Nieuwsbrief voor de buurtbewoners en medewerkers - december 2017

Welkom
Beste medewerker,
Beste buurtbewoner,
Met het nieuwe jaar voor de deur, wordt het tijd om jullie op de hoogte
te brengen van de nieuwtjes van de afgelopen maanden bij Noordvlees
Van Gool. Zo kunnen we samen 2017 afsluiten en het nieuwe jaar
verwelkomen.
In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de laatste ontwikkelingen
in de heraanleg van het Heiken. We geven ook alvast de planning
mee voor de werken die de komende maanden zullen starten. Begin
volgend jaar zal er een nieuw buurtcomité plaatsvinden, waarop wij
jullie de laatste stand van zaken van de werken zullen meegeven.
Intussen verwelkomden we twee cameraploegen in ons bedrijf.
Op 16 september kwam Gazet van Antwerpen naar Kalmthout om
een reportage te draaien in ons slachthuis. In deze nieuwsbrief
komen we nog eens terug op het verslag dat zij maakten van hun
bezoek. Enkele enthousiaste medewerkers kwamen aan het woord
en toonden dat dierenwelzijn voor Noordvlees Van Gool van het
allergrootste belang is. Begin november maakte een TV-ploeg
van Kanaal Z een deel van een uitzending van het programma
Mastercooks in en rond ons bedrijf. Ook hiervan vinden jullie een
verslagje in deze nieuwsbrief.
Wisten jullie trouwens dat wij in Oevel ons nieuwe hypermoderne
slachthuis geopend hebben? Dit gebeurde op 2 september in aanwezigheid van heel wat prominente figuren, zoals Phil Hogan (Europees
commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling), Denis
Ducarme (federaal minister van Landbouw) en Pieter De Crem
(staatssecretaris voor Buitenlandse Handel). Enkele sfeerbeelden
vinden jullie verderop terug.
Tot slot verwijzen wij voor de openingsuren van de vleeshal tijdens de
eindejaarsperiode naar de achterzijde van deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier en wij wensen jullie alvast prettige feestdagen en een
fantastisch nieuw jaar!
De directie van Noordvlees Van Gool

Wat is de stand
van zaken
in de heraanleg
van het Heiken?
Bij Noordvlees Van Gool houden wij steeds rekening met de buurtbewoners. Daarom houden wij jullie graag op de hoogte van de
recente ontwikkelingen in de heraanleg van het Heiken.
Zoals in onze vorige nieuwsbrieven te lezen stond, stelden wij in maart vorig
jaar samen met de gemeente een eerste ontwerp voor de heraanleg van
het Heiken voor aan de buurtbewoners van Kalmthout. Door de aanleg van
een onverharde berm langs de ene kant van de rijweg en een breed fietsen voetpad aan de andere kant van de rijweg zal komaf gemaakt worden
met de vervelende verkeerssituatie in en rond het Heiken. Hierdoor zal het
comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruiker én de vrachtwagenchauffeur aanzienlijk verbeterd worden.
Wij werken al van bij de eerste plannen voor de heraanleg van het Heiken
op een constructieve manier samen met de gemeente. Ondertussen werd
de vergunning verleend om te starten met de werken. Volgens de huidige
planning zullen de eigenlijke wegenwerken plaatsvinden tussen april en
juni 2018. Eerst zal half december 2017 de woning op de hoek van het
Heiken en de Bloemstraat (huisnummer 82) afgebroken worden.
In januari 2018 starten de werken dan echt met
het rooien van de bomen in het Heiken en
in februari zullen de nutsleidingen aangelegd worden door aannemer EAN.
Eens al deze voorbereidingen achter
de rug zijn, zullen de eigenlijke wegenwerken kunnen aangevat worden. Het
einde van de werken is voorzien in juli
2018. Wij houden jullie zeker op de
hoogte!

Naar aanleiding van de gebeurtenissen
bij enkele Vlaamse slachthuizen, kreeg
Noordvlees Van Gool in september de
vraag van Gazet van Antwerpen of ze
eens een kijkje mochten komen nemen
in ons slachthuis in Kalmthout. Een
vraag waar Noordvlees Van Gool met
plezier op inging, aangezien dierenwelzijn erg hoog staat aangeschreven
bij ons en wij dit ook wilden tonen aan
de buitenwereld. Op 16 september
ontvingen wij een journalist, een cameraman en een fotograaf van Gazet van
Antwerpen. Dirk Nelen en Carlo van
der Mast voorzagen hen tijdens een
rondleiding door het slachthuis van de
nodige tekst en uitleg bij de verschillende
stappen van het slachtproces en de
procedures.
Ook verschillende medewerkers van
Noordvlees Van Gool kwamen aan
het woord, waaronder Greg, een externe
vrachtwagenchauffeur, Tom, één van
onze vijf Animal Welfare Officers, en
Ogyusulu, een Ghanese medewerker in
het slachthuis. Resultaat: een interessante
reportage en een unieke blik achter de
schermen bij Noordvlees Van Gool.

Greg, externe vrachtwagenchauffeur:
“Je moet de dieren zo rustig mogelijk uit de vrachtwagen leiden.
Als je de dieren opjaagt, doen ze het tegenovergestelde van
wat je wil. […] Soms denk ik dat ik rustiger kan blijven bij
dieren dan bij mensen.”

Noordvlees Van Gool
en zijn medewerkers
in de spotlight!

Tom, Animal Welfare Officer:
“Wij moeten toekijken dat alles diervriendelijk gebeurt.
[…] We nemen dierenwelzijn hier heel serieus.
Die beelden die nu verspreid zijn, kan je in dit bedrijf
nooit maken, daar ben ik zeker van.”

Ogyusulu, medewerker op de slachtlijn:
“Het is de job van mijn leven!”

Op de website van Noordvlees Van
Gool kunt u het volledige artikel nalezen
en het filmpje van Gazet Van Antwerpen
bekijken.

Werknemers in de bloemetjes
Noordvlees Van Gool
op Kanaal Z: Mastercooks
Op maandag 6 en dinsdag 7 november kreeg Noordvlees Van Gool ook bezoek van
Kanaal Z voor een opname van het programma Mastercooks. In dit programma,
waarvan in november en december elk weekend een aflevering werd uitgezonden,
gaat een meesterkok op bezoek bij een bedrijf in de voedingssector.
In de vierde aflevering kwam Alex Colonna-Cesari van het toprestaurant
Centpourcent in Sint-Katelijne-Waver op bezoek bij Noordvlees Van Gool. Na
een leerrijke rondleiding in het slachthuis, konden de opnames beginnen. In het
filmpje werd de nadruk gelegd op de traceerbaarheid van het varkensvlees en de
export naar China. Het resultaat van deze filmdag in het slachthuis werd uitgezonden
op 18 en 19 november en kan u bewonderen op onze website.

n
e
s
s
i
n
e
D
s
i
r
Ch
PENSIOEN
•
•

PENSIOEN

Willy ool
Van G

45 jaar bij Noordvlees Van Gool
Gaat met pensioen op 1 januari 2018

“Ik werkte de afgelopen 45 jaar als administratief bediende bij Noordvlees
Van Gool. In al die jaren heb ik enorme veranderingen meegemaakt. Het
aantal varkens dat we dertig jaar geleden slachtten op één of twee weken,
slachten we nu op één dag. Ook in mijn eigen functie heb ik veel zaken zien
veranderen. De overgang van de eenvoudigste rekenmachines naar moeilijke
computersystemen… al is dat wel vlot gegaan bij mij, mede dankzij de goede
begeleiding die ik gehad heb.
Ik houd er een dubbel gevoel aan over om het hoofdstuk Noordvlees Van Gool
te moeten afsluiten. Op pensioen gaan is natuurlijk leuk, maar het bedrijf is
ook een groot deel van mijn leven. Ik woon naast het bedrijf, ben samen met
de familie Van Gool opgegroeid, ik heb in het bedrijf mijn man leren kennen…
dan trek je niet zomaar de deur achter je dicht. In ieder geval wens ik Noordvlees Van Gool nog heel veel succes toe in de toekomst!”

• 42 jaar bij Noordvlees Van Gool
• Met pensioen gegaan op 31 oktober 2017

“Sinds kort geniet ik van mijn pensioen. Ik had
best wel wat verantwoordelijkheden en leidde het
slachthuis 42 jaar vakkundig, ik bepaalde mee de
verdeling van de varkens van de leverancier en
aan de klanten. Een uitdagend werk dat ik met
hart en ziel en veel passie deed. De menselijke
band bij Noordvlees Van Gool, daar deed ik het
voor, het was steeds streng maar rechtvaardig. Ik
wens iedereen nog alle succes toe!”
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V.U. : Dirk Nelen (CEO Noordvlees Van Gool), Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout

Grand opening
in Oevel
Na enkele maanden van proefslachtingen, openden wij op 2
september met trots officieel ons slachthuis Sus Campiniae in
Oevel. Wij organiseerden hiervoor een groot evenement waarop
al onze collega’s uit de varkensteeltsector uitgenodigd waren.
Bij de 3.000 aanwezigen waren ook Phil Hogan (EU-commissaris
voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling), Denis Ducarme
(federaal minister van Landbouw) en Pieter De Crem (staatssecretaris voor Buitenlandse Handel) en samen met hen huldigden
we ons nieuwe hypermoderne slachthuis in. Hierbij enkele
sfeerbeelden van dit feestelijk gebeuren.

UURREGELING VLEESHAL TIJDENS
DE EINDEJAARSPERIODE
Tijdens de eindejaarsperiode gelden de normale openingsuren voor
onze vleeshal. Op zondag 24 december en zondag 31 december zal
de vleeshal enkel open zijn tussen 9u en 15u om bestellingen te komen
afhalen. Maandag 25 december en 1 januari zijn wij gesloten.
Aarzel niet om op voorhand te bestellen zodat u niet hoeft te wachten
wanneer u langskomt. Bestellen kan telefonisch (03 666 30 00), maar
ook per e-mail (vleeshal@van-gool.be). Bekijk ons ruim assortiment
op www.vleeshal-van-gool.be.

Distributie Noordvlees Van Gool nieuwsbrief en contact
De Noordvlees Van Gool nieuwsbrief wordt verdeeld in de buurt van
onze vestiging in Kalmthout en aan onze medewerkers. Deze nieuwsbrief verandert echter niets aan onze ‘open deur’. U kunt steeds bij ons
terecht met al uw vragen, opmerkingen of suggesties.
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