Nieuwsbrief

NUMMER 137
NOVEMBER 2015

Ontbijtvergadering 12/11/2015 met gastspreker Eric Hermans‘

Het ondernemerlandschap anno eind 2015’
Frans Florquin leerde ons vorige keer in 21
stappen een no-nonsense manager te worden. De belangrijkste les uit zijn boeiende
uiteenzetting : ‘Success is getting what you
want. Happiness is wanting what you
get.’ Onze volgende gastspreker is Eric
Hermans. Hij begeleidt ondernemers, bedrijfsleiders en managers naar meer en effectiever leiderschap.
Hij doet dat voornamelijk door coaching,
maar ook door training en opleiding of
een combinatie van de twee. Hij werkt
vanuit zijn management- & levenservaring
voornamelijk met mensen die vooruit wil-

DO

12 NOVEMBER 2015

SPREKER ERIC HERMANS
LINK21 HERENTALS

len in hun leven; zowel bedrijfsleiders, als
managers die op zoek zijn naar groei. Hij
is gepassioneerd door coachend en verbindend leiderschap en helpt mensen dit
te realiseren op basis van hun kernwaarden. Zijn grote inspiratiebron is de natuur
in al zijn facetten. Ik ben benieuwd welke
nieuwe inzichten hij ons gaat bijbrengen
en hoe hij de verbinding gaat maken naar
de natuur.
U wordt verwacht zoals gebruikelijk in
Link21. Laat asap je aan- of afwezigheid
kennen via mail en fax.
Tot volgende week!

Data werkingsjaar 2015 - 2016
Ontbijtvergadering 12 november 2015

Ontbijtvergadering 17 maart 2016

Eindejaarevent 11 december 2015

Ontbijtvergadering 21 april 2016

Ontbijtvergadering 21 januari 2016

Ontbijtvergadering 19 mei 2016

Ontbijtvergadering 18 februari 2016

Zomerevent 24 juni 2016

ANTWERPEN

LENSONLINE
doet sterke overnames

LensOnline breekt door in

eg

LENSONLINE, een sterk groeiend bedrijf dat ooglenzen verkoopt in Belgie,
Nederland, Frankrijk, Italie en Spanje haalt pers door sterke overnames. Lensonline
behoort tot de bedrijvengroep welke uitgebouwd wordt in de schoot van de private
equity fondsen opgezet en uitgebouwd door onze leden Dirk Thys en Jan Verbrugge.

Waterland voorziet verder
groeikapitaal voor Aminolabs

Europa
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Belg koopt lenzen vake

b APOOB, de beroepsvereniging van opticiens in
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Psychiatrische patiënte
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Kringwinkel en ZNA Stuivenberg
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Belg koopt lenzen vaker
Antwerps bedrijf LensOnline
et Antwerpse bedrijf
LensOnline, dat
contactlenzen
verkoopt via het
internet, is marktleider
lanceert
geworden in Italië én en
onlinewinkels in Spanje
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“Gevaar op te weinig
controles van de ogen”

LUC CUPERUS
Zaakvoerder LensOnline

‘‘We hebben
vandaag 120.000
klanten over
heel Europa’’

APOOB, de beroepsvereniging van opticiens in
België, heeft bedenkingen bij het groeiende succes van LensOnline. “Wij
zijn niet tegen de internetverkoop van lenzen,
maar klanten dreigen
hiermee te weinig op
controle te komen”, zegt
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Breugelmans. “De ogen
van lenzendragers moeten om de zes maanden
worden gecontroleerd.
LensOnline laat weliswaar contactlenzen leveren bij 65 opticiens, maar
er zijn 1500 opticiens in
België. Veel opticiens zijn
het beu dat mensen hun
lenzen via het internet
kopen, en daarna bij hen
uitleg komen vragen.”
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VERKOZEN TOT
NIEUWE PURETECH MOTOR
VAN HET JAAR"
"INTERNATIONALE MOTOR

NIEUWE AUTOMATISCHE
VERSNELLINGEN
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et Antwerpse bedrijf
LensOnline, dat
contactlenzen
verkoopt via het
internet, is marktleider
lanceert
geworden in Italië én en
onlinewinkels in Spanje
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verkocht aan particulieren, niet
C4 Picasso,
Milieu-informatie (KB
op alle nieuwe CITROËN Grand
van 01/09/2015 t.e.m. 30/09/2015

Y

F

verminderd met alle

Y

promoties. Aanbiedingen geldig
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Havenhuis begint te schitteren

De glaselementen op
de ‘voorsteven’. © was
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MECHELEN

De lokale politie van Mechelen
sen-verbaal op tegen roekeloze stelde weer enkele procespizzakoeriers en andere
huis-aan-huisleveranciers
in Mechelen. Zo werd in
nenstad een pizzakoerier
de binbetrapt
nabis was. Het viel de agenten die onder invloed van canin de Hoogstraat op dat
bromfietser erg gehaast
de
was. De politie trof de
man even
later aan bij een klant in
de De Langhestraat. Uit
de speekseltest bleek dat de man
cannabis had gebruikt.
De bromfietser moest zijn rijbewijs
voor vijftien dagen inleveren.
(svh)

SUBSIDIES VOOR BOURGONDIS
CH PALEIS IN HOF VAN
BUSLEYDEN

SOMMIGE VERKEERSLICHTE

N VEROORZAAKTEN

SLUIPVERKEER

Antwerpen haalt vier stoplichte
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Première soirée en boîte
rt»nnes handicapées
l’«or
urles
pour
rso
peve
Un bain de jouvencepo
e adulte

Dit jaar beginnen werkzaamheden
om het Hof van Busleyden
om te vormen tot een
hedendaags stadsmuseum.
SVEN VAN HAEZENDONCK
© rr
speelde’, zegt schepen
MECHELEN | Na
Siffer.
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concept wil de stad niet
We willen de eigen Onder zijn bewind
een ondergrondse
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Mechelse bezoeker en
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beginnen dit najaar opnieuw
toerist aanspreken,
hoofdstad van het noordelijke
maar ook stukken
gezaamheden om Busleyden werk- maar ook een ruim internationaal
bied van zijn uitgestrekte
rijk ‘les
vormen tot een volwaardig, om te publiek.
uit beroemde
pays de par deçà’, of de
huidige Bedaags stadsmuseum. ‘We heden- Het project moet maken dat Menelux en Noord-Frankrijk.’
Europese musea’
vernieu- chelen zich kan
wen alle technieken en
Al was het vooral de derde
installaties kunststeden meten met bekende
echtgezoals de elektriciteit en
als Brugge en Gent.
note van Karel, de Engelse
BJÖRN SIFFER
de verlich- ’In ons stadsmuseum
prinses
ting. Tegelijk maken we
willen we de
Margareta van York, die
Schepen van Cultuur
het hele ge- eigen topstukken
zich
bouw toegankelijk, zowel
tonen, zoals het
duwe in Mechelen vestigdeals wemet liften koorboek
van Margareta van Oosals hellende vlakken’, zegt
huidige stadsschouwburg. in de
schepen tenrijk en de
‘Dankzij
van Cultuur Björn Siffer
unieke Besloten Hofhaar kwam onze stad politiek,
hoofddirecteur van dat
(Groen).
jes. Tegelijk willen we
culKMSKA.
Minstens even ingrijpend
tureel en economisch
collectie- Heidi De Nijn,
is de in- stukken uit
sterk op de
departementshoofd
houdelijke invulling van
beroemde Europese
kaart’, zegt De
culturele zaken bij de
het
stad, onder- De landvoogdesNijn.
we stadsmuseum. Daarvoor nieu- musea in bruikleen vragen, maar
streept
hoopt
van
graag
de
Nederlanzonder
het belang van de den
steun is zo’n project
de stad op subsidies van
voedde kinderen op van
niet Bourgondische
Vlaams mi- haalbaar’,
periode. ’Karel De broer
haar
zegt Siffer.
nister Ben Weyts (N-VA).
Filips de Schone die
Stoute, zoon van Filips
’Met de Mechelen kan
jong
De Goede stierf. ‘Dat
Bourgondische periode
daarvoor alvast rekedeed ze in het Hof van
willen
die de belangrijkste
hertog was, Savoye,
in ons museum de belangrijkste we nen op samenwerking met het Kovandaag het gerechtshof.
vestigde in de vijftiende
pe- ninklijk Museum
eeuw
riode uit de geschiedenis
in
voor Schone Kun- ze
van
stad de twee belangrijkste on- Zo heeft Karel V als kind dus veel
stad belichten, toen Mechelenonze sten Antwerpen. ‘We kunnen satrale raden: de Rekenkamer cen- tijd doorgebracht in Mechelen’, zegt
op men mooie dingen
Europees vlak mee een
voor fi- De Nijn. Het
doen’, zegt Man- nanciën
is die
hoofdrol fred Sellink,
hoofddirecteur en chelen, en het Parlement van Me- de die Mechelen roemrijke perioin de verf wil zethet hoogste gerechtshof.
ten.

LensOnline breekt door in

Europa

©
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len ook persoonlijk en
Het Antwerpse bedrijf
deskundig
advies als ze lenzen kopen.
LensOnline, dat contactlenzen
Daarom
geven we de mogelijkheid
om onze
verkoopt via het internet,
lenzen op te halen bij een
is
opticien.
marktleider geworden in
Zo krijgen onze klanten
Het licht bij deze oversteekplaats
Italië
het beste
aan de Oudaan is al weg.
en lanceert onlinewinkels
van twee werelden’, zegt
De paal volgt later. ©
in
Cuperus.
Patrick De Roo
Spanje en Frankrijk.
Internationale doorbraak
Op vier plaatsen in Antwerpen Kennis (N-VA). ‘Om stoplichten te ject.
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worden de stoplichten
nieuwe verkeerssituatie
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komst met twintig
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De verkoop van lenzen
weggehaald omdat ze
suggesties geven voor
woonwijken. Door de
via het ticiens en lanceert Nederlandse oplichten weg verbeteringen.
internet zit in de lift.
de Nederlandse
overbodig zijn. Die conclusie
‘Wij hebben website
te halen, zal ook het sluipverkeer
Ook de politie en nu
lensonline.nl. ‘We zijn
120.000 klanten in België.
de stadsadministratie
nu
werd getrokken na een
verminderen.’
Vorig ook marktleider
beoordelen jaar waren
in Italië, waar we
dat er nog geen 100.000’
de nieuwe situaties.
proefproject, waarbij de
, de grootste Italiaanse
zegt Luc Cuperus, algemeen
Proef verlengd
internetwinOok op andere plaatsen
direc- kels voor contactlenzen
lichten tijdelijk werden
in Ant- teur van LensOnline
kochten’,
dat zijn hoofd- zegt Cuperus.
Op drie van de zeven kruispunten werpen wil het stadsbestuur overuitgeschakeld.
‘In Italië zijn we bebodige stoplichten verwijderen. kantoor heeft in de Lange Lobroekwaar het proefproject
kend als 1000Lenti. We
liep,
straat in Antwerpen.
hebben er
de proefperiode verlengd. wordt Volgende week worden de stopin Treviso vier werknemers
‘De Belg koopt steeds vaker
Daar is lichten op de
die de
het nog niet helemaal
hoek van de Pothoekduidelijk of straat en
online, omdat het aanbod lenzen marketing voor Italië doen. Sinds
de Onderwijsstraat uithet uitschakelen van de
daar gro- kort hebben
ANTWERPEN | Aan
ter is. Onze klanten kunnen
verkeers- geschakeld.
we ook internetwinde Oudaan, lichten wel
Daarna wil de stad het
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Markgravelei, Lange
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de 65 op- den zelf, maar
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worden de stoplichten
de lenzen worden
Bres- Ook daar wordt
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wie we samenwerken.’
waarschijnlijk Volgens
‘We zagen dat daar onveilige
en Balans- een proefproject
LensOnline koopt onge- vanuit Antwerpen opgestuurd. Ook
voor opgezet. (mf) veer
ties ontstonden, doordat situa- straat-Broederminstraat.
de klantendienst
tien procent van de
wegge- De stad heeft
Belgen ding blijven hier. en de boekhoubruikers de lichten
buurtbewoners
lenzen
We
en
via het internet. De
hebben in Antnegeerden’, scholen
en bedrijven uit de buurt
zegt schepen voor mobiliteit
negentig procent gaat naar andere werpen twaalf vaste werknemers
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en
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(cwil)
DE ROMA • TURNHOUTSEBAAN

BIJNA
KLAAR!

Kom nu zondag tijdens
Open
Monumentendag een
kijkje
nemen
MRT naar het resultaat van
de grote renovatiewerken
in De
Roma! Het heropeningsfeest

18

286, 2140 BORGERHOUT
• HET VOLLEDIG PROGRAMMA
& TICKETS: WWW.DEROMA.BE
+ 03 292 97 40

JOE
SATRIANI

Durobor gered van
ir de mener une vie normale de jeun Bij
Le plaisfaillissement
LE RÉSUMÉ

LUC VaN DRIESSCHE

de la bière
petites
Le tassement du marché
La multiplication des
quelques années
8 SUDPRESSE
constaté depuis
brasseries locales, aux
e plus posiSOIGN
tendanc
IES
cache une autre
Etats-Unis notamment,
bien précise
la protive pour une catégorie
contribue à relancer
eurs de
.
product
les
houblon
de
lteurs:
duction
d’agricu
houblon.
tendance
Car le consommateur a
À Poperinge, le centre
plutôt que
à privilégier la qualité:
névralgique du houblon
s
quelque
avec
le
d’écluser ses chopes
belge, aB InBev a choisi
du
du coin, il préfère respotes au caféDurobor
plus gros producteur
va mieux. Et tient
bièresdespéDurobor
en houààdéguster
le faire savoir. des
ter chez lui
Le nouveau Goossens », avoue l’Anversois
Jopour se fournir
four et la récente recapitalisa
qui chapeautepays
ses
s amis.tion veaux
quelque
ont permis
investisseurs. « Cela nouciales avec
de reconquérir des
blon1Whitbread Golding
prouve
qu’unurs
marchés.levures,
producte
bon projet industriel
lesl’emploi
Tout bon pour
les
est
Outre
possible en Belgique.
pour aromatiser sa Leﬀe
dans
notre région.
trap»
L’heure
autres
et
n’est pas encore
Royale.
d’abbaye
à
de ces bières
mais tant la productionl’euphorie
Opérationnel depuis
misent
ent,
que l’em2013,
multipli
le ploi sont sur
qui se
pistes, nouveau
four de chez Durobor
une courbe ascenpour
dante
permet, petit
cet été (voir ci-dessous)
à petit,ingrédient
un autre
. « Je avec un client tel qu’aB
aussi sur
terie de reprendre à la gobele- salue les
dirigeants et les actionse dépied sur
quinaires
e un
breuvag
marché
qui donnent des perspecr un
très concurren
présente
InBev, Eric Lagache espère
La so- tives à cette.
ciété sonégienne était tiel. le
entreprise que la Rémême touthoublon
dest enautres:
gion wallonne a toujours
récemmen
exploitation repartir
marque
voir
Iran pour présensoute- son
famille
la
nue.
ter ses quelque
de
C’est
te
3
important aussi pour
grimpan
200 articles
du bon pied.
herbe
Cettedards
cette région du
et ses articles exclusifsstan- cannabi
s Centre où les actividu…
pro- tés industriell
duits, désignés
, cousine
es ont connu pludu chanvre
ou décorés
« made in Belgium
depuis la nuit
». Quarante
est utilisée
l’ortie,
et deautres
pays sont des clients
«saveur
ON ACHÈTE BELGE
Durobor qui
compendeser laEN
exporte
pour
des temps
PRIORIT
production, surtout 80 % de sa
en Europe de l’arôme É, 75 % DE
et ajouter
de l’ouest
du malt
mais aussi
sucrée
aux États- NOS ACHATS
(14,5
des
Unis, en Chine ou
offrant
en
tout
en Inde.
me,
MILLIONS) SE FONT
et deUnl’amertu
savoir-faire (le fameux
ICI »
« dur-o-naturelle.
bord »de
quiconserva
rend le verretion
vertus
inébré- sieurs chocs
chable) vieux de
» a relevé Jean-Claud
les proplus de 85
oblige,
ans Marcourt,
isation
qui a bien failli
le ministre wallon e
Mondial
se « casser » voici
de
l’Industrie
cinq ans lors d’unede cet
vert» bras, invité hier à visiter
«orl’usine
belges grosse reducteurs
structuration.
en compagnie de
En 2014, malgré
l’ancien
délaissé
Premier
un nouveau
ministre Di Rupo
managem ivement
ont progress
sicole
qui
de la Région wallonne ent, l’aide souligné «comqu’il faut être compéti-a
assez
et
plus
le
four tif et qu’on a
variétés
besoin d’investisseurs
lesultra-comp
étitif,amères,
l’entreprise ne
privéssurfaces
décollait pas.
».
face aux grandes
pétitives
Seul bémol, la vente
ne sur
les enneAllemag
DIX-HUIT INVESTISSEU
décolle pas vraiment. internet
disponib
RS PRIVÉS
agricoles
«
La
peur
des gens de recevoir
En juin 2015, 18 investisseu
concentrer
rs pri- se
e, pour
cassés », note Frédéric leurs verres
vés en
Amériqu
fédérés
ou
par SDM-Valorum
l’adont ministrate
de- Jouret,
Ladélégué
injecté 4,4 millions
que. ur
pouraromati
de Durohoublon
recapi- bor. Les grossistes
sur
taliserle
n qui s’explique en partie
l’entreprise pour son
plongeo
de l’Horeca,
les
les
lement,
nou- grandes
s anveau projetreculant
inexorab
surfaces ou les brasseries
industriel. Un
mande
coup restent donc
par l’apparition, il y a quelque les
de fouet après les
les du
gros canaux
culture
18 millions déà la
de
affectées
distributio des
jà investis, essentielle
surfaces
maladie qui a décimé
trois types
ment pour verre aunfil
nées,
de d’une
le four, entre 2012 sont
(bière, bar, des
ions.
réduites
buffet) produits
et 2014. « Nous
se
houblon
à
Soignies.
sommes
confiants dans le business
Santé ! l
plants de nombreuses exploitat viTHIBAUT WACQUEZ
décennies.
Mais la demande reprend

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Il y a quelques années, les
plus de
houblon occupaient encore
. La super800 hectares en Belgique
hui à
ficie globale plafonne aujourd’ la
dans
158 hectares, essentiellement
Flandre ocen
e,
Popering
de
région
ue de la
cidentale, berceau historiq
. Un
production belge de houblon

gueur.
InBev se
Depuis 2012, le géant AB
, le plus
fournit chez Eric Lagache
houblon du
grand producteur de
une vapays, en Whitbread Golding, ue, au
riété de houblon très aromatiq il a
, dont
goût légèrement citronné
fait un de ses fers de lance.
a choisi le
Louvain
de
brasseur
Le

à 2014. Tout bon pour

l’emploi

2015

Investeerders rond het
management van
SDM-Valorum redde het
bijna failliete DUROBOR
in Wallonie!

eudi soir, c’était la première fois
que Yasmine entrait dans une
boîte de nuit. Pour cette résidente
des Horizons Nouveaux à Froyennes,
tout est magique. « Je suis contente,
avoue-t-elle dans un sourire radieux.
un
J’ai dansé sur le podium. J’ai pris
bien
verre avec les copains. J’aimerais
revenir pour mon anniversaire… »
a
Pour l’occasion, d’ailleurs, Yasmine
mis sa plus jolie robe : « Elle a choisi
Dans la chaleur d’un
four porté à 1.500 degrés
et dans un vacarme
ses bijoux, sa tenue, confirme
elle-même
assourdissant, Frédéric
5
Jouret, administrateur
avec
délégué de Durobor,
guidé Elio Di Rupo et
a la
psychologue qui accompagne le
de nuit, un rendez-vous qui tranche
le ministre Marcourt
dans une boîte
(2)
tout au long du processus
Une soirée
aussi
© PHOTONEWS
de production (5) qui groupe, Audrey Reheul. On a
va de la fusion à l’emballage
hausse depuis un an.
repart à la
(4) en passant par
du houblon
la vie quotidienne. © BERNARD LIBERT
la décoration des verres
la cultureNos
dix résidents
ines,
demandés
américa
cheveux…
ses
par les iesbouclé
brasser
clients (1)
des

J

2

. Chaque verre est contrôlé
à l’essor
Grâce
individuellement (3).

29 SEPTEMBER

MARIA FARANTOURI

27
SEP

DON MCLEAN
The American
Troubadour

met vooraf JARROD DICKENSON

THE BEST OF THEODORAKIS
THE 90 TH BIRTHDAY TRIBUTE
15 OKTOBER

SOUAD MASSI

4
OKT

AL MUTAKALIMÛN

THE
WATERBOYS
met vooraf
FREDDIE STEVENSON
en achteraf
DJ WILLEM JONGENEELEN

SST... Silent Shade Trees

Het succes van Aminolabs volgt uit hun sterke focus op R&D en
kwaliteit, wat nog eens wordt bewezen door hun recent ontvangen
GMP-certificaat dat aansluit bij hun al verkregen certificaten (ISO
22000, HACCP en Informed Sports). Klanten erkennen de kracht
van Aminolabs in productontwikkeling en haar flexibiliteit in termen van productie en logistiek.
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hele
jaar
onze Silent Shade Trees voor
rlandais
en née
schaduw
in uw kantoor.
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% par rapport à 2014
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De kruin, met een diameter van 150cm, is gemaakt
van samengeperste polyestervezels waarop een print is
aangebracht.
Dit lichte materiaal is recycleerbaar,
brandvertragend én geluidsabsorberend.
Daarom zorgen onze Silent Shade Trees
ook voor stilte en akoestisch comfort.
Silent Shade Trees zijn verkrijgbaar in 3 hoogtes:
250, 300 & 350cm
De stam is gemaakt van wit geëpoxeerd metaal.

en cycle en néerlandais pour qu’il
de ne pas inscrire leur enfant
e
soit par la suite interrompu au
3e maternelle, après leur 2 pasbeau milieu. »
sée dans cette école. »
L’arrêt de l’immersion a été
d’imidée
cette
avec
Pourtant
réfléchi par le colmersion, c’était un autre objec- mûrement le cas d’Havré a été
« Nous lège. Mais
recherché.
était
du
aussi
qui
mitif
2014,
sepEn
m30
tion.
nistre wallon de l’Économi
it le 1
r.
e
> Enmême
récemment en Iran grosse restructura
Jean-Claude Marcourt
redynamiser un facteur déclencheu
2014, le chiffre
tout
les activités indus- défi commença
où
voulu
Centre
d’affaires
avions
et d’Elio
manageplus
an
un
de Durobor s’élevait
nouveau
Di Rupo, président
tembre 2014. Mais
à 22 mil« Ils ont arrêté aussi l’immerdu PS. Ce
ses quelque malgré un
lions. « Notre objectif
présenter
nouveau four a été
de Moranfayt avec l’imtrielles ont connu plusieurs
l’école
walest
construit en ver pour
jetés.
Région
la
déjà
de
sont
l’aide
dés
février 2012. Il remplace
à 30 millions en 2018d’arriment,
en néerlandais, car ça ne
», standards et ses arles
a relevé Jean-Claude tard, les
lance 200
deux anciens fours
Frédéricarticles
mersion en anglais. On a sion
Jouret, l’adminisdevenus
le four ultra-compéti- chocs »,
trateur délégué. «
trop dangereux et
marche pas. Quand on a vu que
Sur
voulu lancer
produits, dési- lonne etESPACE
wallon de C’est un échec.
trop énergiles trois
exclusifs
«Onleaministre
ticles
derniers
vores. L’actuel four
pas. Marcourt,
mois de 2015,
aux constaté que ça avait très bien
on
décollait
donc
ne
consomm
part
Havré,
n
à
l’entreprise
tif,
fermait
L’immersio
rapport à juin, juillet par
30 à 35 % moins d’énergie e
Belin
l’option
visiter
la
« made
hier à
invité ment.
ou etdécorés
août
a voulu faire
gnés
que
le mouve
l’Industrie,
2014, nous
ses deux « ancêtres
avons produit 15 %
». La gobeleune commune
« Durant toute l’an- marché. On
de plus. Ce n’est pas
terie sonégienne existe
Deux nouveaux l’usine en
Quarante autres pays
».suffisant
compagnie
, c’estde l’ancien oubliettes. pu remarquer que ce même chose avec l’établissement s’est dit que si
gium
depuis
L’idée
mais c’est
1928.
une bonne tenDix-huit investisseurs privés
vaste et grande que Mons
qui a née, on a
dance. »
Rupo
Di de
nous
ministre
sont des clients de Durobor qui
delà
du centre, mais en néerlandais aussi
18 investisseurs Premierqu’aum300
2015, ites
En juinsatell
,
choix n’avait pas le succès qu’on
arrivait pas, on n’y arriven’y
production
la
compésa
être
de
avec
m1
%
> C’est le nombre
faut
80
qu’il
rivaliser
«
es
exporte
pas
ne
souligné
de
Loi- pour
o
SDM-Valoquatre, d’autr
> Chaque semaine,
employées aujourd’h personnes
Galile
pour par
pas non plus à Dour. »
Durobor
d’investis- attendait, explique Vincent
en Europe de l’ouest privés fédérés
produit 1surtout
a besoin
site de Durobor, dontui sur le
million de
première. Mais on doit se rait
sent.»
millions titif et qu’on
20 %
injectéest 4,4
se mobili
une année, l’entreprisverres. Sur
d’intérimaires. Un
rum ontL’Europe
seau, bourgmestre ff de Dour.
parvenue vendredi à
Comment expliquer que l’anchiffre à la
e décore
ça ne
aussi 15 millions
hausse ces derniers
seurs privés ».
s.
de verres à
r l’entreprise deux
une déci- rendre à l’évidence,
mois avec
pied, de timbales
pour recapitalise
l’engagement, entre
vers plus de 40 pays différent reste
glais cartonne, contre le néermettre en orbite avec succès sys-Seul bémol,
(verres
sur inter- Alors, le collège a pris
vente Né
POUYaN
qui
pied) ou des bouteilles. sans
quatre commerci autres, de
PaTRICKla
marche pas. »
projets induspour son
aux. Après la
l
nouveau
«Une tendance haussière
x satellite
pour sonnouveau
qui rame ? « Via nos
sion. Choisir, c’est renoncer et
L
UR GéNéRa
pas vraiment.
te prudécolle
net neDIRECTE
Une conclusion qui intervient landais langues, on pouvait déles qui
on Galileo,
doula
fouet après
de
dans
bienT.W.sûr à confirmer», commen triel. Un tème
navigati
coup
fait
«Nous soutenons
de
se
ça
délégué.
à peur
DE TOTaL
des gens de recevoir parfois
de manière trop ra- cours de
sa dépenda
essen- nce« La
demment l’administrateur
en
investis,
à réduire
visedéjà
les eﬀorts de
18 millions
mais on a dû prendre cette peut-être
, Duen
an après la jà constater plus d’inscrits une
in toutleurs
verres cassés », note Fré- leur,
américa
Pour atteindre ses objectifs
GPSfour,
entre
dule
l’égard
du collège. » pide, seulement un
pour
niveau
au
tiellement
collecJe crois que c’est
s
décision
redressement de
anglais.
aux
nouvelle
ateur
ses
vrai,
robor mise sur
en route. « Oui, c’est
améliorant les services rendus déric Jouret, l’administr
et et 2014.
Mais ce n’est
s propres,
2012
L’école misait sur 28 élèves mise
cette entreprise.»
lanceur russe
tions, avec des création
urs. Unconfiants
nous faire ce re- tendance générale.
délégué de Durobor.
sommes
« Nous utilisate
lancer le projet. Mais au on pourrait pris une décision pas neuf ! Déjà quand j’étais en
depuis le
pour
x packagings.
orbite
les
en
nouveau
l’horeca,
de
placé
a
de
RT
Soyouz
grossistes
Les
de rede Durobor,
JEaN-CLaUDE MaRCOU
business
le Centre
juin 2014, force est de proche d’avoir t. Mais quand il secondaire, je me souviens que
«Nous soutenons les efforts dans
spatial guyanais de SinnaL’éCONOMIE
surfaces ou les brasse- bilan de
grandes
e, dans le
MINISTRE WaLLON DE
e
la
sont trop rapidemen
Jo Goossens
s de
e
l’Anversois
avait plus de succès. Je
dressement de cette entrepris etdéclare
ca- constater que les chiffres
mary le 9 et le 10 satellite
marché des
en restent donc les gros
s’agit de la scolarité des enfants, l’anglais pas pourquoi, mais de
in-doitries
Gagnez
nouveaux
Galileo, qui
strict respect des règles de
ation
qui chapeaute
en dessous. « Nous n’avions que
constellses
indique
traîner. Des déci- ne sais
naux de distribution des trois
(dont pluqu’un
votre entrée
d’ici 2020
législations européennes»,
. Cela 30prouve
Certains parents il ne faut pas
vestisseurs
compter
globale, c’est comme
e
de quitsa- de verre (bière, bar, buf- 23 enfants.
11e et le 12types
Le
sions doivent être prises assez manière
sur
possible
est
Jean-Claude Marcourt avant
réserve).
croyaient
de
ne
ils
industriel
sieurs
car
bon projet
■
San- sont partis
la Sogepa
dé- produits à Soignies. ises
www.mc.be/concours128
être lancés
On ne voulait pas que cer- ça. »
vite.
pas enfet)
ter Soignies. Pour rappel,
devraient n’est
sont
Ils
A.D.
entrepr
tellites
L’heure
n.
»
grandes
l’immersio
de
Belgique.
en
en
Quatre
pas
la totalité
par une
a acquis dernièrement
à nouveau
té ! ■ françaises – Air Liquide, Michela fusée
tains élèves commencent un
tant
cembre,
décidé
mais
ont
ils
apul’euphorie
donc
à
et
pour
encore
de
sceptiques
tour
Durobor
WACQUEZ
ce sera au
THIBAUT
l’immobilier de
Charleroi Expo Hall
Soyouz.
et Total – se sont enla
l’emploi sont , avec lin, Sodexo
queEnsuite,
3
Samedi
production
de 14 millions pour


Durobor vise
2016
un cash-flow positif en
sur de
La gobeleterie est repartie
nouvelles bases avec l’arrivée
ire finand’un nouveau partena
en négacier flamand. 2015 sera
.
positive
est
e
tif, mais la tendanc

Aminolabs is opgericht in 1993 door Roger Anné en is producent
van sport voedingssupplementen (o.a. proteine shakes, energy
shots) en gezondheidssupplementen (o.a. dieetproducten, vitamines, etc.). Aminolabs beschikt over een groot assortiment van poeders in flesjes, potjes of zakjes, vloeistoffen of gels, tot capsules of
tabletten. Onder hun klanten zijn algemene of gespecialiseerde
retailers en merken in gezondheidssupplementen en –voeding,
sportvoedingmerken, en is actief in Europa, Amerika en Azië.
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Nu is de juiste moment om de datum van ons eindejaarsevenement in uw agenda te noteren. Meer details volgen.
le double album*
PRIX EXPLOSIF !
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SDM-Valorum biedt u als ondernemer of investeerder een zeer
breed gamma van oplossingen, met een gediversifieerde aanpak
naar grootte, naar type nood (onmiddellijke transactie of langere
termijn value coaching), of naar type mandaat (verkoop, aankoop, funding of consulting) en dit vanuit 3 verschillende merken:
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SDM-Valorum Corporate Finance Group is met zijn 20-tal M&A
experts de grootste onafhankelijke Corporate Finance specialist
in België.
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The Shockwave Tour
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Over SDM-VALORUM

met vooraf MARKUS JAMES
en achteraf DJ BUTSENZELLER

volgende donderdagavond
is
helaas al volledig uitverkocht.

GRATIS VAN 10u TOT
18u
video en persoonlijke uitleg
over de werken + stoelenactie
+ ticketverkoop

www.waterland.nu

Zes maanden rijverbod
voor dodelijk ongeval

Paul V. (45) uit Wuustwezel
werd vrijdag door de
werpse politierechter
veroordeeld tot drie maandenAntmet uitstel, 3.000 euro boete
cel
verleende op 6 juli vorig en zes maanden rijverbod. Hij
jaar
geen voorrang aan motorrijderop een kruispunt in Essen
Kevin M. (25). M. was
slag dood, zijn vriendin
op
die achterop zat, raakte
zwaargewond en lag bijna drie
weken
had de vrijspraak gevraagd, in het ziekenhuis. Paul V.
volgens hem reed de motorfietser aan hoge snelheid
op het fietspad. (blg)

Als het lukt, dan wordt
het
niveau. Eind deze maand nieuwe stadsmuseum in Mechelen eentje van
internationaal
dient de stad bij de Vlaamse
van Busleyden tegen 2018
overheid een dossier in
deels in te richten als
om het Hof
Bourgondisch paleis.

ANTWERPEN

Waterland heeft kantoren in België (Antwerpen), Nederland (Bussum), Duitsland (München en Düsseldorf) en Polen (Warschau) en
beheert momenteel 4 miljard Euro in investeringsverbintenissen.

ESSEN

Gazet van Geel
overgenomen door De
Press

Na 40 jaar laat de familie
Meeus de Gazet van Geel
over aan Drukkerij De
Press uit Laakdal. Een
traditie
van 162 jaar lokale krant
wordt zo verder gezet.
Meeus is overtuigd van
Isabel
een
kale kranten. Voor lezers mooie toekomst voor de lozal er niets veranderen,
de vier
medewerkers maken
mee de overstap.
De Press nam ook het
Geelse maandblad Go
For It over
van Aroma. Het zal
voortaan verschijnen
onder de
naam Close Magazine.
(male)

LensOnline is nu marktleider
in Italië.

Antwerps imam Sulayman
Van Ael doorbreekt het
taboe
over verdoofd slachten.
Volgens hem laat de islamitische
jurisprudentie dat toe
als aan
enkele voorwaarden wordt
voldaan. Hij postte zijn visie
op
Facebook. De imam is
zeer
pulair bij jonge moslims. poEen neutraal onderzoeksbureau moet voor eens en
altijd
uitmaken of het dier al
dan
niet minder lijdt als het
wordt
verdoofd. Als het dier
minder
lijdt, is het verdoven toegelaten. Het kleine percentage
dieren dat eventueel zou
sterven,
mag volgens de imam
geen beletsel zijn, aangezien dit
een
uitzondering op de regel
is.
Dierenrechtenorganisatie
Gaia
komt tussenbeide in het
kortgeding dat moslimorganisaties
aanspanden tegen Vlaams
minister Weyts (N-VA). ’We
sluiten ons aan bij de Vlaamse
nister van Dierenwelzijn, midie
zijn plicht doet: de wet
toepassen en verzekeren dat
de wet
wordt nageleefd’, zegt
voorzitter Michel Vandenbosch.
(svw)

Waterland staat sinds zijn oprichting in 1999 constant in de top
tien investeringsprestaties.

GEEL

Pizzakoerier reed
onder invloed van drugs

Loco, een café aan de
Turnhoutsebaan in Antwerpen,
moet vier maanden de
deuren sluiten. Dat heeft
het schepencollege beslist. Omdat
op
doelloos rondhingen, voerde de stoep dikwijls mensen
Vijf illegale personen werden de politie een controle uit.
gecontroleerd. Een van
had 1.210,59 euro in zijn
hen
schoenen verstopt. Een
andere
werd betrapt met 101,31
gram cocaïne en 1,83 gram
ne. Nog een andere had
heroï7,03
voor 25 gebruiksdosissen. gram cocaïne op zak, goed
Bovendien vond de politie
5,41 gram cocaïne in de
biljarttafel en 5,12 gram
heroïne
in het café. (jbs)

Imam
doorbreekt
taboe verdoofd
offeren

Le Soir Lundi 14 septembre 2015
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ANTWERPEN

Café dicht wegens drugshandel

Amper een week nadat
de eerste glaskader
vastgemaakt aan het
was
Nieuwe Havenhuis in
Antwerpen, blijkt het gevelbedrijf
Groven Plus uit Puurs
vaart achter te zetten.
Vrijdag was al een flink er
van de westelijke kant
deel
van de ‘voorsteven’
van de
bovenbouw met glaselementen
bezet, die als diamanten schitteren. (pvb)

stevige positie in de sterk competitieve business omgeving te verkrijgen. Tot op heden heeft Waterland in 57 platform bedrijven geïnvesteerd en heeft het 250 add-on acquisities gemaakt om deze
platformen uit te breiden.

www.aminolabs.com

Over Waterland Private Equity Investments
Waterland is een onafhankelijke participatiemaatschappij die ondernemers terzijde staat bij het realiseren van hun groeiambities.
Met substantiële financiële middelen en gecommitteerde industrie
expertise stelt Waterland haar deelnemingen in staat om zowel
autonoom als middels acquisities versneld te groeien. Waterland
ondersteunt de ondernemingen daarbij actief op financieel, strategisch en operationeel vlak. Met zijn ervaren team van entrepreneurs wil Waterland ambitieuze ondernemers helpen om een

• SDM heeft de focus op de executie van bedrijfsverkooptransacties en koopmandaten van grote en middelgrote KMO’s.
• Corfinco bemiddelt bij bedrijfstransacties van kleinere bedrijven.
• Valorum begeleidt strategisch op langere termijn naar waardeoptimalisatie (value coaching) om dan later naar een uiteindelijke
aan- of verkooptransactie toe te werken.
SDM-Valorum is stichtend lid van het sterke internationale Corporate Finance netwerk MidCap Alliance, met leden in 12 landen en
goed voor alles samen meer dan 200 doorwinterde M&A experts.
Aarzel niet om ons te contacteren voor een persoonlijke afspraak
of bezoek ons op www.sdm-valorum.be

Samenstelling bestuur
werkingsjaar 2015 - 2016
Gerald Favril - voorzitter
Bert Vissers - secretaris
Patrik De Cat - penningmeester
Koen Vanlommel – nieuwsbrief & website - nieuw
Tom Bongaerts - bestuurder
Koen De Peuter - bestuurder
Wim Heylen - bestuurder
Dirk Thys - bestuurder
Carlo Van Tichelen - bestuurder
Jan Verbrugge - bestuurder
Pierre Stubbe – bestuurder – nieuw

Ludo Vermeulen

“Arbeidsrecht? Never a dull moment!”
“Het Belgische recht is vandaag de dag een ingewikkeld kluwen
van wetten en regels. En dat geldt a fortiori voor het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Het is voor werkgevers dan
ook niet altijd eenvoudig om in de vele aspecten van de Human
Resources de meest geschikte legale weg te bewandelen. En dan
komen wij in beeld. In plaats van een zaak uit te vechten voor de
rechtbank is het voor ondernemers veel beter om vooraf de juiste, juridisch onderbouwde maatregelen te nemen. Wij worden
als advocaten nog veel te vaak geassocieerd met de rechtbank.
Zelf ben ik de eerste acht maanden van dit jaar amper drie keer
naar de rechtbank getrokken. Alle andere tijd ging naar het adviseren en bijstaan van onze cliënten met als doel de onderneming
dusdanig te organiseren dat rechtszaken worden vermeden.”
Aan het woord is Ludo Vermeulen, stichter van het advocatenkantoor Vermeulen Heylen Michiels De Graeve in Herselt. De
onderneming telt momenteel 11 zelfstandige advocaten en 5
administratieve medewerkers. Hun specialisatie: arbeidsrecht en
socialezekerheidsrecht.

Buitenbeentje
“Wat dat betreft zijn wij veeleer een buitenbeentje,” zegt Ludo
Vermeulen. “We zijn het enige advocatenkantoor in de Kempen
dat zich voluit op deze niche heeft gegooid. De interesse voor het
sociaal recht zat er bij mij al heel vroeg in. Dat is voornamelijk
een gevolg van het feit dat mijn vader directeur was van een sociaal secretariaat in Westerlo. De materie interesseerde me van bij
het begin en tijdens mijn rechtenstudies ging mijn aandacht dan
ook specifiek naar dat aspect van het recht.”
“In ons kantoor gaan we in die specialisatie heel ver. Zo hebben
telkens twee medewerkers zich gespecialiseerd in één of andere
subcategorie zoals arbeidsongevallen, aanvullende pensioenen,
discriminatie op de werkvloer, overnames, bedrijfswagens, procedures met de RSZ, enz. Voor elke niche hebben we een expert
in huis.”

De wet: eeuwig in beweging
“Voor werkgevers en werknemers is het vandaag de dag een
haast onmogelijke taak om van alle nieuwe wetgeving rond sociaal recht op de hoogte te zijn. De wetten in ons land wijzigen
voortdurend. Wie als advocaat gedurende een jaar op wereldreis gaat, zal bij zijn terugkomst heel wat studiewerk hebben
om weer bij te benen. En dat geldt voor alle aspecten van het
arbeidsrecht. De wetgeving op de bedrijfswagens is de jongste tien jaar minstens drie keer helemaal omgegooid. Ook de
gelijkschakeling tussen de statuten van arbeiders en bedienden
heeft heel wat voeten in de aarde gehad. En dat is nog lang niet
gedaan. Binnenkort zijn er weer sociale verkiezingen. Ook die
moeten elke vier jaar weer aan andere regels voldoen. Voor een

Secretariaat
Ontbijtclub Kempen
Impressa nv
Greesstraat 11 - 2200 Herentals
t 014 28 55 55 - f 014 28 55 50
tb@impressa.be

ondernemers is het hopeloos om van dat alles op de hoogte te
blijven. Multinationals hebben vaak wel een eigen voltijdse jurist
in huis, maar ook voor die persoon is het onmogelijk om van alle
nieuwigheden en nuances in die veelheid van aspecten van het
sociaal recht op de hoogte te zijn. Voor een KMO-bedrijfsleider
ligt het nog moeilijker. Maar het is net voor deze categorie van
ondernemingen dat wij bijzonder nuttig kunnen zijn met ons advies en onze begeleiding.”

Advies voor ondernemers
“Wij helpen ondernemers bij het realiseren van hun doelstellingen. Op het vlak van HR betekenen wij ongetwijfeld een meerwaarde. Zo onder andere bij beslissingen omtrent de verloning.
Wij kunnen de vele mogelijkheden van diverse wettelijke loonpakketten voorstellen en samen met de ondernemer de beste oplossing kiezen. “
Vermeulen Heylen Michiels De Graeve werkt momenteel vanuit
twee kantoren: in Herselt en Mechelen. “Ons kantoor in Mechelen is zowat anderhalf jaar geleden opgestart. We hebben voor
Mechelen gekozen omdat we in die regio een lacune vaststelden
wat het aanbod van advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht betreft. Driekwart van ons cliënteel bestaat uit werkgevers. De meesten uit de Kempen, maar verder ook uit heel
Vlaanderen en daarbuiten.”

Nieuwsbrief en Spitsuur
“De meeste ondernemers leren ons kennen via mond-aan-mondreclame. Maar ook via onze maandelijkse nieuwsbrief met juridische info en onze ontbijtseminaries die we twee keer per jaar
houden met als titel Spitsuur HR. De onderwerpen die we aansnijden zijn heel gevarieerd. That’s life – voor een advocaat in het
arbeidsrecht – never a dull moment.”
En mocht hij toch even willen ontsnappen uit de sfeer van wetboeken en wetteksten, dan vinden we Ludo terug achter de toetsen
bij een dixielandband. Never a dull moment. We geloven het
graag.

Fiche
Ludo Vermeulen
Tel.: 014 54 68 43
info@vermeulen-law.be
activiteit: advocatenkantoor
gespecialiseerd in arbeidsrecht
en socialezekerheidsrecht
vestiging: Herselt en Mechelen
personeel: 11 advocaten en
5 administratieve bedienden
motto: “Alles kan beter”
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