tortelduifjes!

OVERLIJDENS
Op 06/03/2021 overleed Odette Casier, mama van Carina Demeyere (woonbegeleiding
OCMW Menen).
Op 23/06/2021 overleed Hans Verlynde, papa van Lindsey Claeys (afdeling wasserĳ).
Wĳ wensen onze medewerkers veel sterkte.
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