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In dit nummer:
Een voorspoedig 2020.
1 jaar niet ziek.

Wij blijven geven.
Strijken het
moet gebeuren.

‘Nief verlof’.

Syndicale premies.

Wij wensen al onze 426 werknemers voor 2020 veel werk en werkzekerheid, veel geluk, een goede
gezondheid en al wat je hartje wensen kan! Ook onze welgemeende dank voor jullie inzet van het
afgelopen jaar. Maak van 2020 een topjaar! Wij kijken ernaar uit om terug met iedereen samen te werken. Laat de huisjes van al onze 2733 klanten blinken in 2020!

Tips & tricks.

Vrijwilligersstraat 8
2340 Beerse
Tel: 014 / 61 56 69

Alle werknemers die op
1/01/2019 in dienst waren en 1
volledig jaar gewerkt hebben en
niet ziek zijn geweest zullen hiervoor binnenkort
beloond worden
met een passend
cadeau. Blijf ook
gezond in 2020!

Onze werknemers zijn zeer belangrijk voor
ons en daarom willen wij iedereen op gepaste wijze belonen. 2019 sluiten wij af met een
eindejaarsgeschenk en 2020 willen wij inzetten met een passend nieuwjaarsgeschenk en
dit voor iedereen (+- rond 2 januari 2020).
Alle cadeaus kunnen op het kantoor afgehaald worden. Een dikke pluim nogmaals
voor iedereen!
De winnaar van de prijsvraag van het CPBWeetje mag haar cadeaubon in ontvangst
komen nemen. Proficiat Van der Flaes Lucia.
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Laat het wasgoed dat je moet strijken niet te droog worden. Strijk alles zo snel mogelijk want wanneer je propere was te lang in de
mand ligt wordt de strijk er niet makkelijker op! Gebruik bij voorkeur een stoomstrijkijzer, heb je er geen kan je altijd alles bevochtigen met een plantenspuit met water (gebruik dit echter niet op donkere textiel want dit kan dan kringen of vlekken veroorzaken).
Je kan best bedrukte kleding binnenstebuiten trekken, leg er ook een stuk bakpapier tussen zodat de bedrukking zeker niet aan je
strijkijzer kan blijven hangen of aan de achterkant van je kledingstuk. Bij sommige strijkijzers is het gebruik van gedestilleerd water
verplicht, bij andere daarentegen kan je gewoon kraantjeswater gebruiken. Strijk zeker niet over ritsten, knopen en metalen voorwerpen omdat deze de strijkzool kunnen beschadigen. En nu maar strijken, strijken en nog eens strijken!

“Sorteren
-> vandaag;
wassen
-> later;
vouwen
-> ooit;
strijken
-> als
het niet anders
kan!”.

Al je overuren zullen mee overgezet worden naar 2020. Diegenen die niet bijstempelen kunnen een beperkt aantal verlofuren
van 2019 overzetten naar begin januari
2020. Ieder jaar starten we terug met nieuwe vakantiedagen. Wees hier zuinig op en
plan je vakantie goed op voorhand. Als je
weet dat je op het einde van het jaar nog
graag een paar dagen zou inplannen, hou
hier dan al rekening mee! Geef telkens alles
schriftelijk en mondeling aan ons en aan je
klanten door om misverstanden te vermijden. Je klanten kunnen tijdens jouw afwezigheid eventueel ook beroep doen op een
vervanging. Je vakantie dien je telkens ook
minstens één week op voorhand aan te
vragen! Werknemers die in 2019 gestart
zijn moeten ook steeds een vakantieattest
van hun vorige werkgever binnenbrengen.

De eerste premie vanuit het Sociaal Fonds voor
de Dienstencheques: hierbij zal 110 Euro toegekend worden aan de werknemers die lid zijn van
een vakbond en die het recht verworven hebben
op de eindejaarspremie voor de referteperiode
van 1/07/2018 t.e.m. 30/06/2019 (65 gewerkte
dagen met dienstencheques).
De tweede premie (eerder exclusief) vanuit
Dienstencheques Beerse vzw: hierbij zullen de
werknemers die lid zijn van een vakbond een
bijkomende premie ontvangen van 0.04 Euro/
gewerkt uur voor de referteperiode van
1/01/2019 t.e.m. 31/12/2019. De premies worden begin januari berekend en in de loop van
januari doorgestort aan de vakbonden. Het totaal is beperkt tot een maximum plafond. Iedereen die lid is zal hiervoor de nodige formulieren
ontvangen. Gelieve deze te ondertekenen en
na te kijken en dan af te geven bij je vakbond.

Heeft je klant of heb jij tijdens de feestdagen zelf op je mooie tafellinnen gemorst met kaarsvet? Eeuwige zonde zal je denken, maar de oplossing is nabij, je strijkijzer kan in dit geval de
redding brengen. Hoe ga je best te werk:
Laat het kaarsvet eerst hard worden, schraap dan het overtollige kaarsvet met een lepel weg.
Leg je tafellinnen op een houten snijplank zo op je strijkplank (zo kan het vet niet in je strijkplank dringen). Leg een stuk keuken- of bakpapier op de vlek en strijk er met je strijkijzer
over, herhaal dit zolang (telkens met een nieuw stuk keuken– of bakpapier) tot er geen vet
meer verschijnt.
Dep de resterende vlek eventueel weg met zuivere alcohol en klaar is kees.
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