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BLIJVEN DE ZWALUWEN LANG,
WEES VOOR DE WINTER NIET BANG

Veresto: Inclusieve onderneming 2019
In vorige edities van ons krantje stelden we reeds de organisatie Synkroon aan u voor. Synkroon richt zich
naar werkzoekenden, werknemers en werkgevers met een specifieke nood aan ondersteuning bij het
realiseren en behouden van werk. Zij maken deel uit van de Werkplekarchitecten, meer dan 40 nietwinstgedreven organisaties verspreid over heel Vlaanderen. Vaak gaat het om mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden, jongeren, mensen in armoede of met een beperking,
50-plussers, langdurig werklozen, allochtonen,... de Werkplekarchitecten zetten via hun ervaren mensen
praktische en beproefde instrumenten in om deze groep naar die passende job te begeleiden. Op
regelmatige basis worden er bij Veresto stages georganiseerd voor de functie van maaltijdbedeler of
inpakker en mochten wij reeds een 10-tal medewerkers een vast contract aanbieden.
Om deze reden werd Veresto genomineerd als Inclusieve Ondernemening en kregen we ondertussen ook
het heuglijke nieuws dat deze award ons ook werd toegekend en dragen we hierdoor ons steentje bij aan
de realisatie van Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

GOED OP WEG: Week van de mobiliteit
Ook in 2019 wordt Vlaanderen weer #goedopweg gezet tijdens de
Week van de Mobiliteit, van 16 tot 22 september. De Week van de
Mobiliteit is hét festival van de duurzame mobiliteit.
Tal van acties en initiatieven doen ons stil staan bij onze dagelijkse
verplaatsingen met als het hoogtepunt van deze week uiteraard de
Autoloze Zondag. De eerste autoloze zondagen in België werden in
1956 gehouden naar aanleiding van de Suezcrisis.
Het is de tweede reeks autoloze zondagen in het jaar 1973,
ondertussen reeds meer dan 45 jaar geleden, dewelke berucht zijn
geworden en waarover velen onder ons nog altijd met een zekere
weemoed spreken.

Herentals Danst - Fietst – Loopt - Feest

De OPEC draaide toen de oliekraan dicht wat leidde tot de oliecrisis. In tegenstelling tot nu zijn deze er toen niet
gekomen vanwege klimatologische, maar dus om economische redenen als maatregel om het verbruik van de steeds
duurder wordende olie te beperken! Behalve als je in het bezit was van een speciale vergunning, moest je auto aan de
kant blijven van zaterdagnacht tot zondagavond. De politie hield streng toezicht en de boetes voor overtredingen waren
niet min. Er werd nog nooit zo enthousiast gewandeld als in die tijd. Lege-autostrade- kijken en zitten, zoals op
bovenstaande foto, werd een nationale sport.

Op donderdag 1 en vrijdag 2 augustus vond de 15de editie plaats van Herentals Fietst/Feest. We hebben
afgelopen zomer ten volle kunnen genieten van onze Belgische Elite renners. Zeker het openingsweekend
van de Ronde van Frankrijk in Brussel werd een waar volksfeest dat iedereen zich nog lang zal herinneren. De
organisatoren van het na-Toer criterium in Herentals zijn er voor de 2de maal in de geschiedenis van het
evenement in geslaagd om de gele trui van de Toer aan de start krijgen en dit lokte dan ook duizenden
toeschouwers. Met als eregast Kempenaar Stig Broeckx en ook Wout van Aert die de fans kwam groeten, kon
deze editie zeker niet stuk. Het dansfeest op de Grote Markt werd achteraf verdergezet tot in de vroege
uurtjes. Op vrijdag kwamen de lopers aan bod. Een uniek concept, loop gedurende maximaal 2 uur door het
historische stadscentrum en laat je meeslepen door de ambiance en de muzikale optredens van Laura Tesora
en De Romeo’s.

RECEPT VAN DE CHEF: Flantaart

De catering voor de genodigden en de Vips werd , eveneens naar goede traditie, verzorgd door onze collega’s
van Catering Van Eyck. Moe maar voldaan konden ze dit Kempisch top-evenement alweer succescol afsluiten.

Ook buiten Belgie en Nederland werden beperkingen opgelegd. Zo mochten in Amerika de auto’s met even
nummerplaten enkel tanken op maandag, woensdag en vrijdag, de oneven platen de overige dagen en op zondag
werden alle benzinestations zelfs volledig gesloten.

Ingrediënten voor 8 personen


5 deciliter melk



1 grote tas suiker



1 grote tas zelfrijzende bloem



3 pakjes vanille suiker



4 eieren (eiwit scheiden van eigeel)



2 soeplepels vanillepuddingpoeder

Bereiding






Doe de melk, suiker, bloem, puddingpoeder, eigelen en de
vanillesuiker in een kom en roer goed om
Sla het eiwit tot een stevig schuim en voeg voorzichtig toe aan
het mengsel
Vet een taartvorm in , bestrooi de bodem met bloem en doe het
mengsel voorzichtig in de vorm
Gedurende 50 min bakken in een voorverwarmde oven van 175°C
Laat achteraf de taart omgekeerd afkoelen op een taartrooster
voor de typische uitstraling

Kooktips:
Ontvet je kom met een beetje azijn om de eiwitten tot een stevig schuim te kloppen
Bedek de taart na een kwartiertje bakken met bakpapier voor een ideale kleuring

