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WATERMOLEN KASTERLEE

19u30-20u00
woordje voorzitter, prijsuitreiking
20u00-21u30
diner
21u30-22u30
spektakel met verrassingsgast

Uw gegevens al aangepast op ons intranet ?
Nog steeds heeft niet iedereen zijn gegevens bijgewerkt. Nog geen tijd voor gehad:
maak er 2 minuutjes tijd voor, meer heb je niet nodig. Mocht u geen mailtje gehad
hebben, laat het dan weten aan koen.vanlommel@netropolix.be
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11u30-12u00
ontvangst De Watermolen Kasterlee
12u00-13u00
vertrek aan de Watermolen met pick-nick
• deel 1 fotoroute Kasterlee-Westerlo
• deel 2 zoekrally (bolloke-pijl) Westerlo-Gestel-enz…
• deel 3 optionele tijdsrit naar De Watermolen (optioneel opfrissingsmoment)
18u30-19u30
ontvangstreceptie

do

We zitten in de laatste rechte lijn voor ons
zomerevent. Uit jullie enthousiasme en
feedback concludeerden we dat het concept van vorig jaar sterk gesmaakt werd.
Daarom gingen we dit jaar verder op het
thema van vorig jaar: rally met oldtimers
in de namiddag en avondfeest in de Watermolen te Kasterlee.

22u30-23u30
desserten, koffie en pousse

Schrijf u in via mail
of via de website.

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

Groep Van Eyck organiseert
historisch event
Vanaf midden augustus bestijgt topchef Felix Alen de troon van
de Ridderzaal in Kasteel de Merode. Hij serveert er voor elke
voorstelling van het Musicalspektakel Albert 1 een exclusief
3-gangenmenu. Ondergedompeld in de kasteelkeuken van de
20ste eeuw schuift u samen met uw genodigden aan voor een
uniek diner. Meesterkok Felix Alen en zijn team bereiden een
maaltijd met lang vergeten ingrediënten. Felix Alen fungeert
als sprekend menu en wijdt u in in de tafelgebruiken van weleer. Waan u dus beslist koning(in) voor één dag.
Felix Alen werkte na zijn opleiding als kok in het Koninklijk

Paleis van Brussel. Hij is bekend van televisieoptredens en culinaire boeken. Zijn thuishaven is het feestcomplex Hof te Rhode
in Schaffen.
Het spektakel is ideaal om uw medewerkers, klanten en relaties
een hoogstaande avond aan te bieden. Naast het historisch
spektakel, met ruim 200 acteurs, liveorkest en intense emoties,
ontvangt topchef Felix Alen, met de steun van dinner events,
u met een 3-gangenmenu uit de 20ste-eeuwse kasteelkeuken.
Uw gasten worden exclusief ontvangen in koninklijke pracht in
de indrukwekkende Ridderzaal van Kasteel de Merode.

Link 21 serveert in de
zomermaanden cocktails van SIPS.

Let’s have a cocktail
or mocktail!
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cocktails by manuel wouters

cocktail
tail!

JULy - AUG
mon - fri

Date:

Deconinck Opleidingen
geslaagd voor audit
“Op dinsdag 31 mei 2016 is onze werkwijze en zijn onze procedures beoordeeld door KMO-P. Met enige fierheid kunnen we
zeggen dat we met succes geslaagd zijn voor deze audit.”
Als erkend opleidingsverstrekker kunnen onze klanten een subsidie aanvragen via de KMO-portefeuille. Dit zowel voor de pijler
opleidingen als voor de pijler advies. De Coninck Opleidingen
& Trainingen begeleidt u bij het zoeken naar oplossingen of het
hertekenen van procedures binnen uw organisatie. Wij zijn er in

geslaagd ons te omringen met de juiste specialisten die gericht
en doordacht kunnen antwoorden op uw vragen zodat uw bedrijf
gewapend is voor de uitdagingen van de toekomst. Onze kennis halen wij o.a. uit onze jarenlange ervaring en de diversiteit
van de verschillende uiteenlopende sectoren waarin wij actief zijn.
Nieuwe inzichten die we in andere sectoren opdoen, kunnen perspectieven openen voor uw bedrijf.

Drisag geeft jonge ontwerpers
duwtje in de rug
Drisag uit Herentals heeft voor het eerst een ontwerpwedstrijd
gehouden met Thomas More Mechelen, meer bepaald voor
de studenten in de richting Voortgezet Onderwijs Meubel Ontwerp. Twee laureaten ontvingen een royalty contract. Verkoopt
Drisag hun ontwerp, dan krijgen ze daar een vergoeding voor.
“De ontwerpen moesten aan een aantal criteria voldoen”, vertelt marketing en sales manager Chris Jamart van Drisag. “Ze
moesten bijvoorbeeld kaderen in het nieuwe werken en het
moest mogelijk zijn om ze in ons productieatelier te produceren. Tegelijk moesten ze commercieel haalbaar zijn.”
In totaal werd een 15-tal ontwerpen ingediend en beoordeeld

door een vakjury. Als beste ontwerpen kwamen Egg2 van Robin van Helvoort en Tree D van Sam Goyvaerts als beste uit de
bus. De winnende ontwerpen worden in productie genomen
door Drisag en geïntegreerd in het productassortiment.
“In het verleden organiseerden we gelijkaardige wedstrijden
met andere scholen”, weet Chris Jamart. “We vinden dit belangrijk. De studenten kunnen onze toekomstige leverancier,
klant of medewerker worden. Het viel ons op dat het niveau
van de inzendingen erg hoog lag. Er zaten heel bruikbare
dingen tussen.”

cocktails by manuel wouters

Golfclub Witbos neemt
maatregelen na nieuwe inbraak
Na een tweede inbraak op goed een maand tijd en zwaar vandalisme neemt Golfclub Witbos in Noorderwijk maatregelen. De omheining met prikkeldraad wordt overal hersteld en er wordt ernstig
overwogen om camerabewaking te installeren. De schade van de
jongste inbraak wordt geraamd op 20.000 euro.
Dinsdagmorgen rond 3.30 gaat het inbraakalarm af en hoewel
de security en politie snel ter plaatse zijn, was het onheil geschied.
Onbekenden hadden een dure golfkar in brand gestoken. “Verder
was er een raam in het clubhuis ingegooid en waren gaten in
andere poorten gemaakt in een poging om die te openen”, somt
commercieel verantwoordelijke Jan Caers op. “Ook rond het clubhuis waren nog kleinere vernielingen aangebracht. We schatten
dat het vandalisme ons alles bij mekaar 20.000 euro kost.”
Op 10 april, de nacht na de start-to-golf, werd Golfclub Witbos
ook al het slachtoffer van inbrekers. De club trekt door zijn afge-

legen ligging duidelijk mensen aan met minder goede bedoelingen. Ook het feit dat ze deel uitmaakt van de consortiumbewaking
op het industrieterrein van Herentals, schrikt daders niet af. “We
moeten nu snel maar ook toch weloverwogen bekijken wat we
kunnen doen”, vertelt Jan Caers. “Het herstellen van de omheining
sowieso en daarnaast hebben we rond het domein extra beplant
waarmee we een dichte begroeiing moeten krijgen, wat het betreden moet bemoeilijken. Een stil en luid alarm is er en heeft zijn nut
bewezen, maar nu kijken we toch naar camerabewaking. Op basis van beelden kunnen we dan mensen identificeren.” De nieuwe
inbraak staat de verdere werking van de golfclub niet in de weg.
“Zaterdag tussen 13 en 18 uur is er bij ons een hockey-initiatie
van een nieuwe hockeyclub in Herentals. De regio Geel-Herentals
blijkt een blinde vlek voor de hockeysport en de club wil die leemte
invullen.”

Dirk Dierckx – HIS

“Waar de poetsvrouw ophoudt, beginnen wij.”
Moeten uw machines of productielijnen worden gereinigd? Is uw labo aan een groot onderhoud toe en moeten uw dakgoten worden schoongemaakt? Of kan uw bedrijfsparking een opkuisbeurt gebruiken? HIS uit Heist o/d Berg doet het allemaal. “Waar de
klassieke schoonmaakbedrijven stoppen, daar begint onze taak,” zegt zaakvoerder Dirk Dierckx. “Wij focussen op kwaliteitsvolle
industriële reiniging in gevoelige omgevingen en met bijzondere reinigingstechnieken.”
Tijdens ons gesprek wordt onmiddellijk
duidelijk dat het actieterrein van HIS wel
bijzonder breed is. “Wij verzorgen niet
alleen de industriële reiniging van binnenruimtes, luchtafvoerkanalen en productiehallen, maar we maken evenzeer gevels,
luifels en dakgoten schoon. Bovendien
kan je ons inschakelen voor het grondig
opkuisen van uw parkings en garages.”

daarbij is dat we vooraf altijd een test
uitvoeren. Zo kan de opdrachtgever nog
voor de start duidelijk zien wat het eindresultaat zal zijn. Dat maakt de oplevering
een stuk makkelijker. Deze aanpak met
zijn grondige analyse van het vervuilde
materiaal en zijn omgeving, een gedetailleerd technisch voorstel en een test, voeren we uit bij elke delicate opdracht.”

Bijzondere projecten

Klanten uit alle sectoren

“Dat brede actieterrein is van bij de start
in 2010 een bewuste keuze geweest. Van
de klassieke schoonmaakbedrijven die
kantoren poetsen zijn er meer dan voldoende in ons land. Daarmee willen we
niet gaan concurreren. Wij gaan voor de
grotere en vaak wat specialere of ingewikkeldere projecten in een industriële of
soms ook andere omgeving… Zo zijn we
onder andere gevraagd om de binnen- en
buitenzijde van een kerk in Antwerpen te
reinigen. Aangezien de kerk een geklasseerd gebouw is, hebben we voor Monumentenzorg een uitvoerig dossier moeten
opmaken met daarin een gedetailleerde
beschrijving van de schoonmaakmethodes en –producten die we willen gaan gebruiken. De binnenmuren en plafond van
de kerk moesten met water en een zachte
detergent manueel worden gepoetst. En
omdat de gevelsteen nogal wat ijzer bevatte, mochten geen vloeistoffen worden
gebruikt. Die zouden lelijke sporen achterlaten. Na wat onderzoek hebben we
tot grote voldoening van de opdrachtgever de buitengevels geborsteld. Belangrijk

HIS is actief in heel België en in zowat
alle sectoren en zowel voor KMO’s als
multinationals. De referentielijst spreekt
boekdelen. “Twee keer per jaar reinigen
we de luchtkanalen in alle Decathlonwinkels in heel België. En verder zijn we geregeld aan het werk bij Plastic Omnium
in Herentals, Genzyme in Geel, Janssen
Pharmaceutica in Beerse, Didak in Grobbendonk, Smurfit Kappa in Turnhout en
Kerkstoel in Grobbendonk.”
Intussen heeft HIS ook een samenwerkingsakkoord afgesloten met Care, een
schoonmaakgigant die zich tot voor kort
niet toelegde op industriële reiniging.
Dankzij de samenwerking met HIS nu dus
wel.

Data werkingsjaar
2015 - 2016
Zomerevent 24 juni 2016

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

(Over)gekwalificeerd
neel

beeld met hoogtewerkers te mogen werken. Het feit dat ze allen een verschillende
achtergrond hebben, van schilder tot metaalarbeider, maakt hun gezamenlijke expertise bijzonder breed.”

Verhuis?
Intussen is Dirk Dierckx al zowat een jaar
op zoek naar een nieuw onderkomen.
“We willen graag van Heist o/d Berg
naar Herentals verhuizen omwille van
de betere strategische ligging. Maar de
zoektocht naar een geschikt pand loopt
niet van een leien dakje. Ofwel is het te
klein voor ons uitgebreide machinepark
ofwel is er te veel kantoorruimte voorzien… Mogelijk zullen we dus moeten
overwegen om een lap grond te kopen
om daarop een huisvesting op maat te
bouwen.”

perso-

“Een bijzonder belangrijke factor in het
kwaliteitsbeleid van onze onderneming
zijn uiteraard onze medewerkers. Je kan
rustig stellen dat elk van onze 15 werknemers overgekwalificeerd is. Zo hebben
ze allemaal een getuigschrift om bijvoor-

Samenstelling bestuur werkingsjaar 2015 – 2016
Gerald Favril - voorzitter
Bert Vissers - secretaris
Patrik De Cat - penningmeester
Koen Vanlommel – nieuwsbrief & website
Tom Bongaerts - bestuurder
Koen De Peuter - bestuurder

Wim Heylen - bestuurder
Dirk Thys - bestuurder
Carlo van Tichelen - bestuurder
Jan Verbrugge - bestuurder
Pierre Stubbe – bestuurder

OCK Bestuur 2015-2016
Gerald Favril (van der Linden Favril - gerald@favril.be) | Bert Vissers (Novatio - bert.vissers@novatio.be) | Patrik De Cat (Decatechnic - patrik.decat@deca.be) | Koen De Peuter (Aannemingen
De Peuter - koen.depeuter@depeuternv.be) | Tom Bongaerts (Impressa - tb@impressa.be) | Carlo
Van Tichelen (Phobos & Actor - carlo@phobos.be) | Jan Verbrugge (SDM-Valorum - jverbrugge@
sdm-valorum.be) | Dirk Thys (Thys Bouwprojecten - dirk.thys@thysbp.be) | Wim Heylen (Groep
Heylen - wim.heylen@groepheylen.be) | Koen Vanlommel (Netropolix - koen.vanlommel@netropolix.be) | Pierre Stubbe (Stubbe draai- en freeswerk - pierre@stubbemetaalbewerking.be)
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NAAM LID

FIRMA

INSCHRIJVINGSFORMULIER
NAAM: ________________________________________________
BEDRIJF: ________________________________________________

❑ INSCHRIJVEN VOOR RALLY JA/NEE

MAILEN NAAR
GERALD@FAVRIL.BE OF FAXEN
NAAR 014 21 97 68.
TOT ZIENS OP 24 JUNI!

VR

24 JUNI 2016

MEERIJDEN OF EIGEN
DATUMWAGEN (ZOALS VORIG JAAR)

HANDTEKENING

h ook
U kan zic
n via
inschrijve
te !
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❑ INSCHRIJVEN VOOR AVONDFEEST JA/NEE
Bestuur 2010-2011
Secretariaat
Tom Bongaerts (Impressa - tb@impressa.be) I Patrick de Cat (Decatechnic VERGEZELD VAN PARTNER
_____________________________
Ontbijtclub
Kempen
patrick.decat@deca.be) I Eddy Verbrugge (SDM - everbrugge@sdm.be) I Sven Danneels
Impressa nv
Greesstraat 11 - 2200 Herentals
t 014 28 55 55 - f 014 28 55 50
tb@impressa.be
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(VDM Kantoormachines - sven.danneels@vdmkantoormachines.be) I Bart Swijzen
WATERMOLEN KASTERLEE
(Opticom - b.swijzen@opticom.be) I Gerald Favril (Favril-Van Der Linden
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)

OCK Bestuur 2015-2016
Gerald Favril (van der Linden Favril - gerald@favril.be) | Bert Vissers (Novatio - bert.vissers@novatio.be) | Patrik De Cat (Decatechnic - patrik.decat@deca.be) | Koen De Peuter (Aannemingen
De Peuter - koen.depeuter@depeuternv.be) | Tom Bongaerts (Impressa - tb@impressa.be) | Carlo
Van Tichelen (Phobos & Actor - carlo@phobos.be) | Jan Verbrugge (SDM-Valorum - jverbrugge@
sdm-valorum.be) | Dirk Thys (Thys Bouwprojecten - dirk.thys@thysbp.be) | Wim Heylen (Groep
Heylen - wim.heylen@groepheylen.be) | Koen Vanlommel (Netropolix - koen.vanlommel@netropolix.be) | Pierre Stubbe (Stubbe draai- en freeswerk - pierre@stubbemetaalbewerking.be)

