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We beginnen aan een nieuw jaar en dus is 
het tijd voor de gebruikelijke maar daarom 
niet minder authentieke nieuwjaarswen-
sen. Wij wensen u en uw omgeving een 
goede gezondheid en succes in al wat je 
moge ondernemen. Kom de andere leden 
persoonlijk ook uw nieuwjaarswensen 
overbrengen en/of gewoon wat genieten 
van het goede gezelschap en de goede 
culinaire omkadering. 
Zoals de voorbije 25 jaar al ingeoefend, 
gaan we met de Ontbijtclub ook dit jaar 
weer een feestelijk punt zetten achter 2016 
en met ambitieuze en hoopvolle plannen 

2017 inzetten. 2016 is immers voorbij ge-
vlogen, en 2017 waait nu al tot aan de 
voordeur…
Geen dansfeest, bedrijfsbezoeken of en-
tertainende sprekers deze keer, maar 
een traditionele, doch rijkelijk voorziene 
nieuwjaarsreceptie en wel in Herentals 
zelf. Marcella en Wilfried van het Daems-
hof in Noorderwijk (Servaas Daemsstraat 
31 Noorderwijk) beloven er een culinaire 
belevenissenavond van te maken… de lek-
kerste gastronomie vergezeld van zalige 
bubbels en goddelijke wijnen. Zorg dat je 
erbij bent ! Mét partner… Schrijf u nu in door reply op de mail, via de 

website of als het echt niet anders kan via 
fax. Het begin van het jaar is de moment 
voor goede voornemens: schrijf u voortaan 
digitaal in en neem eens tijd om je gege-
vens op ons intranet up-to-date te brengen. 
Is er een drempel die je tegen houdt ? Bel 
naar 0496/52.54.99 en na maximum 5 
minuten vraag je je af waarom je dit niet 
altijd zo gemakkelijk hebt gedaan 

Tot op 20 januari in het Daemshof ?
Koen Vanlommel

Uw nieuws in deze nieuwsbrief ?
Hebt u nieuws om te vermelden in deze nieuwsbrief ? Een mailtje naar koen.vanlommel@netropolix.be is voldoende.

Culinaire Belevenis - Nieuwjaarsreceptie
20/01/17 - 18u00 - Daemshof



Data werkingsjaar 2016 – 2017
20/01/2017 : nieuwjaarsreceptie ’s avonds
16/02/2017 : ontbijtvergadering Link21 – Greg Aertssen
16/03/2017 : ontbijtvergadering Link21 – Ivan De Vadder
20/04/2017 : nog te bepalen
18/05/2017 : nog te bepalen
16/06/2017 : zomerfeest ‘s avonds

Woensdag 21 december 2016 werd het samengaan van drie 
drukkerijen Impressa nv (Herentals), Drukservice nv (Olen) en Print-
ID bvba (Overpelt) gefinaliseerd. Deze drie grafische dienstverle-
ners vonden in elkaar de perfecte partner en zien met gebundelde 
krachten de toekomst vol vertrouwen en ambitie tegemoet. Vanaf 
2017 gaan ze verder als Drukservice Impressa, binnen afzienbare 
tijd in zijn geheel gevestigd op de locatie van Impressa in He-
rentals. Alle familiale aandeelhouders blijven aan boord. Print-ID 
(voorheen Drukkerij Vaes) en Drukservice zijn al langer verzusterd 
(vanaf 2014), en nu versterkt Impressa deze fusie (zelf een fusie 
sinds 2003 van Drukkerij De Peuter en Sint-Norbertusdrukkerij en 
nu onderdeel van de ruim 150 jaar oude Grafische Groep Bon-
gaerts) om zo een nog sterker, efficiënter en veelzijdiger geheel te 
vormen. De grafische sector is al langer aan een forse consolida-
tie bezig, en daarin willen Impressa (Bongaerts) en Drukservice/
Print-ID (Van Genechten) een wezenlijke rol gaan spelen. Zij ver-
wachten immers dat de ontwikkelingen op gebied van snelheid, 
multi-channel marketing en scherpe prijszetting blijvend zijn, en 
wapenen zich daarom met vereende krachten voor de verdere 
uitbouw van het kwaliteits- en serviceconcept waarvoor ze in de 
drukkerijbranche al langer gekend zijn.  “Het samenbrengen van 
onze gezamelijke vakmensen en respectievelijke machineparken 
zal ons een ongeziene flexibiliteit geven, met meer mogelijkheden 
en uitgebreidere capaciteit om alzo nog sneller antwoord te kun-
nen geven op alle vragen van onze klanten,” zegt Tom Bongaerts, 
CEO van het fusiebedrijf. Pieter Van Genechten zal commercieel 
het voortouw nemen (CMO) terwijl zijn broer Jeroen de productie 
binnen de samengebrachte fabriek zal gaan managen als COO. 
“Met deze fusie vinden we een soliede partner die ons meer slag-
kracht en de broodnodige ruimte kan geven om onze gestage 
groei te bolwerken,” dixit Jeroen Van Genechten. Als jonge on-
derneming (°2007) won Drukservice in 2010 reeds de Olense 
milieuprijs en in 2011 Jong-VOKA’s Willen Winnen Award. Een 
jong bedrijf en sterke groeier dus, waaraan het meer ervaren Im-
pressa (de familie Bongaerts is in het grafische actief sinds 1863 
met Kempenland) een welgekomen versterking toevoegt. Zo com-
bineert Drukservice Impressa het persoonlijk engagement en de 
ongebreidelde drive van de broers Van Genechten met de in druk-
kers- en uitgeversmiddens vermaarde ervaring van de familie Bon-
gaerts (Bart en Tom Bongaerts vormen de vierde generatie van dit 
153-jarig grafisch geslacht). Weet dat Drukservice Impressa nog 
meer dan vroeger garant zal staan voor de beste kwaliteit, u met 
de nodige flexibilieit en snelheid gebracht, en aan meer dan com-
petitieve prijzen. Samen staan ze voor eeuwen soliede ervaring 
én een frisse, jonge dynamiek; een succesrecept voor de toekomst.

2017 begint met goede 
voornemens voor Impressa, 
Drukservice en Print-ID

PFL legt eerste steen van 
nieuwbouw in Beerse
Vanmorgen is de symbolische eerste steen gelegd van de nieuw-
bouw die de specialist in audio, video en licht PFL in Beerse 
de komende maanden optrekt. Het bedrijf zit nu nog in Lille 
maar barst daar door de sterke groei uit zijn voegen. “Op onze 
nieuwe locatie zitten we in de achtertuin van onze grootste klant 
Janssen Pharmaceutica, van wie we preferred partner zijn”, 
zegt managing director Dominic De Gruyter. PFL bestaat 18 jaar 
en groeide in die periode uit tot een flinke KMO met 18 vaste 
medewerkers en een team van een 70-tal freelancers waar het 
geregeld een beroep op doet. Het bedrijf kocht aan Rouwbergs-
kens, op de bedrijvenzone Beerse-Zuid, een grond van 5.600 
m2, waarop het een opslagruimte van 2.500 m2 en burelen 
van 800m2 bouwt. Martens Constructies (Hoogstraten) en Devo 
Bouw (Loenhout) voeren de ruwbouwwerken uit. De investering 
bedraagt 2 miljoen euro. De activiteiten van PFL strekken zich 
uit over heel Europa en sporadisch daarbuiten, maar ook in 
eigen land en streek kan het bedrijf een waslijst aan referen-
ties voorleggen: Tomorrowland, Antilliaanse Feesten, Jumping 
Mechelen en talloze grote bedrijfsevents. Binnenkort komen 
Réveillon van Voka-Kempen en de Nocturne van de Kempen 
van Etion-Kempen er opnieuw aan. “We willen ons de komende 
periode extra gaan toeleggen op ‘narrowcasting’, het beveiligd 
doorsturen van video naar een afgebakend publiek. Iets waar-
van bedrijven meer en meer gebruik maken”, vertelt Dominic De 
Gruyter. “Video is trouwens de sterkst groeiende tak binnen ons 
bedrijf. In onze nieuwbouw installeren we 3 montagecellen en 
een opnameruimte. Daarnaast willen we bedrijven helpen bij de 
inrichting van hun eigen audiovisuele ruimte.”
PFL verwacht in juli van volgend jaar naar Beerse te kunnen ver-
huizen. Wanneer de huidige groei zich verderzet, wil het bedrijf 
de komende periode een 5-tal extra medewerkers aanwerven.

Olympisch zilver in de betonnen 
vloerplaten van Eurodal
Parallellen tussen de zakenwereld en topsport worden wel vaker 
getrokken maar sinds oktober is dit bij Eurodal wel heel erg con-
creet. Arthur Van Doren is namelijk het team komen versterken. 
Naast kleinzoon van de oprichter van Eurodal is Arthur verdediger 
bij onze nationale hockeyploeg, Red Lions, die op de Olympische 
spelen van Rio de zilveren plak behaalden. Veel atleten hebben 
talent maar om de top te bereiken moet je over een flinke portie 
wilskracht en passie beschikken. Dankzij diezelfde kenmerken is 
Eurodal kunnen groeien tot een uiterst competitieve speler op de 
markt. Functioneel en esthetisch ontworpen verhardingsoplossin-
gen alsook slimme concepten voor regenwaterbeheersing en dak-
parkings, van ontwerp tot productie en plaatsing, Eurodal streeft 
naar kwaliteit en service op olympisch niveau.



Samenstelling bestuur 
werkingsjaar 2016 – 2017
Gerald Favril - voorzitter
Bert Vissers - secretaris
Fabienne Verbeek - penningmeester
Koen Vanlommel – nieuwsbrief & website
Tom Bongaerts - bestuurder
Koen De Peuter - bestuurder
Carlo van Tichelen - bestuurder
Pierre Stubbe – bestuurder

Het betreft hier de vernieuwing van de sociale wijk Lolanden te 
Kessel-Lo. 92 bestaande appartementen gaan tegen de vlakte en 
122 nieuwe appartementen komen er terug. Opdrachtgever Dij-
ledal heeft samen met hoofdaannemer Vanderstraeten de firma 
Pubro aangesteld voor de gevelafwerking. We spreken hier toch 
vlug over 8 000 m² gevelbezetting met 20 cm isolatie. Ook voor 
Pubro Stellingbouw is dit een goede zaak. Zij mogen hier +- 13 
000 m² stellingen plaatsen. Het doel van Dijledal is streven naar 
een kwalitatieve en duurzame woonomgeving, omdat de huidige 
gebouwen niet meer voldoen aan het hedendaagse wooncomfort.

Tegelijkertijd is Pubro bezig met de buitenbepleistering van het 

“Blauw Kasteel” in Scheldewindeke. Het betreft hier een kasteel-
park met boerderij uit de jaren 1800. De huidige eigenaar heeft 
de bestaande boerderij volledig gerenoveerd en omgevormd tot 
een Bioboerderij. Het oude kasteel met bijgebouwen zijn voor 80 
% afgebroken en terug nieuw gezet. Momenteel zijn de 2 bijge-
bouwen zo goed als afgewerkt. Het hoofdgebouw is voorzien in 
2017. Het betreft hier een gladde cementering, afgewerkt met 
de nodige schilderlagen. Ook de renovatie van de bestaande 
poortgebouwen, die dienstdoen als vakantiewoning, worden door 
Pubro gerenoveerd. De bouwheer is bij ons terechtgekomen om-
dat wij enkele jaren geleden het Kasteel Mijleke van Mark Coucke 
hebben afgewerkt.

2 mooie projecten voor Pubro

IJSBOERKE/GLACIO 
MET ZIJN ALLEN NAAR 
DE KRAWATENCROSS
Bij roomijsfabrikant IJsboerke/Glacio houden ze duidelijk 
van een goed feestje. Op 4 februari 2017 trekken ze met 
het voltallige personeel en hun partner naar de Krawaten-
cross in Lille, een jaarlijkse veldrit op het domein van de Lilse 
Bergen. “Ter gelegenheid van ons personeelsfeest plaatsen 
we er een vip-tent voor onze medewerkers, eten en drinken 
inbegrepen”, zegt CEO Peter Janssen. Sinds dit jaar is IJs-
boerke een commerciële partner van de DVV Verzekeringen 
Trofee. De manche in Lille is de laatste van het regelmatig-
heidscriterium en vormt tegelijk een thuiswedstrijd voor we-
reldkampioen Wout Van Aert en Sanne Cant. De wedstrijden 
bij de vrouwen kregen trouwens de naam IJsboerke Ladies 
Trophy. In een videoboodschap roept Cant het personeel van 
IJsboerke/Glacio op om te komen supporteren. “We hebben 
al verschillende formats gehad voor ons personeelsfeest”, vult 
marketeer Michiel Janssen aan. “Vorig jaar huurden we Plop-
sa Hasselt af op een avond tijdens de kerstperiode. Dat we 
nu kiezen voor de Krawatencross, heeft een aantal redenen. 
Enerzijds is er de sponsoring van het vrouwenveldrijden en 
het merendeel van de werknemers bij ons zijn vrouwen. Veld-
rijden is ook een volks gebeuren en dat sluit helemaal aan 
bij onze waarden van IJsboerke: Plezier Van Hier. Bovendien 
liggen de Lilse Bergen precies in het midden tussen onze 2 
vestigingen, waardoor medewerkers van beide sites even ver 
moeten rijden om naar het personeelsfeest te komen.” 

“De medewerkers zijn intussen op de hoogte van de plannen 
en ze krijgen nu de gelegenheid om zich in te schrijven”, 
verduidelijkt CEO Peter Janssen. “We verwachten niet dat ie-
dereen mee zal gaan, maar toch zeker wel de helft. Inclusief 
hun partner komen we dan al snel uit op 500 personen of 
meer. De inschrijvingen lopen dit jaar erg vlot binnen, de 
belangstelling is groot.

Nominatie Stubbe bvba 
Most Promisiting  
Belgian Maker
De UNIZO-werking “De Makers” reikte dit jaar voor de eerste 
keer twee awards uit: de Best Belgian Maker en Most Promising 
Belgian Maker. Voor deze award komen productie-KMO’s in 
aanmerking die bewust produceren in België, een hoge toege-
voegde waarde geven aan hun producten en de focus leggen 
op innovatie en duurzaamheid. Stubbe bvba werd samen met 
twee andere bedrijven genomineerd uit een selectie van een 
groot aantal Belgische bedrijven. De nominatie gebeurde op het 
niveau van: (1) circulaire economie: Is het bedrijf op een inno-
vatieve manier bezig met duurzaamheid vanuit grondstoffenge-
bruik, productontwerp, productie en verkoop (2) Concurrentie 
op wereldschaal: Kan dit bedrijf concurreren met multinationals 
vanuit uitmuntend product en productieproces (3) Technologische 
innovatie: Innoveert dit bedrijf via nieuwe technologieën en is het 
mee met de geest van de nieuwe industriële revolutie. De twee 
andere genomineerden voor de award van Most Promising Bel-
gian Maker waren Quincalux en Switchgear Company. Hoewel 
deze laatste uiteindelijk als winnaar naar huis is gegaan, zijn 
wij als makerbedrijf toch terecht trots op onze nominatie! Het 
geeft ons een extra motivatie om op deze manier door te blijven 
werken en een bevestiging dat wij goed bezig zijn!



Dirk Thys – Thys Bouwprojecten     
“Nieuwe materialen en bouwtechnieken zijn sterk in opmars”
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Pierre Stubbe (Stubbe draai- en freeswerk - pierre@stubbemetaalbewerking.be)

OCK Bestuur 2016-2017

“De jongste tien jaar hebben we als bouwonderneming en projectontwikkelaar sterk geïnnoveerd. Nieuwe materialen en ontwerp- en 
bouwtechnieken hebben we langzaam maar zeker geïntegreerd in onze manier van werken. Eén ervan is het gebruik van CLT, massief 
houten panelen gemaakt uit kruiselings gelamineerd hout. Dat laat ons toe om woningen, kantoorgebouwen en industriële panden 
te bouwen zonder gebruik te maken van staal of beton. Gecombineerd met de BIM-techniek leidt dit tot bijzondere mogelijkheden.”

Aan het woord is Dirk Thys, gedelegeerd 
bestuurder van onder andere Thys Bouw-
projecten uit Oevel. 

Prefab wanden en vloeren
In de bouwwereld is BIMmen intussen een 
veelgebruikte term. Building Information 
Model staat voor een softwaremodel waar-
bij vanuit digitale 3D-ontwerptekeningen 
ook productietekening worden gemaakt. 
Gevolg is dat in de fabriek volledige wan-
den en vloerplaten met daarin uitsparingen 
voor ramen, deuren en doorvoer van alle 
leidingen kunnen worden gemaakt. Het ge-
heel wordt dan als bouwpakket op de werf 
geleverd, waar het monteren kan beginnen. 
“Met deze manier van werken winnen we 
enorm veel tijd,” zegt Dirk Thys. “Een rui-
me gezinswoning zetten we structureel in 
anderhalve dag in mekaar. Niet alleen de 
tijdwinst is een enorm voordeel, maar ook 
het feit dat de constructie millimeterjuist kan 
worden geproduceerd. Eens gemonteerd is 
het wind- en waterdicht maken en binnen 
verder afwerken bovendien kinderspel om-
dat alle virtuele maten ook in realiteit na 
montage géén afwijking kennen. Dit maakt 
het mogelijk alles, zoals ramen, keukens, 
deuren, .. voorafgaandelijk te prefabrice-
ren.”

Houten structuur
“Voor deze wanden en vloerplaten van di-
verse diktes maken we gebruik van CLT. Het 
gaat om massief houten panelen die worden 
gemaakt van kruiselings gelamineerd FSC-
hout. Met deze panelen, die we in Oosten-
rijk op maat laten fabriceren, kunnen we de 
structuur van een gebouw maken. Zonder 
staal of beton dus, wat meteen het gevaar 
van koudebruggen uit de wereld helpt.”
“De voordelen van deze nieuwe ‘droge’ 
bouwtechniek zijn legio: een veel kortere 
bouwtijd, een veel hogere precisie en een 

betere luchtdichtheid en een lager energie-
verbruik. Intussen hebben op deze manier 
al ettelijke woningen en kantoorgebouwen 
gerealiseerd. In de Kempen hebben we 
de techniek toegepast bij de uitbreidings-
werken van het OPZ aan de Dr Sanodreef 
in Geel. Voor volgend jaar staan er grote 
projecten op stapel die via deze techniek 
worden gebouw. Sommige zelfs met meer 
dan tien verdiepingen.”

La Biomista
Terwijl het CLT-bouwen langzaam maar 
zeker opgang maakt, worden de meeste 
bouwprojecten van de Groep Thys momen-
teel nog ‘traditioneel’ uitgevoerd. “In heel 
Vlaanderen en Brussel bouwen we tal van 
woningen, appartementen, kantoorgebou-
wen en industriële panden. Een uithangbord 
is ongetwijfeld La Biomista in Genk. Het is 
een project van de stad Genk en kunstenaar 
Koen Vanmechelen. Zij hebben de voorma-
lige directeursvilla van de mijn in Zwartberg 
en het omliggende landgoed uitgebouwd 
tot artistiek-toeristische site. Het zondermeer 
iconische gebouw van architect Mario Botta 
dat binnenkort opent, herbergt onder ande-
re het atelier en een tentoonstellingsruimte 
van deze gerenommeerde kunstenaar.”

Projectontwikkeling
Naast de bouwactiviteiten is Dirk Thys nog 
actief in projectontwikkeling. “We bouwen 
kantoren en industriële gebouwen om ze 
nadien te verhuren. Een voor de streek be-
kend voorbeeld is uiteraard 4Wings in Oe-
vel. Binnenkort komt daar ook de Bosal-site 
bij, want we hebben het geheel aangekocht 
voor de bouw van een logistiek centrum. 
Verder hebben we gelijkaardige projec-
ten in Polen, Tsjechië en Slovakije. En dan 
zijn er nog onze residentiële en industriële 
bouwprojecten die we van A tot Z afwerken 
en die we verkopen tijdens de realisatie.”

Kleiner maar mooier
Als we het over de toekomst van bouwen, 
werken en wonen hebben, horen we een 
heel duidelijke visie. “Ik ben er al meer dan 
tien jaar van overtuigd dat onze manier van 
wonen en werken sterk zal veranderen. De 
individuele leef- en werkruimte zal zeker 
verkleinen. Het private gedeelte zal moeten 
inboeten ten voordele van de bouw en in-
richting van gemeenschappelijke ruimten. 
Zo is werkplekdelen intussen ingeburgerd 
geraakt. Dit is wat het milieu betreft een gun-
stige evolutie met minder gebruik van bouw-
materialen en lagere verwarmingskosten als 
gevolg. Wie echter over minder privatieve 
ruimte kan beschikken, hecht meer belang 
aan de inrichting ervan. We kiezen in onze 
projecten dan ook resoluut voor een hoge 
afwerkingsgraad. Daarvoor kunnen we re-
kenen op ons Arte interieur-concept binnen 
Thys Bouwprojecten.” 

Fiche
Dirk Thys
Thys Bouwprojecten: bouw & interieur, 
projectontwikkeling, verhuur van kantoren 
en industriële gebouwen
Tel.: 0475 45 40 52
e-mail: dirk.thys@thysbp.be
225 werknemers in bouwgerelateerde 
activiteiten
“Onze individuele ruimte om te werken 
en te leven wordt almaar kleiner. Daarom 
wordt de manier waarop ze wordt 
ingericht almaar belangrijker.”

gerald@favril.be) | Bert Vissers (Novatio - 
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patrick.decat@deca.be) I Eddy Verbrugge (SDM - everbrugge@sdm.be) I Sven Danneels 
(VDM Kantoormachines - sven.danneels@vdmkantoormachines.be) I Bart Swijzen 
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gerard@favril.be) I Dirk Thys (Thys Bouwprojecten - dirk.thys@thysbp.be) I Bert Vissers 
(Novatio - bert.vissers@novatio.be) I Tinne Aerts (Atires - info@atires.be)
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 JA, IK KOM 20 JANUARI

  ALLEEN

  MET PARTNER

 NEEN, IK BEN DIE AVOND VERHINDERD

U kan zich ook 

inschrijven via 

de website !

Aan- of afmelding ten 
laatste dinsdag
17 januari 2017 
via fax 014/21 97 68 
of per mail op 
info@ontbijtclubkempen.be


