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To Walk Again, de stichting van Marc Herremans die zich inzet om de levenskwaliteit
van mensen met een fysieke beperking te verbeteren, opent haar eerste REVAlution Center
op de 6de verdieping van het Algemeen Ziekenhuis Herentals.
Het REVAlution Center is voor To Walk Again
een gigantische stap vooruit. De stichtende
partners, TWA vzw, AZ Herentals, Orthopedie Van Haesendonck en Thomas MoreMobilab, realiseren hiermee hun vooropgestelde droom. ‘Op onze vorige locatie was
de ruimte beperkt’, vertelt Kristel Gevaert.
‘Per week konden we bijvoorbeeld maximum
vijfentwintig personen laten stappen met een
eksoskelet. Hierdoor moesten we heel wat
mensen teleurstellen. In het nieuwe centrum
verdubbelt dit aantal en kunnen we daarnaast nog professioneler werken’.
De naam REVAlution - de winnende suggestie na een wedstrijd bij het grote publiek
– dekt dan ook perfect de lading. ‘Ons cen-
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trum staat voor revolutionaire revalidatie’,
legt Kristel Gevaert uit. ‘We kiezen voor
een zeer innoverende benadering. We integreren hoogtechnologische apparatuur in
de behandeling, om zo het bewegingsaanbod voor mensen met een fysieke beperking
aanzienlijk te verbreden. Ons land telt veel
gerenommeerde revalidatiecentra, maar
er is een tekort aan bewegingsaanbod en
paramedische opvolging na een intensieve
periode van herstel. REVAlution betekent tegelijk ook dat To Walk Again haar concept
en methodiek voortdurend aanpast op basis
van nieuwe wetenschappelijke inzichten en
op maat van iedere persoon.’
Daar waar de klassieke revalidatie focust op
compensatie van verloren functionaliteiten
gelooft To Walk Again ook dat er echt herstel
mogelijk is op niveau van de zenuwbanen
en de hersenen. ‘In dat opzicht wil dit nieuw
centrum ook gericht haar klinische omgeving
en haar patiënten laten deelnemen aan vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek’,
zegt Kristel Gevaert. ‘Onderzoek helpt aantonen dat het mogelijk moet zijn om mensen
met een verlamming opnieuw te laten stappen. In die zin is er nu al onderzoek en is
er ook (inter)nationale belangstelling vanuit
verschillende universitaire onderzoekscentra
om met ons samen te werken’.
‘AZ Herentals verwelkomt met genoegen To
Walk Again en REVAlution en wil heel graag
investeren in hoogtechnologische en gespecialiseerde zorg voor patiënten met problemen
in hun mobiliteit, en dat gaat van topsporters

tot en met personen met zeer ernstige verlammingen’ geeft Rudy Van Ballaer, algemeen
directeur van het AZ Herentals, aan.
Dr. Toon Claes, medisch diensthoofd orthopedische heelkunde binnen het AZ Herentals
en bouwer van het project, stelt dat ‘topsporters met een ernstige blessure en mensen met
verlammingen in feite eenzelfde achtergrond
en eenzelfde doelstelling hebben: beiden willen vooruit en beiden hebben eenzelfde spirit
tot heling. Het is onze uitdaging om beide
groepen, en ook alles er tussenin, zo goed
mogelijk te helpen met het uiteindelijk doel
om terug perfect te kunnen functioneren, in
het beste geval zelfs beter als vòòr het letsel.’
Patrick Wijns, CEO van OVH, vult tenslotte
aan dat het centrum ook de ideale omgeving
is waar orthesepatiënten de nieuwste technologie op vlak van orthesen en prothesen kunnen testen en leren gebruiken.

Einde inschrijvingen: ma 14 mei 18u

De weg naar betere meetings en evenementen
Weeral goed nieuws uit de Vlaamse evenementen sector: de
PFL groep wordt door een strategische overname een van België ’s belangrijkste bedrijven voor meeting support. Meeting
support combineert alle ondersteunende diensten die meetings, congressen en events beter maken en meer resultaten
doet opleveren. Na de recente verhuis in het nieuwe en ruime
gebouw in Beerse bij Turnhout volgt er nu ook een quasi verdubbeling in omzet. Abbit Meeting Support is de nieuwste telg
in de PFL-familie en verruimt de markt naar vooral buitenlandse
klanten op de wereldmarkt. Met deze strategische investering
in Abbit verruimt PFL ook zijn reeds gespecialiseerde dienstverlening voor meetings en event organisatoren. Het grotere team
biedt nu kwaliteit voor audiovisuele installaties, spectaculaire
producties tot en met interactie- en programmadesign. In een
klap wordt PFL ook een marktleider in de hyper innovatieve
multi-hub meetings die vanuit België de hele wereld beginnen
te veroveren. Deze meetings die plaatsvinden in tot 25 ste-

den tegelijk worden als tijdbesparend alternatief ingezet door
vooral medische organisatoren. De PFL groep omvat nu een
unieke combinatie van logistiek, talent en kennis en komt nu
samen in een moderne en innovatieve omgeving. Door deze
bundeling plaatst deze Kempense groep zich in een uitstekende positie om steeds grotere en complexere evenementen
aan te nemen eender waar ter wereld. Voor evenementen zijn
vaak meerdere leveranciers nodig maar PFL kan nu vanuit een
stevige en verticaal geïntegreerde organisatie een hoognodig
sleutel-op-de-deur alternatief aanbieden. De vraag om betere
presentaties en meer interactie is overal een blijvend streven.
Voor organisatoren is innovatie dus een noodzaak en blijft betrouwbaarheid een vereiste. In tijden van milieu- en tijdsdruk,
besparingen en een groeiend vraag om ROI van evenementen
is de zoektocht naar ander en beter groter dan ooit. De uitbreiding naar dit alles omvattend aanbod bij PFL zet hen aan de
kop van het peloton.

SDM-VALORUM BEGELEIDT COZIE BIJ DE
OVERNAME VAN HET HVAC BEDRIJF CV
TECHNIEK UIT LIER
COZIE is een dochter van de Franse beursgenoteerde energiereus ENGIE. COZIE levert duurzame oplossingen aan particulieren voor een lager energieverbruik en biedt een uitgebreide
set van producten en diensten aan in verwarming, zonnepanelen, isolatie, In dat kader voert COZIE een actieve overnamepolitiek naar Belgische HVAC installateurs en dienstverleners,
met een primaire focus op de residentiële markt. CV Techniek
NV uit Lier, in handen van de gebroeders Eric en Manu Maes,

past perfect in dat plaatje: een efficiënt bedrijf met een prima
reputatie en dito resultaten. De gebroeders Maes blijven hun
bedrijf verder leiden binnen de schoot van COZIE, dat recent
al enkele andere overnames realiseerde verdeeld over het
land, en zo op weg is om een nationale speler in dit segment
te worden. SDM-Valorum begeleidde COZIE bij de identificatie van het juiste target en de executie van de acquisitie.

Data werkingsjaar 2017 – 2018
17.05.2018

Bedrijfsbezoek AZ – Herentals

15.06.2018

Zomerfeest Kanaal – Wijnegem		Axel Vervoordt Kunst & Architectuur

20.09.2018

Ontbijtvergadering – Link 2		Details volgen nog

18.10.2018

Ontbijtvergadering – Link 2		Details volgen nog

15.11.2018

Ontbijtvergadering – Link 2		Details volgen nog

Oproep kandidaturen bestuursfunctie Ontbijtclub Kempen
Ons werkingsjaar is nog maar net over de helft, maar wij
zijn als bestuur al bezig met het volgende werkingsjaar.
Gezien we elk jaar lichtjes maar geleidelijk het bestuur willen vernieuwen, doen we nu al een oproep voor kandidaturen voor het volgende bestuur. Kandidaten mogen hun
kandidatuur mailen naar gerald@favril.be.

Kristel Gevaert ‘To Walk Again’

Nieuwe methode om in te schrijven
voor onze evenementen: slechts 2
klikken volstaan
Sinds de nieuwe release van onze clubwebsite kan je jezelf met 2 klikken letterlijk inschrijven. In de mail met de nieuwsbrief staat een link.
Daarop klikken is de eerste klik. Je komt op een webpagina waar je
nog moet bevestigen. Daarop klikken is de tweede klik. Zo eenvoudig
kan inschrijven zijn. Geen gebruikersnaam of paswoord meer nodig.
Maak het ons ook makkelijk en schrijf je zo in.

Terugblik vorige ontbijtvergadering

> Piet De Jonghe - Akkermans & Van Haaren

Herman Bolckmans – Groep Bolckmans

Nieuwe en gerenoveerde KMO-units
voor huur en aankoop
2018 wordt een bijzonder jaar voor de Groep Bolckmans. Sinds eind
maart hebben management en medewerkers hun intrek genomen in een
nieuw pand aan de Vaartdijk in Brecht. Een oude maalderij werd omgebouwd tot diverse bedrijfsunits. Terwijl de politie van de regio Voorkempen het gelijkvloers en de eerste en tweede verdieping voor zijn rekening
neemt, is de Groep Bolckmans gevestigd op de vierde etage. Vandaaruit
worden bestaande en nieuwe industriële en residentiële vastgoedprojecten ontwikkeld en beheerd.
Intussen heeft stichter Herman Bolckmans de aandelen van de Belgische
groep overgelaten in handen van zijn zoon Ronny. Die neemt de dagelijkse leiding in handen. En dat is heel wat.
“Zowat alles wat er binnen de firma gebeurt, passeert via mij,” begint
Ronny zijn verhaal. “Het financiële, de verhuur en verkoop van bedrijfspanden, de bedrijfsbezoeken met geïnteresseerde kopers en huurders, … Een aantal zaken zal ik in de toekomst sowieso moeten delegeren, maar bijvoorbeeld het opvolgen van de werven doe ik liever zelf.”

Industriële projecten
“Tot nu toe hebben we ons vooral gericht
op de ontwikkeling van industriële projecten,” zegt Herman Bolckmans. “Dat is
ontstaan uit het feit dat ik destijds gestart
was met een industriële bouwfirma. Geleidelijk aan heb ik het bouwen overgelaten aan anderen, terwijl mijn aandacht
ging naar de aankoop van gronden en
industriële gebouwen om ze te verhuren
of eventueel te verkopen. Die activiteit is
nog altijd de core business van de Groep
Bolckmans.”

Nieuwe KMO-units
De groep is actief in heel België, en ook in
de Kempen worden er nieuwe KMO-units
ontwikkeld. “Zo starten we in mei van dit
jaar de bouw van zeven KMO-units aan
de Geelseweg in Herentals. Het gaat om
een totaal van 10.000 m² bebouwde oppervlakte verdeeld in units van diverse
grootte. Eind van dit jaar moet alles klaar
zijn, maar de eerste unit van 2000 m² is al
verkocht. Verder zijn er concrete plannen
om aan de Everdongenlaan in Turnhout de
site van de gewezen drukkerij Proost volledig te renoveren en te verbouwen. Het bestaande pand wordt momenteel verhuurd
als een ijspiste en een transporteur met open overslag huurt een ander deel. De be-
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doeling is om het dak en de gevels van het
gebouw van 19.000 m², onderverdeeld in
5.000 m² kantoren en 14.000 m² magazijnen, volledig te renoveren en opnieuw
in te delen. Hier wachten we echter nog op
de nodige vergunningen.”

Aandacht voor isolatie en groene energie
“Er is momenteel erg veel vraag naar bedrijfsunits,” zegt Ronny Bolckmans. “De
kleinere units wil men meestal zelf aankopen, terwijl de grotere, die bijvoorbeeld
voor logistieke doeleinden worden gebruikt, meestal gehuurd worden. Belangrijk daarbij is dat de nieuwe gebruikers
veel meer dan vroeger belang hechten aan
isolatie en groene energie. Wij hebben intussen onze eigen windmolen gefinancierd
en gebouwd in Olen. Ook op onze site in
Turnhout werd een windmolen gebouwd.
Anderzijds hebben we duizenden vierkante meters aan zonnepanelen op onze daken liggen. Feit is anderzijds dat er in ons
land steeds minder industriële projectgronden ter beschikking zijn. We focussen ons
daarom op het renoveren van bestaande
industriële gebouwen om ze aan te passen
aan de hedendaagse noden. Zo hebben
we recent onze nieuwe huisvesting gerenoveerd: een oude maalderij met zicht op het

kanaal Dessel-Schoten.”

Residentiële projecten
Intussen doen zich ook opportuniteiten
voor met het oog op de ontwikkeling van
residentiële projecten. “Als dit soort kansen zich aanbieden laten we die uiteraard
niet liggen. Zo gaan we in 2020 op een
oude fabriekssite van een betoncentrale in
Kessel 75 wooneenheden bouwen. De
site wordt omgevormd tot woonzone en
wij bouwen er woningen, appartementen,
winkels en serviceflats.”
“Maar er is meer dan dit. Verspreid over
het land liggen nog diverse eigen bouwgronden te wachten op ontwikkeling. Op
termijn willen we er in totaal zo’n 500
woningen en appartementen op bouwen.”
Plannen genoeg dus voor de Groep Bolckmans. Wie een gedetailleerd overzicht wil
van de units die te huur of te koop staan,
surft naar www.groepbolckmans.be.

Fiche
Herman en Ronny Bolckmans
Tel.: Herman: 0475 45 93 69
Tel.: Ronny: 0475 63 97 49
Groep Bolckmans: ontwikkeling,
verhuur en verkoop van industriële en
residentiële projecten
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International Dublin
Ontbijtclub Kempen op visite bij Google Ierland
Vertrek donderdagmiddag 8 november en retour zondag
latere namiddag 11 november.
Day 1 - Thu. 8 November 2018
• One private airport transfer up to 35pax
• 3 course lunch at The Pigs Ear (tea and coffee included)
• Private walking tour of North central Dublin (up to 3hrs) ending at a
Grand Canal bar 2 guides

Day 2 - Fri. 9 November 2018
• Driver (up to 8hrs)
• Visit and lunch at Google head office (morning session Google
introduction and guided tour & afternoon Google moonshots)
• Private tour and single malt whiskey tasting at Teeling Distillery
• Free evening for dinner

Day 3 - Sat. 10 November 2018
•
•
•
•

Private walking tour of South central Dublin (up to 3hrs) 2 guides
Art Afternoon Tea at the Merrion Hotel
Free afternoon for sights and shopping
3 course dinner at The Winding Stair, Dublin (drinks not included)

Day 4 - Sun. 11 November 2018
• Driver (up to 8hrs)
• Clay shooting at The Kildare Club
• Irish Coffee making demo and soup and sandwich lunch with salmon
and brown bread
Last minute plaatsen worden enkel duurder (vluchten !?!) dus wees er snel bij
om de laatste 3 (groep 30) à 8 (groep 35) plaatsen in te vullen !
Hotel The Marker Dublin
Budget approx = 250 (vlucht) + 400 (hotel) + 600 (programma) + 250 (extra
verteer) = 1500 euro p.p. op basis van kamer 2 personen (supple. single = 300)
Meer info bij Gerald Favril, Koen Vanlommel, Pieter Janssens of Tom Bongaerts

Van Barcelona tot Tokyo

een culinair zomerfeest
Wanneer? Vrijdag 15 juni 2018
Inschrijven? Via www.ontbijtclubkempen.be

PROGRAMMA
ZOMERFEEST
17u30 - 19u00
19u00 - 20u30
20u30 - 21u00
21u00 - 22u30
22u30 - ...

Ontvangstreceptie
Rondleidingen Project en Kunstcollectie
Apero op binnenplein
Diner in restaurant K
Avondfeest

We worden ontvangen in de gangen langs de geweldige kunstgalerijen die zich op de site verenigden. We krijgen
een persoonlijke rondleiding doorheen de gebouwen, langs kantoren, kunstpaviljoenen, binnenkoertjes en lofty
appartementen in de silo’s, waarna we op het fantastische binnenplein ons aperitief zullen genieten en als een
van de eersten de keuken van ‘Barcelona meets Tokyo’ in K mogen ontdekken.

www.kanaal.be/nl - www.axel-vervoordt.com

