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Paul Van Tig-
chelt (45) is de 
topman van het 
OCAD, het Or-
gaan voor de 
Coördinatie en 
de Analyse van 
de Dreiging dat 
in ons land alle 

inlichtingen coördineert en analyseert.  Hij 
begon zijn carrière in 1998 als parketjurist 
en werd drie jaar later gerechtelijk stagi-
air.  In 2003 werd hij adjunct-kabinetschef 
en woordvoerder van de toenmalige minis-
ter van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael 
(Open VLD).  Hij was door zijn functie als ad-
junct directeur op de beleidscel nauw betrok-
ken in 2006 bij politiehervorming en opstart 
van het OCAD.  In 2008 keerde Van Tigchelt 

terug naar het Antwerpse parket waar hij ge-
specialiseerd was in drugsdossiers. Hij was 
verantwoordelijk voor de bestrijding van de 
internationale en grootschalige drugshandel.  
Daarnaast bekleedde Van Tigchelt ook jaren-
lang de functie van parketwoordvoerder. In 
2014 legde hij de eed af als substituut-procu-
reur-generaal, nadat hij door de hoge raad 
voor justitie was voorgedragen voor die func-
tie.  Paul werd door de ministers Jan Jambon 
(N-VA) en Koen Geens (CD&V) aangeduid 
om de nieuwe topman van het OCAD te wor-
den  en hij vervult deze functie dan ook sinds 
1 januari 2016.

Schrijf u nu in via de link in de mail of via 
de website.  Schrijf u voortaan digitaal in en 
neem eens tijd om je gegevens op ons intra-
net up-to-date te brengen.  Is er een drempel 

die je tegen houdt ?  Bel naar 014/28.54.92 
en Jeroen Cuppens zorgt ervoor dat je je na 
maximum 5 minuten afvraagt waarom je dit 
niet altijd zo gemakkelijk hebt gedaan 

ONTBIJTSESSIE 
22 februari 2018 – 7u45 – Witbos Olen – gastspreker Paul Van Tigchelt – Topman OCAD

Bedrijfsbezoek Nike 15 maart 2018
Gezien het beperkt aantal deelnemers, 40 max, en de strikte inschrijvingsprocedure ons 
voorgeschreven door onze gastheer, stellen we nu al de inschrijvingen open voor het bedrijfs-
bezoek aan Nike.  Enkel platte sportieve schoenen waar veiligheidsneuzen over getrokken 
kunnen worden zijn toegelaten of breng sokken mee zodat je veiligheidschoenen van Nike 
kan dragen.  Alle andere veiligheidsvoorzieningen zijn ter plaatse aanwezig.  Let op, gezien 
het beperkt aantal deelnemers zullen no-shows gesanctioneerd worden.

Nieuwe methode 
om in te schrijven 
voor onze 
evenementen: 
slechts 2 klikken 
volstaan    

Sinds de nieuwe release van onze club-
website kan je jezelf met 2 klikken letterlijk 
inschrijven.  In de mail met de nieuwsbrief 
staat een link.  Daarop klikken is de eer-
ste klik.  Je komt op een webpagina waar 
je nog moet bevestigen.  Daarop klikken 
is de tweede klik.  Zo eenvoudig kan in-
schrijven zijn.  Geen gebruikersnaam of 
paswoord meer nodig.  Maak het ons ook 
makkelijk en schrijf je zo in.

!AANGEPASTE
LOCATIE



Data werkingsjaar 2017 – 2018
22.02.2018 Ontbijtvergadering – Link 21  Spreker Paul Van Tichelt
15.03.2018 Bedrijfsbezoek Nike – Ham
19.04.2018 Ontbijtvergadering – Link 21  Spreker Piet De Jonghe
17.05.2018 Ontbijtvergadering – Link 21  Details volgen nog
15.06.2018 Zomerfeest    Details volgen nog

ONTBIJTCLUB KEMPEN GOES DUBLIN & IRELAND 
November 2018

Heen: donderdag 08/11/18 ochtend of voormiddag
Terug: zondag 11/11/18 namiddag of avond
Doelen: bedrijfsbezoeken bij Google, Microsoft, Jameson 
distillery of andere multinationals met vanzelfsprekend de be-
proefde mix van kunst, cultuur en natuur, denk maar aan lord 
of the dance, gezellige pubs en lekker eten (ja in Ierland) en, 
wie weet, een 4x4 avontuurtje
Budget: Verantwoord
Wie: We mikken op maximum 30 personen, eerst komt, 
eerst maalt via mail naar info@ontbijtclubkempen.be

GRUUN TUINEN MET 2X PAUL PEETERS 
NEEMT FAILLIETE LANSCAP OVER
De pas opgerichte nv Gruun Tuinen heeft het tuincentrum Lanscap 
uit Herenthout overgenomen dat in november vorig jaar failliet 
ging. In Gruun Tuinen participeren Paul Peeters, de vroegere ei-
genaar van tuincentrum Peeters-Vervoort die het aan Lanscap 
verkocht (PP1), en een andere Paul Peeters, van het industriële 
reinigingsbedrijf Peeters OIW uit Herentals (PP2). Verder Char-
lotte Peeters, dochter van PP2, en haar partner Matthias Claeys. 
PP1 en Claeys zijn gedelegeerd bestuurder van Gruun Tuinen.

“Peeters-Vervoort deed vroeger het tuinonderhoud bij ons en bij 
mijn schoonvader”, doet Matthias Claeys (28 j.) het verhaal. “Zo 
kennen de 2 Paul Peeters mekaar. Het leek ons een mooie oppor-
tuniteit om Lanscap over te nemen en opnieuw de focus te leggen 
op tuinonderhoud, tuinaanleg en plantencentrum, eigenlijk zoals 
vroeger bij Peeters-Vervoort.”
Matthias Claeys, van afkomst West-Vlaming, noemt zich een 

jonge ondernemer. Na zijn rechtenstudies richtte hij in het 
Gentse een headhunterskantoor op, maar hij verkocht zijn 
aandeel aan zijn medeoprichter. Daarna hield hij zich be-
zig met het management van de paardenfokkerij van zijn 
schoonvader in Grobbendonk.  De nieuwe eigenaars gingen 
maandag aan het werk. Intussen contacteerden ze de vroe-
gere klanten voor tuinonderhoud en wordt alles in gereedheid 
gebracht om ook opnieuw te starten met tuinaanleg. “PP1 
wordt opnieuw het gezicht van het bedrijf. Hij moet opnieuw 
voor vertrouwen zorgen bij de klanten”, aldus nog Matthias  
Claeys. “De bedoeling is dat hij 2 jaar in het bedrijf zal mee-
draaien.” PP2 neemt de rol op van investeerder.  Intussen heeft 
al een 15-tal ex-medewerkers van Lanscap, en dus vroeger van 
Peeters-Vervoort, een contract getekend om voor Gruun Tuinen te 
werken. Zij komen de volgende dagen opnieuw in dienst. In de 
loop van maart gaat ook het plantencentrum weer open.

Intracto wordt peetouder van 20 Cunina-kinderen
Intracto uit Herentals is partner geworden van de Geelse ontwikkelingsorganisatie Cunina. Het digital agency neemt het peterschap op 
zich van 20 kansarme kinderen in Haïti voor een periode van 12 jaar. Daarmee steunen ze hen gedurende heel hun schoolcarrière.  Cu-
nina werd opgericht door Sofie Vangheel en is actief in 6 partnerlanden.  De organisatie focust op onderwijskansen voor kinderen via een 
systeem van peetouderschappen en het bouwen van infrastructuur, inclusief het ter beschikking stellen van onderwijzend personeel.  “We 
bewonderen de passie en inzet waarmee hun team al sinds 1990 op eigen kracht het verschil maakt”, zegt Pieter Janssens van Intracto. 
“De komende 12 jaar zullen we de volledige schoolloopbaan van die kinderen ondersteunen, en hen zo hopelijk helpen om de vicieuze 
cirkel van kansarmoede te doorbreken.”



CATERING VAN EYCK  
VERDIEPT SAMENWERKING MET BORETTI
Catering Van Eyck, dat deel uitmaakt van Groep van Eyck uit Kas-
terlee, heeft een nieuw foodconcept klaar dat de naam BarBQ 
kreeg. Het vormt een mix van gerechten, cocktails/mocktails en een 
toffe aankleding. Sinds vorig jaar heeft het cateringbedrijf een ex-
clusieve samenwerking met Boretti uit Herentals, waarvan het de 
barbecuetoestellen gebruikt. Het nieuwe concept zet die toestellen 
nog meer in het zonnetje.  

“We hebben een aantal basisconcepten die bedoeld zijn als in-
spiratie voor wie een feest of event plant”, zegt Sabine Proost van 
Catering Van Eyck. “Ze geven een richting aan en in overleg met 
de klant verfijnen we dat tot een passend geheel want het eindre-
sultaat moet altijd maatwerk zijn voor de klant.”  Het bedrijf biedt 
zijn klanten al lang barbecueconcepten aan maar die ondergaan 
nu een flinke upgrade. “Met onze chefs zijn we een aantal gerech-

ten en cocktails gaan uitwerken”, vult Stefanie Van den Brande 
aan. “Ook zorgen we voor een toffe setting waardoor het een 
totaalbeleving wordt.”  Een centrale rol krijgt daarin het barbecue-
toestel. Sinds vorige zomer heeft Catering Van Eyck daarvoor een 
deal met Boretti, behorende tot de Groep Heylen uit Herentals. 
“De BBQ’s krijgen een prominente, zichtbare plaats op het feest”, 
aldus nog Stefanie Van den Brande. “De samenwerking loopt zeer 
goed. Op dit moment hebben we een 10-tal barbecues in gebruik. 
We zijn nu aan het uitkijken of we de samenwerking nog kunnen 
uitbreiden met andere producten van Boretti. Die moeten we dan 
wel mee kunnen nemen op verplaatsing en ze moeten onze chefs 
ook mogelijkheden geven tot showcooking.”  Nog een nieuw cate-
ringconcept bij Catering Van Eyck zijn de Bar Bites, dat meer een 
cafégevoel opwekt. In totaal heeft de cateraar nu een 10-tal van 
dergelijke voorbeelden.

GROEP HEYLEN SLAAT ALLE BELGISCHE EUROMUNTEN
De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM), die in november 2016 
werd overgenomen door de Herentalse Groep Heylen, heeft een 
4-jarig contract gesloten met de Belgische Munt. In die periode zal 
de KNM alle Belgische euromunten en herdenkingsmunten slaan. 
De toewijzing volgt op de sluiting van de eigen productie van de 
Koninklijke Munt van België. Door de Kempens eigendom van KNM 
blijft de productie dus in Belgische handen.

“Met de KNM slaan we intussen al officiële circulaire munten voor 
60 centrale banken”, zegt Vincent Van Hecke, bedrijfsleider van 
Royal United Mint dat deel uitmaakt van Groep Heylen en naast 
KNM de muntbedrijven Mauquoy Token Company, National To-
kens en Royal Blanking International groepeert. “De Belgische 
euromunten zullen we ook slaan in Nederland. Daar hebben we 
al het nodige om volgens de strenge veiligheidsnormen van de 

Europese Centrale Bank te werken. Onze muntbedrijven in België 
zijn niet ingericht op de productie van circulatiegeld maar georga-
niseerd op kleinere, commerciële volumes.”
Voor 2018 wordt een productie van ongeveer 73 miljoen circu-
laire munten verwacht. Naast het slaan en vernietigen van de cir-
culaire munten, houdt de toewijzing voor de komende 4 jaar ook 
het slaan, het verdelen en de verkoop van de speciale Belgische 
herdenkingsmunten in.
Wim Heylen, stichter en executive chairman van Groep Heylen, 
is opgetogen met de toewijzing. “Het zou toch jammer zijn mocht 
onze Belgische groep de circulatiemunten maken voor 60 landen, 
maar niet voor ons eigen land. Met een aanbesteding met vier 
kandidaten weet je echter nooit. We zijn blij en vereerd met deze 
opdracht. We kunnen nu met een knipoog zeggen dat alle Belgen 
klant zijn bij Groep Heylen.”

UITBREIDING GOLFCLUB WITBOS IS OK VOOR GEMEENTE WESTERLO

De gemeente Westerlo heeft een positief advies gegeven over de 
uitbreiding van Golfclub Witbos, op de grens van Westerlo, Olen en 
Herentals (Noorderwijk). Meer bepaald gaat het om het Plan-MER, 
1 van de vele stappen die moeten worden gezet vooraleer een ver-
gunning kan worden afgeleverd.  

Golfclub Witbos beschikt momenteel over 13 holes maar wil uit-
breiden naar een volwaardige golfbaan van 18 holes. Tegelijk wil 
ze dat er op het terrein ook een evenementenhal, een nieuw club-

huis, een hotel, een speelbos en extra parkeerplaatsen komen.  In 
april-mei vorig jaar liep een openbaar onderzoek om de mogelijke 
effecten van de plannen op mens en milieu in kaart te brengen. 
Op basis van de opmerkingen gaf de gemeente Westerlo nu een 
positief advies. Ze dringt wel aan dat omzichtig wordt omgegaan 
met het kappen van bomen op het terrein.  Ook de stad Herentals 
moet een advies geven over het plan. Golfclub Witbos is deels 
eigendom van Groep Heylen uit Herentals.

Oproep kandidaturen bestuursfunctie Ontbijtclub Kempen
Ons werkingsjaar is nog maar net over de helft, maar wij zijn als bestuur al bezig met het volgende werkings-
jaar.  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
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Frans Versmissen: 
“Groep Versmissen realiseert bouw- en renovatie-
projecten van A tot Z” 
Sinds een zestal jaren  heeft Frans Versmissen zijn bedrijfsactiviteiten 
ondergebracht in twee nieuwe industriële panden aan de Koeybleuken 
in Turnhout.  Van daaruit leidt hij zijn vier bedrijfsentiteiten: Huybregts-
Reynders, Glaswerken Vanheertum, Versanico en Alucotec.  “Het zijn 
vier autonome productiebedrijven die samen tal van bouw- en renova-
tieprojecten realiseren,” zegt Frans Versmissen.  “Elk van hen heeft zijn 
eigen disciplines, maar de samenwerking garandeert voor de klant een 
vlotte werkflow.”
Frans Versmissen heeft in de loop der jaren diverse kleinere bedrijven 
overgenomen. Langzaam maar zeker heeft hij er moderne ondernemin-
gen van gemaakt die klaar staan voor de toekomst.

Heybregts-Reynders
“De meeste mensen associëren mij met Huy-
bregts-Reynders, een algemeen bouwbe-
drijf, dat ik 18 jaar geleden als eerste heb 
overgenomen. Terwijl aanvankelijk de to-
tale omzet gegenereerd werd via renovatie-
projecten, hebben nieuwbouwopdrachten 
inmiddels de helft van de omzet voor hun 
rekening genomen. Met 27 medewerkers 
realiseren we allerhande bouwprojecten 
voor particulieren, bedrijven en overheids-
diensten.”

Glasbedrijf Vanheertum
“Tien jaar geleden nam ik het Turnhoutse 
glasbedrijf Vanheertum over. Dat is intussen 
uitgegroeid tot een ultramoderne onderne-
ming die zich specialiseert in interieurwerk-
zaamheden. Met onze 16 medewerkers 
zijn we voor 60% actief op de particuliere 
markt en 40% op die van projecten. Eén 
van onze prestigeprojecten is zonder twijfel 
de volledige inrichting van de AGC-hoofd-
zetel in Louvain-la-neuve. Bijzonder is dat 
we alle fabricage-activiteiten in eigen atelier 
uitvoeren. Daarvoor hebben we sterk geïn-
vesteerd in moderne machines, waaronder 
een CNC-machine waarmee we gelaagd 
glas in alle vormen kunnen bewerken.”

Versanico
“Met Versanico, een onderneming die al 9 
jaar tot de groep behoort, voeren we grote 
sanitaire, verwarmings- en aircoprojecten 
uit voor industriële klanten en overheden.  

Onze 12 medewerkers 
zijn dus meestal actief 
in fabrieken, overheids-
gebouwen en zwemba-
den.

Alucotec
Met Alucotec, fabrikant 
van kwalitatief hoog-
staande aluminium 
deuren en ramen is de 
groep compleet.  “Toen 
de onderneming drie 
jaar geleden werd op-
genomen in de groep 
ging de aandacht voor 100% naar de 
particuliere markt. Intussen is de helft ervan 
overgegaan naar de projectmarkt.  Niet 
alleen onze SAPA-profielen zijn van hoge 
kwaliteit, maar onze 12 medewerkers be-
schikken over een sterke technische know-
how, waardoor we niet alledaagse projec-
ten kunnen realiseren.”

Continuïteit
“Elk van de bedrijven heeft sinds een zestal 
jaren zijn eigen bedrijfsleider, die de vol-
ledige operationele verantwoordelijkheid 
heeft.  Als gevolg van de sterke groei en de 
diverse overnames was dat voor mij alleen 
niet meer te doen. Intussen wil ik meer en 
meer de strategische leiding van de groep 
voor mijn rekening nemen. Daarbij is het 
niet mijn bedoeling om onmiddellijk nog te 
groeien, maar vooral om de bedrijven ge-

zond te houden.  De grootste uitdaging is 
echter de continuïteit van de ondernemin-
gen op lange termijn.  Eén van mijn zonen 
is momenteel al werkzaam bij Huybregts-
Reynders.  Mogelijk stappen in de toekomst 
ook de twee anderen in de groep…”  

FICHE
Frans Versmissen
Groep Versmissen: Huybregts-Reynders, 
Glaswerken Vanheertum, Versanico en 
Alucotec
Algemene bouwwerken, glaswerken, 
sanitair, verwarming, airco, aluminium 
ramen en deuren
Koeybleuken 6-8-40 in Turnhout
Motto: “Blijven volhouden!”
Tel.: 0475 46 09 31
e-mail: frans.versmissen@skynet.be


