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Beste collega,
Terugkĳkend op 2021 kan ik niet anders dan trots zĳn hoe we de
coronapandemie hebben doorstaan en alweer in alle afdelingen een prachtig
resultaat hebben neergezet.
Ook voor 2022 staan de lichten op groen. Met heel wat enthousiasme en
kwaliteit schrĳven we met z’n allen verder aan ons verhaal van Veerkracht4.
Dit jaar zal er alweer geen nieuwjaarsreceptie kunnen plaatsvinden, maar wees gerust, ook in 2022
zullen we jullie niet vergeten!
De mooiste tĳd van het jaar, is tĳd met elkaar.
Gelukkig Nieuwjaar!
Christine Kesteloot
Directeur

NIEUWE WERKLEIDSTER
Silvia is sinds december 2021 aan de slag als werkleidster binnen de afdeling
schoonmaak. Ze stelt zich graag aan jullie voor.
‘Ik ben Silvia Missiaen, woonachtig te Menen, mama van een zoon van 19 jaar en
een dochter van 18 jaar. Voordien werkte ik bĳ een schoonmaakfirma. De
afwisseling en mooie werkuren spraken bĳ onmiddellĳk aan in de vacature bĳ
Veerkracht 4. In het begin was het wennen aan mĳn nieuwe functie, maar
ondertussen ken ik de medewerkers al beter en voel ik me goed in mĳn job. In
mĳn vrĳe tĳd ga ik meehelpen in het landbouwbedrĳf van mĳn vriend waar ik
de biggetjes verzorg. Ik heb weinig tĳd voor andere hobby’s. Ik ben een sociaal persoon en een echte
flapuit: ik zeg altĳd eerlĳk wat ik denk.’

NIEUW OP DE WERKVLOER

INFOFLASH MAALTIJDCHEQUES
BEDRAG
Jaar 2022: 4,30 EUR per maaltĳdcheque
Jaar 2023 en volgende: 3,50 EUR per
maaltĳdcheque
AANTAL

Tom (verhardingen), Thomas en Pamela
(wasserĳ)

Berekening door het sociaal secretariaat volgens
de gemiddelde gewerkte tĳd
vermelding op loonbrief
WANNEER
Elke maand, uiterlĳk de 5e werkdag ná uitbetaling
lonen
WAT
Uitsluitend voor de aankoop van etenswaren
GEEN ecocheques meer (omvorming in
maaltĳdcheques)
GEBRUIK

Iwan, Davy en Bryan (groendienst)

Werkt als een bankkaart; presenteer jouw
Edenred-kaart aan de kassa om (een deeltje) van
jouw winkelkar te betalen in de Colruyt, Aldi,
Carrefour, Delhaize, …
VERLIES
Onmiddellĳk melden aan werkleider of
productieverantwoordelĳke: kaart wordt
geblokkeerd
Aanvraag nieuwe kaart op EIGEN kosten

Fanny, Faouzia, Aaron en Hamdi (schoonmaak)

Naam :
Afdeling:

STAGES
Wĳ kregen van de school Sint Idesbald de vraag of er
een leerling uit de richting tuinbouw stage kon doen
bĳ onze groendienst. Sinds december tot het einde
van het schooljaar kunnen we 2 dagen per week
rekenen op Senne. Hĳ kan de vaardigheden die hĳ
op school leerde verder inoefenen op onze werkvloer.
Ook Nils is een nieuw gezicht binnen onze afdeling
groen. Nils komt elke maandag meewerken in het
kader van zĳn traject binnen arbeidszorg, dat gericht
is op doorstroom naar betaald werk. Nils heeft nog
geen ervaring in de groendienst maar hĳ is zeer
leergierig!

OP PENSIOEN
Op 26 januari zwaaiden we
Pascal uit. Na een mooie
loopbaan van bĳna 19 jaar
bĳ de afdeling verhardingen
mag hĳ nu genieten van
zĳn welverdiend pensioen.
Bedankt, Papy, voor jouw
inzet en het mooie werk dat
je deed voor Veerkracht 4!
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EHBO
Op 7 februari kwam het Rode Kruis langs
voor een vorming EHBO. De deelnemers
hadden een zeer leerrĳke voormiddag en
hebben de basisprincipes van eerste hulp
onder de knie!

