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In dit nummer:
Uitbreiding.
De paashaas is
geweest.

Zet je beste
beentje voor.

De vakbondsafvaardiging werd uitgebreid.
Marijke van den Broeck heeft haar intrede gedaan. Samen met haar collega vakbondsafgevaardigden gaat zij zich inzetten om jullie belangen
te behartigen.
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Het paasfeest komt eraan. De paashaas heeft
voor al onze 430 werknemers een lekker presentje achtergelaten. Ra ra ra! Je kan dit vanaf
12/04/2019 komen ophalen.

Wij heten haar via deze weg van harte welkom.
You go Marijke! Je kan een persoonlijk gesprek
aanvragen met iemand van de syndicale
afvaardiging via het onthaal of via mail
(dcovakbond@gmail.com)

Een eitje?

‘Een kind kan de
was doen’.
Vlekkenverwijderaars.

Een natuurlijke
wasverzachter.

 Wij krijgen tijdens de paasvakantie afmeldingen van poetsbeurten door onze klanten. We zullen dus
opnieuw beroep op jullie moeten doen om te gaan vervangen. Geef tijdig je voorkeur aan ons door!
Indien je liever verlet of verlof neemt kan dit, maar eens je via sms een vervangadres hebt doorgekregen
ligt dit vast en dien je de vervanging uit te voeren.

 Wanneer je zeker weet wanneer je klant verlof heeft doorgegeven en je nog geen vervangadres van ons
hebt ontvangen laat het ons dan zeker weten. Thuisblijven zonder het kantoor op de hoogte te stellen is
GEEN optie!

 Soms kan het zijn dat elektronische klanten toch papieren cheques toegestuurd krijgen, wanneer dit bij
één van je klanten het geval is kan je ons best even verwittigen.

 Wij merken op dat een aantal van onze werknemers over de limiet van de
meeruren is gegaan. Het saldo kan je achteraan op je loonbrief vinden, dit mag
echter niet hoger oplopen dan 1 werkweek (om het risico op uitbetaling
te vermijden).
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 Gelieve je verlofaanvragen tijdig binnen te brengen (vóór 31/05/2019).
Hou best ook rekening om je aanvragen tijdens de schoolvakanties 3 weken op
voorhand aan te vragen, voor de andere vakanties is 5 werkdagen op voorhand
voldoende. Alle vakantiedagen dienen aan het kantoor schriftelijk doorgegeven
te worden, dit geldt ook voor jullie klanten!
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Zelfs bij de meest gesofisticeerde wasmachines en drogers blijft het opletten. Je hebt het alvast ook wel eens
meegemaakt, dat een prachtige lamswollen trui na het wassen nog maar half zo groot is, of je witte wasgoed er
ineens een roze kleur op nahoudt omdat er een verdwaalde sok of ander kledingstuk tussen zat. Heb je dit voor
bij één van je klanten dan is dit helemaal niet leuk. Waslabels worden niet zomaar in kleding genaaid. Je eerste
job begint bij het sorteren van de was, je maakt best een verschil tussen kleur-, witte-, zwart/grijze– en delicate
was (textielsoort). Dan moet je uiteraard ook nog sorteren op temperatuur. Kijk ook steeds de trommel na of
er geen kledingstukken in blijven zitten die kunnen verstikken.

“kleine
wasjes,
grote
wasjes,
stop
ze
in
je
wasmachine!”
Vaak bevatten vlekkenverwijderaars chemische stoffen die nefast zijn voor
je huid en het wasgoed. Deze producten bevatten vaak bijtende stoffen.
Probeer een vlekkenverwijderaar eerst altijd op een onzichtbaar stukje stof
(bijv.: een binnenkant van een hemd of trui). Na het aanbrengen van een
vlekkenverwijderaar was je best het kledingstuk direct in de machine. Let
wel op met gekleurde was want deze kan bleken na het aanbrengen van
een vlekkenverwijderaar!

Azijn is een natuurlijke milieuvriendelijke anti-allergene wasverzachter. Doe een half kopje witte azijn in het bakje van de wasverzachter op een hoeveelheid van 5 kilo was. Hou je aan deze hoeveelheid dan hoef je niet bang te zijn dat je wasgoed naar azijn
ruikt. Het heeft trouwens een dubbele werking want je machine gaat ook ineens ontkalkt worden en gaat zo ook een langer leven
tegemoet.
Azijn is trouwens ook een goed fixeermiddel voor kleur. Laat uw donkere was (zwarte trui, donkere jeansbroeken, enz…) de eerste keer een nacht in azijn en water en de kleuren zullen langer mooi blijven.
Blijf je liever trouw aan een gewone wasverzachter die je aan je spoelwater gaat toevoegen dan gaat je was uiteraard lekkerder
ruiken, je wasgoed wordt zachter, minder statisch en makkelijker om te strijken. Traditionele wasverzachters kunnen allergische
reacties opwekken en je was verliest ook 30% van haar absorptievermogen.

