April 2019

Beste medewerkers van de SPD,
We zitten midden in het voorjaar en Pasen is alweer
voorbij. Hoog tijd voor onze tweede Nieuwsbrief.
Bij de eerste editie zat een oproep voor redactieleden.
Daar heeft Caspar Kouijzer op gereageerd. Hij zal ons ondersteunen met het maken
van foto’s en het schrijven van nieuwsberichten. We zijn erg blij met die hulp!
Wil je ons komen versterken? Laat dat dan weten aan een redactielid of stuur een
mailtje naar or.spd@noaberkracht
De redactie: Reenine Oortman, Caspar Kouijzer en Wim Potijk
Website SPD
In de vorige Nieuwsbrief stond een artikel
over onze website: www.participatiedinkelland.nl
Helaas stond daar het verkeerde wachtwoord bij
voor de ‘medewerkers login’. Dat moet zijn: ……………
Aan de regelingen, die je onder de medewerkers login
vindt, worden er binnenkort weer twee toegevoegd:
‘Regeling fietsplan’ en ‘Regeling speciale voorzieningen’.
Wil je een nieuwe fiets aanschaffen, of heb je een speciale voorziening voor jouw
werk nodig? Lees dan even na in de regeling hoe dat werkt.
Afscheid Bert Veldhuizen
Op 29 januari hebben de collega’s van de
groenploeg afscheid genomen van Bert
Veldhuizen. Zijn detachering vanuit de
gemeente Oldenzaal is gestopt, omdat het
werk fysiek te zwaar werd. Bert gaat voortaan
magazijn- en bezorgwerk doen voor een
bedrijf in Oldenzaal.
Teamleider Erik Goedhart bedankte Bert voor
zijn 15 jaar inzet en overhandigde hem een
cheque namens alle collega’s.
Gezonde medewerkers
De SPD vindt het belangrijk dat de medewerkers fit zijn
en zo gezond mogelijk leven. Om dat te stimuleren gaan
we meebetalen aan jouw abonnement bij de sportschool.
Heb je al zo’n abonnement of wil je binnenkort lid worden?
Neem dan contact op met jouw teamleider.
Hij kan je vertellen hoe je een vergoeding van maximaal
€ 15,- per maand kunt krijgen.
Stichting Participatie Dinkelland
Postbus 11
7590 AA Denekamp

0541-854100
info.spd@noaberkracht.nl
www.participatiedinkelland.nl

De hobby van…… Clemens Pegge
“Ik ben erg trots op mijn expositie in De Bond!”

In het verleden liep hij halve marathons en ook
houdt hij van vissen, maar sinds hij 6 jaar
geleden bij de VTB-club in Oldenzaal begonnen
is met schilderen, doet Clemens dat het liefst.
In deze hobby kan hij zijn creativiteit kwijt en
vindt hij rust. Op zondagmiddag en
dinsdagavond maakt hij prachtige schilderijen.
Zijn woon- en slaapkamer hangen vol met
kunstwerken van eigen hand. Ook op de locatie
aan de Hanzeweg, waar Clemens in de
groenvoorziening werkt, vind je aan bijna
iedere wand schilderijen van hem.
Aan tafel in de huiskamer, met de muziek
keihard aan, schildert Clemens onder andere
bloemen, dieren en landschappen. Al dat moois
is niet alleen te bezichtigen voor familie,
vrienden en collega’s. Onze kunstschilder heeft
het inmiddels al verder geschopt.
In het verleden waren er al exposities van
Clemens bij Koopman mode in Tilligte en een
schoenenwinkel in Oldenzaal.
Binnenkort krijgt hij zelfs een eigen expositie
in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. “Ik ben
heel trots op mijn expositie in De Bond”, zegt
Clemens met een grote glimlach om zijn mond.
Ook zijn familie is apetrots op hem.

Op 16 mei wordt zijn expositie officieel
geopend voor genodigden en van 17 mei t/m 8
juli kan iedereen zijn werk komen bewonderen.
Nieuwsgierig geworden naar de kunstwerken
van Clemens Pegge? Breng dan een bezoek aan
deze expositie. Het bezoekadres van de Bond
is: Molenstraat 25 in Oldenzaal.

Oproep
Heb jij ook een leuke hobby
of een interessant verhaal
voor de Nieuwsbrief?
Neem dan contact op met
de redactie.

Jubileum Margret van Reeken
“Ik kon het bijna niet geloven dat ik al 40 jaar in
dienst ben!”

Onder het genot van een lekker bakkie koffie, zit ik
met Margret in haar gezellige woonkamer na te
kaarten over deze mijlpaal in haar leven.
“Ik werd gebeld en ze zeiden me dat ik binnenkort een
feestje heb. Ik kon het bijna niet geloven dat ik al 40
jaar in dienst ben”, vertelt Margret.
Op 20-jarige leeftijd is onze jubilaris haar loopbaan in
Oldenzaal begonnen met theedoeken vouwen.
Daar leerde Margret ook haar vriend Rob kennen, met
wie ze nog altijd heel gelukkig samen is.
Nu werkt Margret bij Soweco in Almelo. Dat was in het
begin wel even wennen, maar door de leuke collega’s,
heeft ze het daar nu prima naar haar zin.
Het feest ter ere van haar jubileum werd in de kantine
van Soweco gevierd. Door haar vriend Rob, collega’s
van de afdeling, vrienden en bekenden werd Margret
uitgebreid in het zonnetje gezet. Er was koffie met
gebak, een hapje en een drankje.
De mooie cadeaus en een enorme bos bloemen maakten
het feest compleet. “Van Rob kreeg ik 4 mooie
placemats en mijn teamleider Angelique gaf me
bloemen van de SPD,” vertelt ze enthousiast.
Margret geniet nog volop na van een prachtig jubileum.
“Ik heb een mooi feestje gehad!”

Certificaten uitgereikt

Mededelingen Ondernemingsraad (OR)

Binnen onze groenploeg vinden we vakkundig en
veilig werken erg belangrijk. Daarom volgen de
collega’s, die naar Noaberkracht gedetacheerd
zijn, regelmatig cursussen.

Op 1 maart is Vincent van Ommen toegetreden tot
onze OR. Daarmee zijn we weer op volle sterkte.

Zo hebben vier collega’s de basiscursus
‘plantenkennis en snoeien’ gevolgd.
Vier andere collega’s namen deel aan de cursus
‘motorkettingzaag’.

Vincent is sinds twee jaar gedetacheerd als voorman
bij Soweco in Almelo. Daar werkt hij dagelijks samen
met onze beschutte medewerkers.

Op 8 april ontvingen zij het certificaat uit
handen van Herbert de Witte van opleider
Groeipunt en teamleider Erik Goedhart.
Beiden waren vol lof over het enthousiasme en
de inzet van de cursisten.
Er werd nog even gezellig nagezeten, onder het
genot van een drankje en een hapje.

In het verleden was Vincent ook al eens OR-lid.
Hij moest toen stoppen vanwege tijdgebrek.
Door een vrij zeldzame oogziekte is het zicht van
Vincent de laatste jaren behoorlijk achteruit gegaan.
Het lijkt eigenlijk alsof hij alles door een tunnel ziet.
Hierdoor kan hij nog maar drie dagen in de week
werken. Dit maakt dat hij wat meer tijd heeft.
Vincent heeft er zin in om weer voor de OR aan de slag
te gaan!

Hans Peters, Rolf Lunter, Jan Willem Bakker en
Martijn Vlieg (v.l.n.r.) ontvingen het certificaat
‘motorkettingzaag’.

Gerard Laarhuis, Stefan Hollander en Henk Jan
Nordkamp (v.l.n.r.) ontvingen het certificaat
‘plantenkennis en snoeien’.
Justin Geerdink behaalde het certificaat ook,
maar hij ontbreekt op deze foto.

Het duurt nog even, maar we zijn al aan het nadenken
over een kerstbijeenkomst voor alle medewerkers van
de SPD. Heb je daar ideeën voor, of wil je meehelpen
met het organiseren, dan horen we dat graag.
Je kunt hiervoor contact opnemen met iemand van de
organisatie: Erik Goedhart, Daphne Pool of Wim Potijk.

