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WELKOM 2020!
Op 10/01/2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

plaats. Om 15u legden we ons werk neer en begaven we ons 

naar de kantine. Onze directeur, Kris Ooms, gaf er eerst een 

speech en wenste ons het allerbeste voor het nieuwe jaar. 

Na de speech kregen we overheerlijke pasta voorgeschoteld. 

Senor Snacks uit Geel had penne met bolognaisesaus, 

vegetarische groentesaus of carbonarasaus voor ons in de 

aanbieding. Verrukkelijk! De pasta viel bij iedereen in de 

smaak. 

We sloten af met een gezellige drink met alle collega’s. 

Kortom, een geslaagde receptie waarvoor we alle helpers en 

het feestcomité nogmaals willen bedanken. Hopelijk wordt 

2020 een fantastisch jaar, maar met de inzet van onze teams 

kan dat bijna niet anders!
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SLAAP OP JE BEIDE OREN MET MOLWOL
Wist je dat Lidwina nu ook mee zorgt voor een beter 
slaapcomfort? Op de kerstmarkt van Mol 2019 stond onze 
partner Kemp vzw namelijk te schitteren met haar producten. 
Eén ervan was het kussen MOLWOL. En dat vullen wij!

Dit kussen zit boordevol zachte wol van het Kempense 
heideschaap. Het is door begrazing dat Kemp vzw met dit 
bedreigde schapenras aan een ecologische en toeristisch 
waardevolle streek werkt. Elk jaar worden de schapen dan 
ook vakkundig geschoren en met deze wol gaat onze partner 
daarna aan de slag om kwalitatieve producten te maken voor 
dagelijks gebruik.

Kemp vzw doet dit steeds met oog voor ecologie, 
diervriendelijkheid en lokaal talent. Maar wat nog beter is, is 
dat zij de realisatie van het MOLWOL-kussen aan ons hebben 
toevertrouwd. Met passie voor de ambacht, het proces en het 
product, én met liefde voor mens en natuur maken zij – en dus 
ook wij – de wereld een beetje mooier. En alles begint bij een 
gezonde nachtrust. Een kussen om te koesteren! 

Een zalige nachtrust gewenst!

Zelf een MOLWOL-kussen kopen?  
•  Website: https://www.vandeboer.be/webshop-choice

•  De winkel van Kemp vzw - Platbos 2, 2440 Geel 
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HOEZO EEN WERKPODIUM BIJ FRIGOLOGIX?
Bij Frigologix werken er medewerkers van verschillende groottes 

aan dezelfde inpaklijn. Een ergonomische oplossing zou onze 

werknemers dus enorm verder helpen. De vraag naar innovatie 

kwam vooral van onze monitor ter plaatse, Joris Swinnen, die zoals 

steeds voor zijn team in de weer is. Samen gingen we op zoek 

naar een veilig en ergonomisch alternatief.

Op de markt botsten we voornamelijk tegen het feit dat er enkel 

kleine opstapplatformen te vinden waren. Na lang zoeken vonden 

we echter toch een stevig werkplatform met afneembare beugel 

van 1 m². Oplossing? Onze technische dienst voegde de twee 

samen en bracht een geel-zwarte markering met voetmat aan. 

Daarna brachten ze het platform over naar Frigologix en werd het 

in gebruik genomen. Zo kan iedereen dus op zijn eigen optimale, 

ergonomische hoogte werken. 

De voordelen? Het werk verloopt aangenamer, de inpaklijn werkt 

efficiënter en iedereen houdt rekening met zijn lichaam. Onze 

teamleden zijn heel blij met hun werkplatform, en wij natuurlijk 

ook. Uiteindelijk hebben we er een mooie, ergonomische en 

efficiënte werktool bij.

PS In de toekomst voorzien we ook nog enkele werkpodia voor 

medewerkers die hiervoor een aanvraag indienen.  
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Naar goede gewoonte werd Lidwina in oktober 2019 drie 

dagen geaudit door de firma Lloyd’s. De auditor van dienst was 

mevrouw Heidi Van de Weerd. Bij een grondige controle van onze 

foodactiviteiten werden slechts 6 kleine opmerkingen (minors) 

meegegeven. Niet slecht als je weet dat er voor BRC alleen al 

meer dan 300 vereisten afgevinkt moeten worden. Deze 6 minors 

werden intern meteen gecorrigeerd. Onze certificaten werden dan 

ook weer verlengd voor 2020! 

Maar ook dit jaar staat er nog heel wat op het programma. Lidwina 

streeft namelijk altijd naar de hoogste kwaliteit waardoor we in 

januari al gestart zijn met audits en met de voorbereidingen voor 

het behalen van een label ‘duurzaam ondernemen’. In maart 

volgt er de jaarlijkse audit voor BIO en later dit jaar willen we het 

certificaat Qfor WSE behalen. Nog heel wat werk aan de winkel 

dus! 
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EEN INVESTERING IN ONZE GROENDIENST
Aangezien het gebouw van de groendienst van Lidwina al 

dateerde uit de jaren 80 besloten we om er aanzienlijk in te 

investeren om zo de werkvoorzieningen voor de werknemers 

te verbeteren. 

Iedere dag trekken namelijk meer dan 21 teams  

(100 medewerkers) van onze groendienst op pad.  

De bestaande loodsen die het wagenpark van de nodige 

beschutting voorzien, werden daarom niet alleen aanzienlijk 

vergroot, ook het bestaande gedeelte werd uitgerust met 

sectionaalpoorten. Op die manier streven we naar een 

vlottere en veiligere verkeersdoorstroom. 

Er werd eveneens geïnvesteerd in een afspuitinstallatie 

aangesloten op regenwater, om de machines te reinigen. 

Wist je trouwens dat onze doorwinterde teams tijdens 

de maanden december, januari en februari ook clean-up 

services verzorgen voor bedrijfsinstallaties en hand- en 

spandiensten?

Maar dat is nog niet alles, want we verdubbelden, zowel 

voor de mannen als de vrouwen van de groendienst, de 

oppervlakte van de kleedruimtes en we hebben deze 

uitgerust met douches en kleerkasten. De kleerkasten zijn 

telkens voorzien van ventilatie om kledij en schoenen beter 

te drogen. 

Ook het waterverbruik blijft binnen de perken doordat 

de toiletten werden aangesloten op regenwater. De 

bewegingssensoren zorgen er dan weer voor dat de 

verlichting niet onnodig blijft branden. Daarnaast werden 

de burelen en de vergaderzalen volledig ingericht en 

kregen ze grote raampartijen om meer van het daglicht te 

kunnen genieten. Alle burelen werden tevens voorzien van 

ledverlichting. 

We leggen momenteel de laatste hand aan de afwerking van 

het gebouw. Het team van de groendienst heeft dus bijna 

een nieuwe werkplaats en een magazijn om fier op te zijn. 

Bovendien stonden zij zelf in voor een groot deel van de 

sloopwerken en werden ze zoveel mogelijk betrokken bij het 

project. 

Wil jij ons nieuwe gebouw komen bewonderen?  

Of wil je gebruik maken van onze groendiensten?  

Vul dan even het contactformulier op onze website in  

of bel naar 014/33.06.71. 
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LEKKER ONTBIJTEN  
MET NUTRITION & SANTÉ

Om onze doelgroepmedewerkers te bedanken 

voor hun inzet en voor de goede samenwerking 

trakteerde Nutrition & Santé ons vrijdag 21 

januari op een lekker ontbijt. Al meer dan 20 jaar 

is deze voedingsspecialist klant bij Lidwina en 

omdat ze zo tevreden zijn, wilden ze graag eens 

iets terugdoen voor onze teams.

We hebben het ons in elk geval laten smaken en 

kwamen zeker niets tekort! Na het ontbijt kregen 

de mensen van Nutrition & Santé nog een korte 

rondleiding in ons bedrijf. Daarna gingen we 

allemaal weer aan de slag. 

Nutrition & Santé, nogmaals bedankt voor deze 

mooie geste! 
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ONZE COLLEGA’S AAN HET WOORD

PETRA WILS
Petra Wils woont in Balen en werkt al 39 jaar voor Lidwina. 

Zij werkt in ons naaiatelier. Op Lidwina kennen we Petra 

allemaal als een echte artieste. Op ons personeelsfeestje 

verzorgt ze dan ook jaarlijks een performance. Zij zingt 

er liedjes, meestal van zangeres Lindsay. Ook op onze 

karaokeavond in maart steelt ze gegarandeerd de show.  

We kijken ernaar uit, Petra! 

Maar wist je al dat Petra lid is van de organisatie Lichtpunt 

Balen? Deze organisatie strijdt tegen sociale uitsluiting 

en zorgt ervoor dat iedereen kan deelnemen aan allerlei 

leuke activiteiten. Lichtpunt organiseert onder andere 

cultuuruitstappen en hobby- en sportavonden. Petra wist 

ons te zeggen dat ze er vaak zingen, koken, knutselen, 

tekenen, tuinieren en soms zelfs naar een pretpark gaan. 

Deze vereniging verdient het dan ook om eens in de kijker 

gezet te worden in onze Connect! 

SANDY WILS
Onze Sandy Wils, monitrice in bouw 3, is een heuse actrice. 

Zij speelt al jaren toneel bij De 7 Heerlijkheden in  

Mol-Ginderbuiten. Deze toneelgroep ontstond in 2003 uit 

een door toneel gepassioneerde vriendengroep.  

In eerste instantie telde de groep enkel vrouwelijke leden, 

maar in de loop der jaren kwamen er ook mannen bij de 

groep. Momenteel telt het gezelschap 14 spelers waarvan 

er meestal 10 à 12 per toneelstuk meespelen. Hun 

paradepaardjes zijn telkens komedies. Ze kiezen een stuk uit 

tegen september en beginnen daarna te repeteren. In maart 

is het dan eindelijk tijd voor de grote première. 

Hou jij van toneel en wil je Sandy en de rest van het 

toneelgezelschap een keer in actie zien? Reserveer dan  

zeker een kaartje. En Sandy, veel succes met de repetities  

en met de voorstellingen van ‘Paprika uit Afrika’! 



DE LIDWINA-ACTIVITEITENKALENDER
Calendar 20/2/20  
Bingo bij KVG ’t Gezelschap, Turnhout (18+)
• Kostprijs leden: 5 euro / niet-leden: 7 euro 

• Locatie: Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout - van  

19u – 21.30u

                

Calendar 21/2/20
Mega Party: CARNAVAL, Turnhout
• Doelgroep: 16+ met een handicap

• Kostprijs: inkom 2 euro / drankje: 1,75 euro

• Locatie: Parochiezaal Meuletiende in Turnhout - van 19u tot 23u

Calendar 26/2/20  
Kookclub De Kokkerellers, Wortel
• Doelgroep: 18+ met een handicap en een hoge zelfredzaamheid

• Kostprijs: leden 8 euro / niet-leden: 10 euro

• Locatie: De Slinger, Kolonie 41, 2323 Wortel - van 18.15u tot 

21.30u

                               

Calendar 29/2/2020
Gezelschapsspelen in Café ’t PASSt, Geel
• Doelgroep: Jongvolwassenen vanaf 15 jaar met autisme en 

normale begaafdheid

• Kostprijs: gratis

• Locatie: Dr. Van de Perrestraat 194, 2440 Geel - van 15u tot 22u

Calendar 4/3/20  
G-fuif / Café-avond

Calendar 6/3/20
Gespreksavond Alzheimerliga: Dr. Gielen:  
Het medische verhaal van dementie 

Calendar 7/3/20: Showdown tornooi VIGE

Calendar 23/3/20: Kermisactie  

Calendar 26/3/20: Gespreksavond de Ouders

Calendar 23/4/20 t.e.m. 26/4/20 
Witte Mol Feesten (Galbergen 21 - 2400 Mol)
• Donderdag 23/4:  Afterwork Party (vanaf 20u)

• Vrijdag 24/4: Schlager seniorennamiddag met de  

  Heidemuzikanten (14u-17u) 

  Kienavond (vanaf 20u)

• Zaterdag 25/4:  Familiequiz (vanaf 20u)

• Zondag 26/4:  Restaurant (11.30u – 14u en 16.30u – 19u) 

  Volwassenen: 19 euro / Kinderen: 11 euro 

Calendar 1/5 t.e.m. 3/5/20: Internationaal tornooi VIGE 

Calendar 3/6/20: G-fuif / Café-avond  

Calendar 10/6/20: Gespreksavond de Ouders

Calendar 22/8/20: Watersportdag 

Calendar 29/8/20: Bowling  

Calendar Maand oktober: Onbeperkte maand

Calendar 7/10/20: Gespreksavond de Ouders

Calendar 14/10/20: G-fuif / Café-avond

Calendar 25/10/20: Handi(g) beurs

Lidwina vzw | Postelarenweg 213 | 2400 Mol - België

T + 32 14 33 06 60 | F + 32 14 33 06 77

info@lidwina.eu | www.lidwina.eu | BE-0407 601 720

Onderstaande data zijn alvast een ‘save the date’. We 
beschikken nog niet over de volledige informatie, maar we 
houden je op de hoogte via de infoborden op onze locatie.

* Op 6 maart organiseert Lidwina vanaf 19u  

   een karaokeavond voor de werknemers.


