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Voorwoord

Danny blij bij Kringloper
Hieronder op de foto zie je Danny Hoveling.
Hij werkte bij Verpakken, maar wilde
graag iets anders gaan doen. Hij heeft op
verschillende plekjes stage gelopen en
gekeken wat het beste bij hem past.
Hij begon met een stage in de Kringloper.
Daar hielp hij klanten en ondersteunde bij
de verkoop. Dit past toch niet zo goed bij
hem, dus toen besloot hij stage te gaan
lopen bij Tomin Groen. Dat was het helaas
ook niet helemaal.

Dit is alweer de laatste Tominfo van het
jaar. Nog even en 2020 is voorbij. Een
moeilijk jaar, dat in het teken stond van
het coronavirus. We hebben ons allemaal
moeten aanpassen, zowel thuis als op het
werk. En dat is goed gelukt, ondanks dat
het soms ook lastig was. Ik ben heel trots
op jullie.
Voor we aan 2021 gaan beginnen komen
eerst nog de feestdagen. Ook dan moeten
we ons aanpassen. De meesten van ons
kunnen niet met al hun geliefden, familie of
vrienden tegelijk samen zijn. Kerst en Oud
en Nieuw zullen anders zijn dan anders.
Maar we hebben laten zien dat we ons goed
kunnen aanpassen, dus ook dit kunnen we
aan.
De Tominfo is extra dik dit keer. Naast alle
nieuwtjes en informatie over Tomingroep
staan er ook veel tips in voor de feestdagen.
Tips voor films, muziek, naar buiten gaan en
nog veel meer. En er is ook een prijspuzzel.
Doe mee en misschien win jij wel een mooie
prijs!
Ik wens jouw en je dierbaren heel fijne
feestdagen en ook veel leesplezier.
Ivo
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Maar drie keer is scheepsrecht: hij ging
aan de slag als bijrijder in de bus van
de Kringloper in Naarden en was gelijk
enthousiast! Vanaf 1 november werkt hij
officieel bij de Kringloper in Naarden.
Hij leert nog iedere dag en is super blij
dat hij deze kans binnen Tomingroep heeft
gekregen.
Ingezonden door Angelique Hendriks

Prijspuzzel
Stuur je oplossing voor 4 januari 2021 naar marcom@tomingroep.nl en maak kans op een
mooie prijs!
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Wie kwam er dit jaar rond 5 december helaas niet naar Tomingroep?
Deze dragen we verplicht en maken we bij Tomingroep.
TOP staat voor: ….., ondernemend, professioneel. Welk woord hoort er op de
stippeltjes?
Waar hebben we in juli van dit jaar een nieuwe Kringloper geopend?
Hoe heet de speciale Facebookpagina voor medewerkers van Tomingroep?
Hoeveel afstand moet je houden?
Bij Tomingroep heb je speciale kaartjes waarmee je iemand een ..... kunt geven.
Deze groep collega’s komt op voor de belangen van ons allemaal.
Ziekte die ons allemaal bezig houdt.
Zo heet onze Algemeen Directeur.
Hiermee ligt het dak van ons gebouw in Hilversum helemaal vol.
Hier is onze afdeling Groen in Almere gevestigd.

Vul hier het gevonden woord in:
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Tomin Groen weer druk met Actie Bladslag
De collega’s van SBS/Tomin Groen zijn bezig
met de laatste loodjes van Actie Bladslag.
Van week 44 t/m 51 maken zij alle straten,
pleinen en andere openbare ruimtes in
Hilversum vrij van bladeren.
Wat wordt er gedaan tijdens Actie
Bladslag?
De collega’s worden verdeeld in drie
ploegen, met voor elke ploeg een eigen
planning met eigen wijken. “Het is een
mooi treintje”, zegt uitvoerder André
Verweij. “Voorop lopen 4 of 5 mannen
met bladblazers. Zij blazen al het blad
van de stoep op de straat. Dat wordt
opgezogen door de tractor met daarachter
een trilozuigwagen, zeg maar een grote
stofzuiger met een hele grote slurf.
Daarachter rijdt nog een veegmachine die
de laatste restjes opveegt. Zo maken we alle
straten mooi schoon.”
Elke ochtend voor de mannen op pad gaan
wordt de strakke planning besproken,
alles uiteraard corona-proof. Op de dag
zelf checkt de uitvoerder een paar keer
hoe het gaat en of de planning aangepast
moet worden. Het is een zware klus, vooral
als het veel regent. Dan wordt al het blad
nat en zwaar. Soms moet een ploeg extra
inspringen, bijvoorbeeld als een straat
heel glad is of als er te veel blad ligt. Dat
doet ploeg 4, de vliegende brigade. Als
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het meezit lopen ze voor op de planning.
Dan wordt er gekeken welke straat even
makkelijk tussendoor meegenomen kan
worden. “Stil staan doen we niet, alles
wat je weg hebt is winst, want het wordt
alleen maar zwaarder, vooral als het zo blijft
regenen.”
Corona
Door corona werken er veel meer mensen
thuis, de auto’s blijven dus ook thuis staan.
Dat maakt het werk van de bladblazers wel
wat moeilijker. Ook voor de tractor is het
wat lastiger door de straten van Hilversum
te manoeuvreren. “We zijn extra alert en
doen ons uiterste best de auto’s niet vies te
maken of ze te beschadigen”, aldus Andre
Verweij.
Storten
Al het blad wordt op verschillende locaties
in Hilversum gestort. Al het gestorte blad
wordt afgevoerd en verwerkt tot compost.
Zo blijven we duurzaam. In totaal wordt er
per jaar tussen de 1800 en 2100 ton blad
opgezogen. Daar kan gelukkig veel compost
van worden gemaakt.
Naast de bladslag in Hilversum, wordt er
door Tomin Groen ook in de gemeenten
Gooise Meren, Nieuwegein, Weesp,
Amstelveen en Stichtse Vecht hard gewerkt
om de straten bladvrij te maken.

De werkdag van... Fred Rugenbrink
Fred werkt bij
Montage in Almere
als procestechnicus.
Officieel sinds ruim
een jaar, maar
eigenlijk al een
stuk langer. Hij
werkt vijf dagen
per week en houdt
zich bezig met het
in kaart brengen,
stroomlijnen en verbeteren van processen.
Voor Fred is elke dag anders. Hij werkt
volgens een planning, die hij zelf maakt,
maar moet daar 9 van de 10 keer van
afwijken. “Het geldt wordt op de vloer
verdiend” zegt hij zelf, en daar ligt dus
ook zijn prioriteit. Als de mensen daar een
beroep op hem doen, staat hij klaar om in
te springen. “Mijn hart ligt op de vloer, daar
moet je het meeste zijn. Daar kan je zien
waar de verbetering moet plaatsvinden.
Onze specialisten zitten op de vloer en daar
moet je naar luisteren” aldus Fred.
Dat betekent niet dat hij nooit achter zijn
computer te vinden is. Tussendoor werkt hij
op zijn kantoor aan al het administratieve
werk, zo bij elkaar ongeveer één dag per
week. Hij is dan druk met het schrijven
van protocollen of het ontwerpen van een
tekening. Ook is hij vaak bezig met het
in kaart brengen van wensen van nieuwe
klanten en dit uitwerken zodat collega’s
daar weer mee verder kunnen. Fred maakt
een raamwerk, zodat collega’s van andere
afdelingen bijvoorbeeld een offerte kunnen
opstellen.
Fred heeft het erg naar zijn zin bij
Tomingroep. “Het is een oud bedrijf, maar
ik heb gelukkig de kans gekregen om in te
stappen toen we nog op de ‘oude’ manier
werkten. Ik heb toen het hele proces naar

de ‘nieuwe’ manier mogen meemaken en
dat was erg prettig” vertelt Fred. Ook de
visie en doelen van het bedrijf spreken hem
aan. “Ik vind het belangrijk dat ik mijn
kennis mag delen met de mensen om mij
heen. En dat is heel erg in lijn met het doel
van Tomingroep. Ik krijg daarin veel vrijheid
en dat vind ik belangrijk”, aldus Fred.
Ondanks dat hij veel op zijn werk te vinden
is, heeft hij ook tijd voor leuke dingen in zijn
privéleven. Hij is graag bezig met sport, het
liefst gewoon lekker thuis. Daarnaast gaat
hij graag wandelen, vooral in het weekend.
En dat doet hij niet zomaar, want hij is aan
het trainen voor een belangrijkte tocht. In
2022 wil hij graag de pelgrimsroute naar
Santiago de Compostella lopen. Dit is een
wandeling van bijna 600 kilometer vanaf
zijn geplande startpunt Bilbao. Hij verwacht
de route binnen 6 weken te kunnen
wandelen, maar gaat zijn best doen om
hem binnen 4 weken al te kunnen afronden.
Gelukkig heeft hij tot die tijd nog wel aardig
wat weekenden om te kunnen trainen.

Zit je thuis en wil je met iemand
praten? Of heb je vragen over het
corona virus? Neem dan contact op
met het team.
Stuur je naam en telefoonnummer
naar corona@tomingroep.nl
Je wordt dan gebeld door
Sonja Schaaphok van bedrijfs
maatschappelijk werk, of door
iemand van P&O.
We doen het samen!
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De hobby van... Yvonne Cassee
Yvonne werkt sinds juni
2019 bij Tomingroep op de
afdeling P&O als manager.
Ze vertelt ons graag over
haar allergrootste hobby:
ski- en snowboardles
geven aan mensen met
een handicap. Bijvoorbeeld
aan mensen die blind of slechtziend zijn,
een lichamelijke handicap hebben, een
lichaamsdeel missen of een verstandelijke
beperking hebben.
Hoe heb je voor het eerst kennis
gemaakt met je hobby?
Bij de Wintersportclub Wolfskamer in Huizen
zochten ze in 2010 hulp bij de Vereniging
Gehandicapte Wintersporters. Daar ben
ik bij gaan helpen met de zitski lessen
en skilessen. Ondertussen geven we les
voor ons eigen bedrijf The Ski is the Limit,
maar ook voor Bibian Mentel’s Mentelity
Foundation en vele andere organisaties.
Hoe vaak geef je lessen?
In de winter geef ik twee dagen en twee
avonden les of training met zitskiën,
snowboarden en skiën. Je zou het niet
geloven, maar ook in de zomer doe ik dat
één dag per week. We doen dit op plastic
mattenbanen, indoor rolbanen en in de
kunstsneeuwhallen. In de wintermaanden
gaan we ook een paar keer mee met reizen
naar de Alpen.
Wat voor spullen heb je nodig?
Goede spullen zoals een zitski,
ski’s, snowboard, skischoenen,
snowboardschoenen, de juiste kleding,
een goed zittende helm en natuurlijk
handschoenen. Ook hebben we een speciale
opleiding gehad voor skiles, snowboardles,
zitskiles en aangepast wintersporten.
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Geef je alleen les of met iemand
samen?
Ik doe dit samen met mijn gezin; Hendrik
Jan Cassee en onze dochters Susanne en
Danielle Cassee. We zijn ook een erkend
leerbedrijf en hebben op dit moment zeven
stagiaires die we het mooie vak leren.

Wat vind je er zo leuk aan?
De lach op het gezicht als het gelukt is om
lekker naar beneden te komen van de berg.
De mooie verhalen, zoals een leerling die
zonder zijn spalken kleding uit zijn kast
kan pakken doordat hij met skiën leert zijn
balans te houden. Of de jongedame die net
in een zitski leert en de wind weer over haar
wangen voelt en dan zegt “oooh Yvonne dit
lijkt op skeeleren”. Dat geeft mij kippenvel.
Wat zou je nog willen bereiken?
We helpen al veel skiërs en snowboarders
op weg naar de Paralympische spelen en het
zou geweldig zijn er daar nog meer naar toe
te brengen maar ook zelf mee te reizen naar
deze spelen.

‘Elk nadeel heb ze voordeel’
Waar een kapotte goederenlift al niet goed voor is...
Begin oktober hebben de collega’s van de Kringloper Almere,
de collega’s van de TD (Fred en Wilbert) en de medewerkers
van 123Liftverhuur een tijdelijke bouwlift in het hart van de
winkel neergezet. Twee weken eerder ging de motor van de
goederenlift in Almere stuk. Er was enigszins hoop dat de
motor gereviseerd kon worden en dat de lift binnen een week
weer draaide….helaas was dit niet het geval.
Samen met Inkoop en Beheer is er gekeken naar een
tijdelijke oplossing om de medewerkers van de winkel
te ontlasten en te zorgen dat de goederenstroom weer
naar de eerste etage gebracht kon worden. Dat is begin
oktober gerealiseerd. Tijdens de opbouw van de lift en het
maken van een omheining waren er direct al ideeën om dit
in de toekomst zo te laten. Daarom “ELK NADEEL HEB ZE
VOORDEEL”
Afdeling Beheer bedankt de collega’s van de winkel en TD
voor de fijne samenwerking, en zo laten we zien waar we
goed in zijn: “samenwerken”.

Klik & Tik Cursus
Vier medewerkers van Verpakken Hilversum hebben een computercursus gehad van Theo en
Ronald van de Bibliotheek Huizen-Laren en Blaricum. Het was weer leerzaam en ze kunnen
er thuis verder mee oefenen. Marco, Mirjam, Arly en Erwin namens ons allen gefeliciteerd
met het behalen van jullie certificaat.
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KNUTSEL-TIPS
Ben je graag creatief bezig? Susan Douwma (Kringloper Almere) en haar
team hebben wat leuke ideeën voor je op een rij gezet. De spullen die je
nodig hebt vind je in je eigen huis óf in de Kringloper. Wat ga jij maken?
Deel je creatie op de Facebookgroep ‘Thuis met Tomin’!

Fotolijstjes
De feestdagen zijn het moment om de doos met oude foto’s
door te kijken. Lijst de leukste in! Zo zijn al je herinneringen
en dierbaren toch bij je in deze tijd. Spijkers in de muur
zijn niet nodig, als je lijstjes zoekt met ringetjes aan de
achterkant. Bind ze aan elkaar met touw of lint en hang
ze aan een haak! Fotolijstjes zijn standaard 30 cent bij De
Kringloper.

Tafereeltje in wijnglas
Een leeg (gedronken) wijnglas
maakt een mooie kaarsenstandaard op de eettafel. Met strikjes
en restjes verf maak je je eigen kersttafereeltje. Ook leuk
om met zijn allen te doen na het eten. Glas 10 cent. Zakje
kerstfrutsels (zelf vullen) 3 euro. Kaars 30 cent. (idee van
Jolanda Warnaar)

Creatief met jeans
Zoek een oude spijkerbroek en maak er iets leuks van. Spijkerstof is erg sterk dus geschikt
om kleine meubeltjes mee te bekleden of een fantasierijk kussen te maken. Zelfs leuke
decoratie heb je zo gemaakt. Zelfs als je niet zo goed kunt naaien. Geen oude spijkerbroek
meer? Bij de Kringloper koop je ze vanaf 1 euro!

Hartjes gemaakt
van spijkerbroek
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Kruk met nieuwe hoes van een oude
spijkerbroek

Konijn-kussen, gemaakt
door de zuster van Dirk

KERSTKOEKJES MAKEN
Wat heb je nodig?
Materialen
175 gr bloem + beetje om te bestuiven
Weegschaal
Snufje bakpoeder
Mengkom
75 gr suiker
Bakpapier
½ zakje vanillesuiker
Mixer met deeghaken
1 eetl koud water
Deegroller
75 gr boter
Koekvormpjes
40 gr amandelen, fijngemalen
1 losgeklopt ei
Snufje kaneel
Snufje zout
Berti Liemberg van Marketing/Communicatie:
“Deze koekjes zijn heel makkelijk te maken
en ze smaken heerlijk! Ik heb ze samen met
mijn zoontje Sjoerd gemaakt en dat was heel gezellig.”
Bereiding
1.
Meng de bloem, gemalen amandelen, vanillesuiker, suiker, snufje bakpoeder,
kaneel en zout in een kom.
2.
Snijd de boter in stukjes en voeg samen met het koude water en het ei toe.
3.
Kneed het deeg met een mixer met deeghaken goed door. Kneed het daarna
nog kort met je handen door tot egaal deeg.
4.
Zet daarna afgedekt een half uur in de koelkast.
5.
Verwarm de oven op 180 graden.
6.
Bestuif het aanrecht met wat bloem en rol het deeg uit tot ongeveer 4 mm dikte.
7.
Steek er vormpjes uit in verschillende vormen. Optioneel: maak een klein gaat je in
het koekje zodat je het kan ophangen in de kerstoom.
8.
Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de koekjes hierop.
9.
Bak ze in 10 minuten gaar.
10.
Haal de koekjes voorzichtig van de bakplaat en laat ze afkoelen.

Decoratie ideeën
Voor decoratie kun je 3 eetlepels poedersuiker met een paar druppels water mengen en zo
een glazuur maken. Strijk de koekjes in met het glazuur en bestrooi met wat geschaafde
amandelen. Ook zijn er decoratiestiften verkrijgbaar waarmee de koekjes kunt versieren.
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KERSTFILM-TIPS!
Heerlijk met de voetjes omhoog op de bank, dekentje erbij, misschien wat
lekkers te eten of te drinken... Het ideale recept voor een movie-night! We
vroegen Wilma de Haan en Janny Fekkes, van de recepties in Hilversum en
Almere, om hun kerstfilm-tips voor ons op een rijtje te zetten.

Wilma de Haan: “In een heerlijke Kerstfilm wil ik vooral veel sneeuw,
kerstbomen, kerstlichtjes en romantiek zien en natuurlijk een goede
afloop, dus het ultieme feel good gevoel……….zwijmel zwijmel....”

1. The Holiday (2006)
Amanda is een Amerikaanse vrouw met een druk leven. Iris is een Engelse
vrouw die de moed heeft opgegeven in de liefde. Wanneer ze elkaar online
via een site voor woningruil ontmoeten, besluiten ze voor een periode van
twee weken van huis en leven te wisselen, waardoor hun leven voor beiden
op de kop wordt gezet. Een super heerlijke romantische Kerstfilm…………
2. Miracle on 34th street (1994)
Een must see kerstfilm voor het hele gezin. Heerlijk Kerstig en sfeervol,
romantiek en een vleugje magie. Kris Kringle (de echte Kerstman) wordt
door Cole’s warenhuis ingehuurd als kerstman voor het kerstseizoen. Een
gewetenloze rivaal van Cole’s stelt alles in het werk om het zo belangrijke
en goed lopende warenhuis over te nemen. Daarnaast probeert hij ook
Kris in diskrediet te brengen. Een advocaat en een klein meisje willen gaan
bewijzen bij de rechtbank dat Kris Kringle de enige echte Kerstman is… En
uiteraard, zoals het in een echte Kerstfilm hoort, eind goed al goed…
3. White Christmas (1954)
Vlak na de oorlog komen twee zang- en danstalenten (Bing Crosby en
Danny Kaye) bij elkaar om één van de beroemdste acts in de geschiedenis
van de showbizz neer te zetten. Zij ontmoeten twee glamoureuze zusjes
(Rosemary Clooney en Vera -Ellen) met wie ze naar Vermond trekken om
daar een ouderwets witte kerst te vieren. Daar begint het echte avontuur
als ze ontdekken dat het hotel waarin ze verblijven eigendom is van hun
oude legergeneraal, die zich in een enorme financiële crisis bevindt. Een
prachtige klassieker waarin dromen geen bedrog zijn.... dus ook hier eind goed al goed.
De kerstklassieker song “I ‘m dreaming of a white Christmas” hebben wij te danken aan
deze film met Bing Crosby, Danny Kaye en Rosemary Clooney (de tante van
George...)
4. Scrooge (1970)
Ebenezer Scrooge is een gierige man die niet van kerst houdt. Hij wordt op
kerstavond door zijn voormalige partner Jacob Marley bezocht en ‘s nachts
door drie kerstgeesten om hem op andere gedachten te brengen…
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1. Santa Buddies (2009)
Kijk en verbaas je over de liefste puppies van de
wereld en zie waar ze rond de kerst terecht komen.

Janny Fekkes:
“Kerstfilms
moeten voor mij
liefdevol zijn en liefst ook
nog wat humor hebben. Deze
films geven mij een echt
kerstgevoel, de liefde spat er
vanaf. Iedereen veel kijkplezier
en fijne feestdagen”.

2. Snow Buddies (2008)
Opnieuw met puppies, die je laten zien hoe belangrijk
het is om hulp te bieden en hoe belangrijk
samenwerking is.
En......een film die eigenlijk voor mij op 1 staat en ook
rond de feestdagen wel mooi is om naar te kijken:

3. Hachi: a dog’s tale (2009)
Over de hond Hachiko (de echte naam van de hond), die trouw zijn baasje
‘s ochtends vergezelt naar de trein en hem daar ‘s middags weer opwacht
als hij terug komt. Tot de dag dat het baasje niet meer terug komt in de
middag omdat hij is overleden. Wat gebeurt er dan? Uiteraard kan ik dat
vertellen, want dan is de film minder mooi.

REBUS
LOS JIJ HEM OP?
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Het LeerWerkCentrum Groen
Het LeerWerkCentrum Groen van Tomingroep biedt iedereen die komt werken bij Tomin
Groen de kans om een vak te leren en zichzelf te ontwikkelen. Het is dan ook de startplek
voor nieuwe medewerkers en stagiair(e)s. We praten hierover met Eric van Oostrum,
praktijk opleider en Nynke den Ouden, jobcoach. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het
LWC.
Nynke vertelt dat het LWC is opgericht om iedereen een warm welkom en vooral een goede
start op maat te geven als ze bij Tomin Groen aan de slag gaan, immers ‘geen mens is
hetzelfde’. Het ‘warme welkom’ geeft de medewerkers de kans om Tominr Goen te leren
kennen, en biedt ook Nynke en Eric de kans om de nieuwe medewerker goed te leren
kennen. Dat geeft wederzijds een gevoel van veiligheid en vertrouwen, een belangrijke
voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Voor deze kennismaking wordt ook echt de tijd
genomen, minimaal 3 weken en een aantal gesprekjes. En ondertussen leert de medewerker
het groene vak bij Eric.
Hierbij wordt rekening
gehouden met wat de
medewerker kan en leuk
vindt. Houdt hij van
machines? Of werkt hij
liever met planten?
“Wat vind je leuk,
wat past bij je en wie
ben je? Antwoord op
deze vraag bepaald
hoe we verder gaan
ontwikkelen. Groen
is niet alleen maar
schoffelen!”, vertelt
Nynke.
Bij alle nieuwe medewerkers wordt een proefperiode afgesproken. Bij de een is die periode
langer dan bij de ander. Het is allemaal maatwerk en afhankelijk van de persoon. De
proefperiode is wel minimaal één maand. En na 3 weken wordt er gekeken hoe het gaat
en hoe we verder gaan. Deze 3 weken zijn echt nodig om in het werkritme te komen en te
wennen. Bijna altijd is er meer tijd nodig en/of krijgt de medewerker een plek aangeboden
op een andere afdeling bij Tomingroep, zoals bij De Kringloper of Facilitair. Dan zorgen Eric
en Nynke ook voor een warme overdracht, en kan de collega vast een dagje meelopen om
te zien hoe het er gaat. Als iemand niet weet wat hij wil dan is er ook de mogelijkheid van
een “stage carrousel”. Dat houdt in dat iemand een week lang bij elk bedrijfsonderdeel van
Tomingroep stage loopt. Want: “je weet het pas echt zeker als je het werk hebt gedaan!“
Aan het einde van het traject heeft de medewerker verschillende mogelijkheden. Als werken
in het groen goed bevalt dan kan hij/zij aan de slag bij de collega‘s van Tomin Groen. Maar
hij of zij kan ook met hulp van Tomin Detachering gedetacheerd worden bij een hovenier,
groenaannemer, tuincentrum of ander groenbedrijf.
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Het allerleukste aan haar werk vindt Nynke om te zien dat medewerkers zich ontwikkelen.
Zodat ze uiteindelijk duurzaam, met veel plezier en vertrouwen, op een passende plek aan
het werk zijn. Eric vult aan: “het is mooi als je ziet dat ze trots op zichzelf zijn. Dat iets
goed gaat, of iets lukt.”
Ze sturen op persoonlijke ontwikkeling met de vakvaardigheden als instrument, zo zorgen
ze – op een prettige manier – dat het goed met de medewerkers gaat. Dat is de kracht van
het LeerWerkCentrum: de ontwikkeling van medewerkers naar de best passende plek
Heb je interesse? Zou jij ook wel eens willen horen wat het LeerWerkCentrum voor jou kan
betekenen? Bespreek dat dan met je leidinggevende. Je kunt ook direct contact opnemen
met Nynke en Eric via email:
Nynke – ndo@tomingroep.nl
Eric – evo@tomingroep.nl

Woordzoeker
C
E
W
I
N
T
E
R
P
R
E
T
I

H
H
A
P
E
O
S
N
E
T
W
R
E

D
U
O
K
N
R
E
T
N
I
W
N
J

S
S
I
C
E
E
L
S
N
J
O
E
S

N
N
N
V
O
R
S
T
W
S
O
F
N

E
E
E
T
H
L
E
U
I
B
R
U
E

E
E
S
I
C
R
A
M
N
A
W
A
E

U
U
T
W
S
S
S
D
T
A
A
L
U

W
W
A
L
D
N
K
K
E
N
R
G
W

P
B
A
A
N
E
I
I
R
M
M
N
V

O
A
H
A
A
E
E
U
J
S
E
A
L

P
L
C
J
H
U
E
R
A
S
R
L
O

O
R
S
S
J
W
N
K
S
V
S
R
K

CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
HANDSCHOENEN
IJS
IJSBAAN
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
MUTS
OORWARMERS
SCHAATSEN
SJAAL
SKIEEN
SLEE
SNEEUW
SNEEUWBAL
SNEEUWPOP
SNEEUWVLOK
VORST
WINTER
WINTERJAS
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT
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KERSTMUZIEK-TIPS
Iedereen kent de onderstaande vijf liedjes… die waar het glazuur van je tanden springt
van de zoetigheid. Maar die zoetige sfeer kunnen we dit jaar wel gebruiken. Scan met je
smarpthone de QR-codes en je kunt de liedjes afspelen op YouTube.
1
2
3
4
5

All I Want For Christmas - Mariah Carey
Last Christmas - Wham!
Driving Home For Christmas - Chris Rea
The Most Wonderful Time - Andy Williams
Do They Know It’s - Christmas Band Aid (wel die uit 1984 natuurlijk !)

Maar ik zou geen muziekliefhebber zijn, als ik jullie niet zou wijzen op een aantal
alternatieven. Dus ik heb 5 andere liedjes uitgezocht:
Winter Sound - Of Monsters And Men (Folk muziek)
Ik weet niet wat het precies is met die Scandinavische landen. Maar net als
hun TV series weten ze alles geweldig te verpakken met prachtige beelden,
geluiden en mensen die mooi zijn op hun eigen manier. In dit geval is “Winter
Sound”, van de IJslandse band Of Monsters and Men ook weer zo’n vrolijk en
mooi klinkend liedje… al is de inhoud is een tikkie donkerder.
Who took the Marry out of Christmas – Staple Singers (Gospel muziek)
Dit nummer is gebruikt in een Kerst-aflevering van de serie “House, M.D.” Die gaat over
een drugs verslaafde dokter die patiënten alleen behandeld als het een échte uitdaging is
en niemand anders weet hoe ze iemand moeten genezen. Dat doet hij met zijn mokkende
humeur en botte gedrag. Ook in deze aflevering redt hij een vrouw in
de laatste minuten van de serie. Aan het einde loopt hij alleen door de
gangen van het ziekenhuis richting de uitgang, met dit gospel nummer
op de achtergrond.
Run Rudolph Run – Hanson (Rock ‘n-Roll muziek)
Het hele album: ‘Snowed In’ werd in 1997 uitgebracht, hetzelfde jaar
van dat mega aanstekelijke “Mmmbop” dat jullie allemaal kennen. Dit
was natuurlijk een ultra commercieel Kerstdiner
op smaak gebracht een smakelijke pop-rock
Wilco Goossens, collega van
(‘n-roll) sausje. Beste nummer van dit album
I&A, schreef voor ons deze
is hun versie van “Run Rudolph Run”, wat de
muziektips, speciaal voor de
meeste mensen tot dan toe kenden van Chuck
feestdagen. Hij maakte zelfs
Berry. Het tiener trio scheurt letterlijk door het
speellijsten zodat
lied, en dat terwijl niemand in de band nog
we makkelijke
mocht beginnen met een rijbewijs.
mee kunnen
luisteren tijdens
All I Need is Love - Cee Lo Green & the
het lezen.
Muppets (Soul / R&B muziek)
Hoe blij wil je een liedje hebben in deze vreemde
tijden. We kunnen geen kant op, vermoedelijk
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vieren we Kerstmis anders dan we al jaren gewend zijn. Maar we moeten er toch wat van
maken en wat is er leuker dan een beroemdheid die samen met de Muppets een leuke clip
heeft gemaakt? Het deuntje wordt direct een “oorwurm” als je het hoort. Met een passend
tussen stukje: “als je de Kertsman in je hart hebt, dan heb je de Kerstman in je huis”.
Christmas at the airport – Nick Lowe (Singer Songwriter muziek)
Het liedje “Christmas at the Airport”, over een met Kerst gestrande reiziger op een
afgesloten luchthaven. De man is moe, maar nog steeds vol goede moed. “Ik doe de
Kerstman zijn slee rit na op de bagagecarrousel”, zingt en hij roept zijn familie op geen
kalkoen te bewaren omdat hij nog een hamburger heeft gevonden in de prullenbak.
Ik zet nu weer snel The Christmas Station van Skyradio op en galm weer lekker mee met
Mariah Carey… Nog een paar nachtjes slapen en het is eindelijk zo ver: Kerst!

recept van johan
Oosters gewokt gehakt
Voor 4 personen, bereidingstijd: 30 min
1 wokpan of braadban
500 gram rundergehakt
3 eetlepels Chillisaus
2 eetlepel olie
1 ui
5 knoflookteentjes
1 theelepel Laos

1 theelepel Djahé
3 eetlepel Ketjap
1 rode paprika
1 prei
200gr Tauge
1 zakje satésaus van Conimex (of
alternatief)

1. Bak de (gesneden) ui samen met de knoflook en chillisaus bruin van kleur in de olie en
voeg een 1/2 (grof gesneden) paprika toe.
2. Doe dan het gehakt erbij(rullen).
3. Vervolgens kan de Laos en Djahé in het gerecht. Als de gehakt gaar is, kan de Ketjap,
gesneden prei, tauge en de andere halve paprika mee gebakken worden. Niet langer dan
5 minuten, anders verliest de prei en paprika z’n knapperigheid.
4. Maak het af met door de satésaus toe te voegen.
Serveer dit gerecht met witte rijst, komkommer of atjar, Sambal en Sambal goreng kentang
(gebakken gesnipperde aardappel met suiker) en/of gebakken uitjes. Vergeet natuurlijk ook
de kroepoek niet (tip:Conimex Java of Bali).
Je kan in plaats van de paprika, prei en tauge, ook gebruik maken van een zak van 400
gr wokgroente, die in diverse soorten in de supermarkt te krijgen is. Dus helemaal naar je
eigen lievelings groente in te vullen.
Johan Hahury: “Dit is simpel gerecht, met een oosters tintje. Maar
snel klaar en dus ideaal voor iedereen die doordeweeks geen of
weinig tijd hebben voor het bereiden van simpele oosterse maaltijd.
Veel plezier met het maken hiervan en eets makelijk.”
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Hans Roos neemt afscheid
Na bijna 38 jaar voor Tomingroep te hebben gewerkt, heeft Hans Roos deze maand afscheid
genomen van zijn collega’s. Gelukkig heeft Hans ons goed kunnen voorbereiden op zijn
vertrek. De afgelopen anderhalf jaar bood ruime mogelijkheden om zijn werkzaamheden
over te dragen aan zijn opvolgster Francisca Moesker.
Hans begon in 1983 bij Tomingroep als bedrijfsmaatschappelijk werker, met een sterke
interesse in personeelszaken. Zes jaar later werd hij, als gevolg van een interne opvolging,
het nieuwe hoofd van Personeelszaken. In 2000 veranderde hij van functie en werd hij
Directeur Sociale Zaken en Re-integratiediensten. Dat bleek een enorm veelzijdige functie,
waardoor hij bij veel personeels- en bestuurszaken binnen Tomingroep betrokken was.
Twee jaar geleden kwam hij tot de conclusie dat hij een betere balans tussen zijn werk
en privéleven nodig had. Hij kreeg de mogelijkheid om parttime te gaan werken als
Programmamanager P&O, naar eigen zeggen een ‘perfecte oplossing’ voor hem. “Ik heb
enorm geboft met deze mogelijkheid, zo’n flexibiliteit tref je niet zomaar bij elke werkgever
aan” aldus Hans. Binnen deze functie heeft hij gewerkt aan veel verschillende projecten die
allemaal te maken hadden met personeelszaken. Zo werkte hij aan projecten in het kader
van ziekteverzuim, voerde hij met Francisca de onderhandelingen over de CAO, was hij
betrokken bij de introductie van de nieuwe arbodienst en vraagstukken met betrekking tot
beloningsbeleid, aanpassing van diverse personeelsvoorzieningen en het voorbereiden van
advies- en instemmingsaanvragen aan de ondernemingsraad. Ook heeft hij ondersteuning
kunnen bieden bij coachingtrajecten Groen na de plotselinge uitval van Peter Hagenaar.
Op het moment dat Hans parttime ging werken, werd er ook gelijk nagedacht over de
opvulling van zijn taken en uiteindelijke opvolging na zijn pensioen. Er werd een vacature
opgesteld, waardoor wij in februari 2019 Francisca Moesker mochten verwelkomen als
directeur Personeel & Organisatie.
Francisca heeft voor haar komst bij Tomingroep altijd al gewerkt op het gebied van
personeelszaken, binnen verschillende branches zoals bijvoorbeeld de financiële
dienstverlening en ministeries. Ze heeft zich hierbij altijd gefocust op ontwikkeling van
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mensen, iets wat haar dan ook aansprak binnen haar functie bij Tomingroep. Francisca is
moeder van twee kinderen en woont in Voorburg. Ze gaat graag hardlopen en werkt, naast
haar werk bij Tomingroep, als vrijwillig arbeidscoach voor statushouders in haar gemeente.
Als directeur P&O is zij verantwoordelijk voor de personeelszaken, detachering en
uitzendbureau Focus@Work. Ze heeft het enorm naar haar zin. “Ik heb er helaas niet altijd
tijd voor, maar ik vind het fijn om langs te gaan bij de mensen op de werkvloer. Zo krijg ik
een goed idee van wat er speelt bij collega’s. Er spelen binnen Tomingroep veel dingen waar
aandacht voor nodig is, dat maakt het soms intensief werk. Maar het is vooral heel leuk!”
vertelt Francisca.
Het was voor Hans en Francisca in het begin wel even wennen. Francisca zou veel taken
van Hans overnemen, maar Hans bleef zelf ook nog werken bij P&O. Gelukkig bleek na het
eerste gesprek dat ze een goede klik hadden. Daarnaast was er zeker ook tijd nodig om
alles goed over te kunnen dragen. “Er is zoveel gebeurd in het afgelopen jaar, ik zou niet
weten hoe we het bedrijf draaiend hadden kunnen houden zonder de kennis van Hans. Ik ga
hem zeker missen”, aldus Francisca.
Hans kijkt terug op een mooie tijd bij Tomingroep, maar kijkt er ook naar uit om te gaan
genieten van zijn pensioen. “Toen ik parttime ging werken had ik mooie plannen voor de
extra tijd die ik zou hebben. Naast meer vrije tijd samen met mijn vrouw, wilde ik onder
anderen meer boeken lezen, meer gaan fotograferen en meer tijd voor mijn saxofoon. Dat is
helaas niet helemaal gelukt, dus hopelijk gaat dat nu écht lukken.”

EHBO-cursus
In Almere hebben een aantal collega’s
weer een cursus Eerste Hulp Bij
Ongevallen gedaan. En daarbij moet
ook worden geoefend natuurlijk!
Alex Verweij liet ons weten dat hij erg
blij was met zijn ‘behandeling’ van
collega Cor de Groot!
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EROPUIT IN DE KERSTVAKANTIE

Speulderbos
Ten oosten van Ermelo en Putten ligt één van de oudste en mooiste bossen van Nederland.
Eeuwenoude eiken die lijken te bewegen in de nevelen die in het bos hangen. Ze zijn
verwrongen in wonderlijke vormen door de tand des tijds en geven het bos in de volksmond
de bijnaam “het bos van de dansende bomen”. Neem je camera mee.
Er zijn ook donkere delen in het bos waar douglas- en fijnsparren een dicht dak van
naalden boven je vormen. Het mysterieuze bos biedt (roof)vogels, dassen, wilde zwijnen en
edelherten een goed onderkomen, want de natuur mag hier vrij zijn gang gaan. Vanwege de
rust is de kans op een ontmoeting met wilde dieren, vooral rond de schemering, groot.
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De Amsterdamse Waterleidingduinen
In de Amsterdamse Waterleidingduinen kun je urenlang
wandelen, over de bestaande wegen en paden, door zelf
te struinen of m.b.v. bestaande wandelingen. Honden en
fietsen zijn niet toegestaan. Damherten kom je er zeker
tegen, ze zijn door het hele gebied te vinden heb je meer
geluk dan is een ontmoeting met een vos een prachtige
ervaring. Ook het ijsvogeltje heeft hier zijn leefgebied.
Oostvaardersplassen
Iets dichter bij huis is een wandeling door de Oostvaardersplassen ook een aanrader,
Edelherten en konikpaarden zijn daar goed vertegenwoordigd. Krijgen we weer eens sneeuw
dit jaar dan ben ik daar zeker te vinden.

De Oostvaarders:
Aan de Almeerse zijde van
de Oostvaardersplassen ligt
Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. Dit
informatiecentrum inclusief restaurant is ook
startpunt voor wandel- en fietsroutes en voor
activiteiten.
Toegankelijkheid mindervaliden:
Het buitencentrum in Lelystad is toegankelijk voor mindervaliden. Voor het centrum liggen
er 5 mindervalide-parkeerplaatsen. In het centrum is een invalidetoilet aanwezig. Vanuit het
centrum start de rolstoelvriendelijke route De Zeearendroute.
Houd wel rekening met de corona richtlijnen: vermijd drukte, geef elkaar de ruimte en blijf
thuis bij griepverschijnselen.

Alex Verweij, collega van Metaal Almere, schreef
voor ons deze wandeltips. Ook de prachtige foto’s
maakte Alex zelf tijdens zijn wandelingen.
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Nieuws over Tomingroep in de media
Op 19 november stond er een stuk in de krant en had Omroep
Flevoland een item over de situatie bij Tomingroep. Het belangrijkste
nieuws was dat we dit jaar ongeveer € 5 miljoen verlies gaan maken.
We praten hierover door met onze directeur, Ivo Korte.
“We hebben in november een brief aan onze gemeenteraden gestuurd
om te vertellen dat we het jaar gaan eindigen met een tekort van
ongeveer € 5 miljoen. Zo’n brief is openbare informatie, dus dan komt
het ook in de media.”
Hoe kan dat, zo’n groot verlies?
“Dat komt voor een heel groot deel door corona. We hadden soms minder werk, maar
moesten door afwezigheid van medewerkers wel extra mensen inhuren om al het werk af te
krijgen. Vooral bij Groen kon dat niet anders. Ook de maatregelen in verband met corona
kostten extra geld. Bijvoorbeeld extra vervoer en extra schermen in de productie-hallen.
En als er geen corona was geweest?
“Dan zou het beter zijn gegaan dan vorig jaar. Toen hadden we zo’n € 2,8 miljoen verlies.
We denken dat we dit jaar zonder corona zouden zijn uitgekomen op ongeveer € 1,6 miljoen
verlies. Dat is natuurlijk nog veel te veel. Daarom moeten we keihard blijven werken om de
situatie te verbeteren.”
Wat doen we eraan?
“We helpen medewerkers om zich te ontwikkelen, zodat ze werk kunnen doen dat meer
oplevert. Bijvoorbeeld als je gedetacheerd kunt worden. Verder verkleinen we het aantal
directeuren en gaan we nog efficiënter (en dus goedkoper) werken. En we proberen het
ziekteverzuim omlaag te krijgen, dan hoeven we minder uitzendkrachten in te zetten.”
En wat nog meer?
“We kijken kritisch naar elke werksoort. Biedt het veel werkgelegenheid? Levert het winst
op? Is het belangrijk voor de ontwikkeling van de mensen? En dan besluiten we wat we
ermee doen. We zijn gestopt met Vastgoedonderhoud, omdat we daar een grote klant
kwijtraakten. Er was te weinig toekomst om door te gaan. En Metaal wordt kleiner en gaat
richting montage, omdat het metaalwerk voor veel van onze medewerkers niet zo geschikt
is. De andere werksoorten blijven we doen, maar ook daar zal niet alles helemaal hetzelfde
blijven.”
Wat vinden de gemeenten ervan?
“De gemeenten vinden het niet fijn dat we verlies maken. Ze waren jarenlang gewend dat
ze zelfs winst kregen. Maar dat is verleden tijd. In het hele land zijn er bijna geen SWbedrijven meer zonder bijdrage van de gemeenten. Dat komt doordat de regering de wet
heeft veranderd. Daardoor is er veel minder subsidie dan vroeger.”
Hoe ziet Tomingroep er volgens jou in de toekomst uit?
“Een paar jaar geleden hadden de gemeenten en Tomingroep het voornemen om van
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Tomingroep een hele grote werkgever te maken voor iedereen die een steuntje in de
rug nodig had. Maar nu zien we dat het niet lukt om daarmee het hoofd boven water te
houden. Ik denk dat Tomingroep zich weer meer moet gaan richten op het ontwikkelen
van de medewerkers. Zit je nog op de juiste plek? Benut je al je talenten en interesses?
Kun je meer aan? Of moet je een stapje terugdoen? Mensen die niet zelfstandig bij een
gewone werkgever kunnen werken, kunnen bij Tomingroep terecht. En mensen die tijdelijk
ondersteuning nodig hebben, kunnen bij Tomingroep een leer-werktraject volgen en daarna
buiten Tomingroep een baan vinden.”
Tomingroep gaat dus niet failliet?
“Nee. We hebben nog steeds een stevige financiële basis. En ook in onze regio hebben veel
mensen aangepast werk en begeleiding nodig. Dat biedt Tomingroep. Daarom is er zeker
een toekomst voor Tomingroep!”
Wil je verder nog iets kwijt?
“Aan het begin van dit interview hadden we het over corona. Ik wil graag nog zeggen dat ik
het heel verdrietig vind dat we een aantal collega’s aan deze ziekte hebben verloren. Er zijn
ook heel wat mensen ziek geworden. Het was voor niemand een gemakkelijke tijd. Ik vind
het ontzettend knap dat we het bedrijf open hebben gehouden en dat al het werk zo goed
mogelijk is doorgegaan. Daar wil ik alle collega’s voor bedanken en een groot compliment
voor geven!”

Tominfo vanaf 2021 digitaal voor gepensioneerden
Vanaf het komende jaar zal de Tominfo
niet meer worden verstuurd naar
gepensioneerde collega’s. De Tominfo
blijft voor deze groep wel beschikbaar.
Er is een fysiek exemplaar op te halen
bij een van onze vestigingen of je kan
de Tominfo online lezen.
Op de website van Tomingroep is
rechts bovenin de pagina een nieuwe
rode knop met de tekst ‘Personeel’
toegevoegd. Als je op deze knop klikt,
kom je op een pagina met informatie
voor collega’s. Hier kan je kiezen tussen informatie over corona of de pagina met Tominfo’s.
Op de Tominfo-pagina kan je voortaan de laatste editie digitaal lezen. Ook vind je hier
een archief met oudere edities van de Tominfo. Deze zijn uiteraard ook beschikbaar voor
collega’s die nog niet met pensioen zijn.
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Feestjes bij Tomingroep
Er zijn weer wat kleine en grote momenten gevierd binnen de verschillende divisies.
Gefeliciteerd allemaal!
Medewerkers van de maand
Bij Tomin Schoonmaak zijn er in november twee collega’s in het zonnetje gezet. Jolanda
Bast-Rotman en Monique Reijerse hebben op 19 november een bloemetje mogen ontvangen
van Maurice.

Vrijdag 16 oktober is Jaap Siemons, voorman bij Tomin Groen, na ruim 20 jaar met
pensioen gegaan. Hij kon al een half jaar eerder met pensioen. Maar hij had het zo naar
zijn zin, dat hij nog een half jaar door is gegaan. Op zijn laatste dag zijn we langs zoveel
mogelijk collega’s gereden om persoonlijk
afscheid te kunnen nemen. Van iedere ploeg
kreeg hij een vlaggetje, vol met mooie
teksten van iedereen. Zo had hij aan het eind
van de ochtend een bos vol vlaggetjes als
herinnering. En uiteraard een bos bloemen
van de Tomingroep. Met zijn vaste collega’s
met wie hij de laatste jaren in Almere Haven
werkte, was er tijd om in het restaurant aan
de Omroepweg te genieten van koffie met
gebak. En om nog een groepsfoto te maken, op 1,5 meter afstand uiteraard. Leuk was ook
dat zijn voormalige uitvoerder Jan Sijtsma, sinds dit jaar werkzaam bij de gemeente Almere,
ook nog langs kwam om hem gedag te zeggen. Jaap, geniet van je pensioen! We zullen je
vakkennis en ervaring gaan missen.
Helena Huijser, werkzaam bij Tomin Verpakken, was op 3 juni van dit jaar 40 jaar in
dienst. Door omstandigheden heeft zij haar jubileum helaas toen niet kunnen vieren. Op
17 september heeft ze dan toch op gepaste wijze haar 40 jaar jubileum in de kantine met
familie/begeleiding en collega’s kunnen vieren onder het genot van een gebakje en een
bakje koffie. Zij heeft mooie cadeautjes en bloemen gekregen waar zij blij mee was. Paul
heeft nog een woordje gehouden waarbij ook aan Marja werd gedacht. ‘s Avonds kon ze
nog genieten van een overheerlijk etentje bij SU in Hilversum. Het was gezellig en iedereen
heeft heerlijk gegeten. Wij wensen Helena nog vele gezonde jaren bij Tomingroep!
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Op vrijdag 2 oktober is het 40 jarig jubileum
van Gerda van Beek gevierd in de kantine
van Almere. Gerda is op 19 jarige leeftijd
bij Tomingroep in dienst gekomen. Ze is
begonnen bij de heer Hartogsveld op de
toenmalige test en trainings afdeling. Daarna
heeft ze jarenlang gewerkt op de afdeling
Boekbinderij. Hier heeft ze ook haar man
leren kennen, Hans van Beek. Omdat Hans in
Almere woonde is ze later over gegaan naar
de Tomin locatie in Almere. Tussen door heeft ze ook nog andere werkzaamheden gedaan
voor Tomin, een soort detachering. Vanuit de vestiging in Almere is ze ook werkzaam
geweest bij het ‘euro project’ in Lelystad. Hier werden toen de pakketjes gemaakt die elk
gezin kreeg bij de invoering van de Euro. Momenteel werkt Gerda bij de afdeling Vepakken
in Almere, waar ze het goed naar haar zin heeft.
Bojoura Bast – Kruijning, werkzaam bij
Verpakken, was op 1 oktober van dit jaar 25
jaar in dienst. Zij heeft die dag dit heugelijke
feit in de kantine kunnen vieren. Helaas
mocht er geen familie bij zijn vanwege
aangepaste maatregelen en was alleen haar
man aanwezig. Zij hebben genoten van een
gebakje, de mooie bloemen en oorkonde. Van
haar collega’s heeft Bo nog een zakcentje
gekregen waar zij wat leuks voor kan kopen.
Op vrijdag 2 oktober heeft zij haar jubileum afgesloten met een etentje bij Su. Namens
allemaal is Bo bedankt voor haar goede inzet en wensen wij haar nog vele gezonde en
gezellige jaren bij Tomin.

Nieuws van de PV
We hebben in 2020 helaas alleen maar één bingoavond kunnen organiseren, in februari. Daarna
konden we vanwege het corona virus niks meer
doen. Dat vinden we als bestuur heel jammer. De
leden betalen immers wel elke maand voor de PV.
Daarom hebben we alle leden nog een lekker
cadeautje toe gestuurd in december. We hopen
dat jullie het lekker vonden! En we hopen
natuurlijk ook dat we in 2021 weer meer uitjes
kunnen hebben! Tot dan!
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Week van de 1000 Voorbeelden
Van 26 tot en met 30 oktober was het de Week van de 1000 Voorbeelden. Tijdens deze
week werd er extra aandacht gegeven aan de inclusieve arbeidsmarkt. Samen met andere
werkgevers, gemeenten en verenigingen bedankten wij bedrijven die er bewust voor hebben
gekozen bij te dragen aan kansen voor deze mensen. Iedereen verdient een kans om te
werken en wij zijn er trots op dat wij dit samen met deze werkgevers kunnen bereiken.
Tijdens deze week zijn we op pad geweest bij een aantal van onze opdrachtgevers om
ze persoonlijk te bedanken. Vroeg op de dag hebben wij het distributiecentrum PostNL in
Almere in het zonnetje gezet. In dit centrum werken ruim 50 collega’s van Tomingroep. Wij
zijn erg blij met een werkgever als PostNL en bedanken hun voor hun inzet aan de inclusieve
arbeidsmarkt. Tom Engel, depotmanager PostNL: “Iedereen heeft een kans op werk. Wij
bieden een veilig en afgebakend werkpakket en helpen graag mee om te voorkomen dat
mensen thuis komen te zitten.”

Accountmanager Detachering René Arbon overhandigt
ons bedankje aan depotmanager PostNL Tom Engel.

Thessa overhandigt het bedankje aan Rick Bewier van
het Vituscollege.

Thessa Sievers werkt al bijna twee jaar als kantine medewerker bij het Vituscollege. Ze
verzorgt de lunch voor leerlingen en leerkrachten, beheert de kassa en maakt schoon. Ze
doet dit met veel plezier “Ik ben lekker de hele dag bezig en dat met veel leuke mensen
om me heen.” Rick Bewier, coördinator facilitair beheer, is erg tevreden. “Het is heel leuk
om te zien hoe Thessa zich ontwikkelt. We zijn heel blij met de Tomingroep medewerkers,
ze nemen ons veel werk uit handen. We zijn een onderwijsinstelling, dus het leren en je
ontwikkelen past heel goed bij ons. Daarnaast is Thessa niet bang om hulp te vragen.”
Eli Herregodts, consulent Detachering Tomingroep voegt toe: “We hebben nog twee
Tomingroep medewerkers bij het Vituscollege werken. Marco is verantwoordelijk voor
het terrein onderhoud, doet de vuilnis, prikt papier en zorgt ervoor dat dat scholieren
hun fietsen netjes wegzetten. Kees is assistent conciërge op de vestiging in Naarden. Hij
zorgt dat het binnen netjes is, repareert her en der een kraantje en een plank en spreekt
scholieren aan als ze het te bont maken. Alle drie de collega’s zijn blij met hun werk bij het
Vituscollege, ze voelen zich wel Tominners en zijn zeker ook onderdeel van het team daar.”
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Tomingroep in actie met Sterrenschool
De buurt rondom de Sterrenschool kan wel wat groener, gezonder en gezelliger vonden de
kinderen van groep 7 en 8. En dus gingen ze aan de slag! Om goed in te kunnen schatten
welke acties er nodig zijn, hebben de kinderen eerst een wijkschouw uitgevoerd. Er is
gekeken naar het straatmeubilair, de bomen, plekken voor kleine beestjes, hoe schoon het
is in de wijk en kun je er wel fijn buiten spelen. De bevindngen zijn vervolgens omgezet in
acties.
Op 10 november was het zo ver en gingen de kinderen aan de slag. Met hulp van
ouders en buurtbewoners werd op het schoolplein een appelboom geplant, werden er
insectenhotelletjes gemaakt, vogelhuisjes opgehangen, zwerfafval opgeruimd, blad
geblazen, paaltjes recht gezet, voorbereiding getroffen voor nieuwe hinkelstenen en
maakten de kinderen een ontwerp voor een nestschommel.
‘Ah is het nu al tijd’ verzucht Elif. ‘We hebben nog niet alle vogelhuisjes opgehangen’. Ook
Isa is nog druk bezig met haar nestschommel ontwerp. Al balancerend in de klimboom
vertelt ze: ‘We maken een ontwerp en schrijven ook nog een brief. Deze sturen we dan naar
de burgemeester en dan hopen we dat er een nestschommel in de buurt kan komen. Want
voor de grote kinderen zijn er nu bijna geen speeltoestellen’. Juf Janet is super trots op haar
klas. “Als ze graag iets willen bereiken, dan gaan ze er ook echt voor.”
Dit participatieproject is een samenwerking tussen SBS Tomingroep, Urban Farming 035 en
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek in opdracht van gemeente Hilversum.
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Uit dienst aug - nov 2020 In dienst sep - nov 2020
Vogelzang, R.			01-08-2020
Aniceta, D.A.			12-08-2020
Vestini, M.				01-09-2020
Smret Tekle Keleta, S.		
03-09-2020
Felter, G.J.				08-09-2020
Cabri, H.				01-10-2020
Haaf, C.E.M. ten			
01-10-2020
Kup, J.				01-10-2020
Palko, M.P.				01-10-2020
Roelofs, R.P.H.			01-10-2020
Schipper, R.W.			01-10-2020
Donkel, A.R.				02-10-2020
Donkel, H.R.				02-10-2020
Snijder, C.				05-10-2020
Wolters - van der Hoek, I.A.
05-10-2020
Rustenburg, M.K.			08-10-2020
Afkir, A.				09-10-2020
Vré, S.L. de				10-10-2020
Siemons, J.				18-10-2020
Bakker, M.C.				27-10-2020
Balk, C.E.				01-11-2020
Berg, E. van den			
01-11-2020
Bruins, P.A.				01-11-2020
Graaf, C.S. de			
01-11-2020
Heyer, M.S. den			
01-11-2020
Hoever, U.D.A.			01-11-2020
Lek, J.C.				01-11-2020
Maaren, H.P.J. van			
01-11-2020
Schmidt, C.I.			01-11-2020
Smit, O.				01-11-2020
Quentin, V.M.			07-11-2020
Fabian, O.B.				14-11-2020
Peters, M.B.P.			14-11-2020
Patra, D.M.D.			15-11-2020

Bindesrisingh, S.N.			01-09-2020
Lentejas, C.J.			01-09-2020
Oljans, J.A.				01-09-2020
Vogelaar, H.A.			01-09-2020
Fledderus, J.				08-09-2020
Clare, O.A.				15-09-2020
Manuel, R.S.				15-09-2020
Strooband, Y.E.			15-09-2020
Nguyen, H.L.			28-09-2020
Dijkema, R.J.			01-10-2020
Houting, S.D.			01-10-2020
Spierings, E.M.			08-10-2020
Ruijter, R.E.				15-10-2020
Brinkkemper, T.			19-10-2020
Ruiter, I.J. de			
19-10-2020
Jong, P. de				01-11-2020
Mark, B.J. van der			
01-11-2020
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weten aan je leidinggevende.
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Jubilea
Boor, W.H.C.		

01-12-2020

40 jaar

Verweij, A.H.

01-12-2020

40 jaar

Amezian, Y.		

01-12-2020

25 jaar

Groen - Siersmaa, N. 01-12-2020

20 jaar

Schie, J.D. van

01-12-2020

12½ jaar

Sjouwerman, S.

04-12-2020

15 jaar

Luif, S.		

08-12-2020

15 jaar

Camp, R. van

11-12-2020

20 jaar

Linden, W. van der 17-12-2020

15 jaar

Meijer, J.W.		

18-12-2020

20 jaar

Vuijst, T.		

18-12-2020

20 jaar

Yigitsoy, Ö.		

19-12-2020

15 jaar

Katwijk, J. van

19-12-2020

10 jaar

Veer, J. van der

20-12-2020

15 jaar

Wiessenberg, J.

20-12-2020

15 jaar

Vreeswijk, J.P.M.

25-12-2020

15 jaar

Breukelen, J. van

26-12-2020

45 jaar

Faijdherbe, M.

26-12-2020

15 jaar

Grob, H.		

01-01-2021

25 jaar

Kikkert, S.H.		

01-01-2021

25 jaar

Gündogan, A.

01-01-2021

15 jaar

Dijk, E. van		

03-01-2021

25 jaar

Steenhoven-Reijgers,

L.L.N. van den

12-01-2021

10 jaar

Jacquemier, S.J.

27-01-2021

20 jaar

Nanhekhan, M.A.

01-02-2021

40 jaar

Herwaarden, M. van 01-02-2021

25 jaar

Jas, M.		

01-02-2021

20 jaar

Cavalini, M.		

01-02-2021

15 jaar

Peters, J.J.M.

02-02-2021

40 jaar

Budding, J.N.

04-02-2021

12½ jaar

Jongewaard, M.

05-02-2021

25 jaar

Bast, A.		

12-02-2021

25 jaar

In Memoriam
In oktober en november zijn helaas drie
van onze collega’s overleden:
Catharina Schoemaker
6 oktober 2020
Theo van Dolder
23 oktober 2020
Mohamed Chohou
17 november 2020
Namens de directie en medewerkers
van Tomingroep wensen wij de familie,
vrienden en collega’s veel sterkte bij
het verwerken van dit grote verlies.

Hoera een meisje!
Op 8 oktober 2020 is geboren:
Yara Bloos
dochter van onze collega Amy van Os.
Namens de directie en medewerkers van
Tomingroep wensen wij Amy en haar gezin
heel veel geluk.
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VETBOLLEN MAKEN
Deze winter kan het nog heel koud worden. Leuk om een frisse neus
te halen, maar niet voor de vogels die alweer bijna dachten aan de
lente. Zo’n klein lichaampje warmhouden op 40 graden Celcius kost een
boel energie. Het kan dus helemaal geen kwaad om de vogels extra te
verwennen.
Bijvoeren van vogels kan geen kwaad volgens de vogelbescherming. Vogels proppen zich
niet als mensen te vol en ze verleren ook niet om zelf eten te zoeken. Geen probleem dus.
Je kunt vetbollen in de winkel of supermarkt kopen, maar het is veel leuker om zelf je eigen
vetbollen te maken voor vogels in je tuin. Het is heel simpel, leuk om te doen en het kost
niet veel tijd. Volg gewoon deze vier simpele stappen:
Stap 1: De ingrediënten
Koop een blok ongezouten frituurvet in de
supermarkt en een zadenmengsel in de
dierenwinkel. Of maak zelf een mengsel.
Koop geen vloeibaar vet en gebruik ook geen
kippenvoer, want die zaden zijn te groot
en te hard voor tuinvogels. Goede mengels
bevatten stukjes pinda, zonnebloempitten,
mais en andere kleine zaden.
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Stap 2: De bollenmix maken
Smelt het vet in een pan en meng een even
groot deel van het zadenmengsel erin. Maak
het vet niet te warm, gewoon smelten is
goed genoeg.
Stap 3: Giet het vet in een vorm
Giet het nog warme mengsel in een
bloempot, melkpak, blikje, glas of andere
container en laat het daarin stollen. Geen
plastic, want dat smelt. Zorg wel dat je er
ook een stevige katoenen draad inhangt,
zodat je de bol straks ergens aan kunt
ophangen. Uitharden gaat niet met elk vet
even snel of goed, dus je kan het even in de
vriezer doen als het is afgekoeld om het even
goed op te stijven.
Stap 4: Vetbollen ophangen
Is het vet uitgehard? Hang de vetbollen dan
op minimaal 1,5 meter boven de grond op
je balkon of aan een boom. Let goed op dat
katten en er niet bij kunnen.

Vooral mezen zullen al snel afkomen op
je hangende vetbollen. Wil je ook je ook
andere vogels zoals mussen, merels en
lijsters te vriend houden, strooi dan ook wat
zaden op een beschutte, sneeuwvrije plek
op grond of een voertafel. Zo kunnen ook
deze minder lenige vogels hun kostje bij
elkaar scharrelen en pikken.

