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BEDRIJFSBEZOEK NIKE HAM 15 maart 2018 – 7u45

Het was al een van de grootste logistieke sites van het land, goed voor een oppervlakte
van 25 hectare en de werkplek voor 3.000
vaste werknemers en naargelang de seizoensactiviteit tot nog eens 1.000 tijdelijke
arbeidskrachten. Vanuit Laakdal en Ham verdeelt Nike miljoenen sportschoenen, -kleren
en -attributen over heel Europa, tot in Moskou

toe. De artikelen gaan zowel naar groothandelszaken en de eigen Nike-stores als naar
burgers die online een Nike-product kopen.
Het nieuwe magazijn is een ‘afspiegeling’
van het hypermoderne en ecologisch vooruitstrevende gebouw - met hangende tuinen
aan de gevel. Een uniek bezoek! 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 intranet 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 
definitief einde inschrijvingen
07 maart 2018 18u00
Nike zal geen uitzonderingen
toelaten, niet ingeschreven
= geen toegang

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 noshows gesanctioneerd worden.

BEPERKT TOT 40 DEELNEMERS

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.

Nieuwsb

Mens sana in corpore
sano bij Netropolix
8 maart 17u00
Netwerken bij Energy
Lab te Paal

We zullen niemand moeten overtuigen van het feit dat onze gezondheid belangrijk is. En aangezien we een aanzienlijk deel
van onze tijd spenderen op het werk, is gezondheid ook daar
een belangrijk thema. Daarom ging Netropolix in 2017 in zee
met Energy Lab met als doel onze collectieve gezondheid te
verbeteren. De resultaten van deze samenwerking overstijgen
onze verwachtingen en wij hadden alvast niet durven dromen
dat het zo’n positieve impact zou hebben. Redenen genoeg
dus om u dus eens mee te nemen in ons verhaal en u hopelijk
te inspireren! Daarom nodigen we u uit voor een netwerkevenement rond dit thema op donderdag 8 maart

17u00 Ontvangst met een hapje en een drankje
bij Officenter Geel
18u00 Transfer met VIP-bus naar Energy Lab Paal
18u30 Sessie: Paul Van Den Bosch - Act like a Coach
Paul Van Den Bosch is een voormalig triatleet en tegenwoordig
een ervaren bewegingsdeskundige en coach, onder andere
van Eric Geboers, Georges Jobé, Sven Nys, Tim Wellens en
André Greipel. Met zijn atleten behaalde Paul maar liefst vijf
Europese titels en tien Wereldtitels in vijf verschillende sportdisciplines. Zijn boek ‘Coach voor het leven’ stond wekenlang in
de top-10 van best verkochte non-fictieboeken. Ook zijn boek
‘Act like a coach’ is een ware bestseller. Hierin laat hij zien
wat het bedrijfsleven kan leren van een sportcoach.
19u20
19u40
20u00
20u30

Rondleiding in Energy Lab
Energy @ Work
Tranfer met VIP bus naar OffiCenter Geel
Einde

!!! Belangrijk : Aangezien de bus stipt op 18u
vertrekt is op tijd komen cruciaal !!!
Inschrijven via mail naar koen.vanlommel@netropolix.be

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

Nog makkelijker
netwerken bij
Ontbijtclub Kempen
Alle leden kregen een up-to-date foto
in onze website. Zo kunnen jullie nog
makkelijker en gerichter netwerken. Merci
aan Carlo voor de inspanningen.

Data werkingsjaar 2017 – 2018
15.03.2018

Bedrijfsbezoek Nike – Ham

19.04.2018

Ontbijtvergadering – Link 21		

Spreker Piet De Jonghe

17.05.2018

Bedrijfsbezoek AZ – Herentals

15.06.2018

Zomerfeest				Details volgen nog

Camping Houtum installeert unieke
‘hotelkamers in het groen’
Camping Houtum in Kasterlee wil tegen het begin van de zomer 4 tot 6 verhuurunits installeren die de eigenaars omschrijven als ‘hotelkamers in het groen’. Ze zijn uniek voor ons land
omwille van hun vormgeving en duurzaam energieverbruik.
Voor de financiering is het bedrijf gestart met een win-winlening. Ook vorig jaar organiseerde Camping Houtum een winwinlening en die verliep succesvol. “We haalden 80.000 euro
op”, vertelt zaakvoerder Vic Van Eyck. “Mensen die intekenden, waren zeer divers: vrienden en familie, klanten en investeerders.” Nu volgt er dus een nieuwe win-winlening waarbij
opnieuw een bedrag tussen 50 en 100.000 euro wordt vooropgesteld. Die loopt over 8 jaar en biedt een intrest van 2%,
met nog eens een rendement van 2,5% via de belastingbrief.
“De nieuwe verhuurunits komen op een perceel van 150 vierkante meter, krijgen een terras en parkeerplaats voor de eigen
wagen. Binnen zijn er een slaapkamer, badkamer en leefruimte met beperkte keuken”, aldus nog Vic Van Eyck. “De buitenafwerking gebeurt in hout, waardoor ze een hedendaagse en

moderne look hebben en perfect passen binnen het natuurlijke
kader.” Voorlopig staan de hotelkamers nog nergens in België.
Vic Van Eyck kwam ze tegen op een beurs in Duitsland en was
meteen gewonnen voor het concept. “De verhuur van onze
kampeerhutten en stacaravans loopt zeer goed. We gaan afwachten hoe de reacties zullen zijn op deze nieuwe units. Indien positief, dan willen we misschien hiernaar evolueren. De
bedoeling is dan een aparte zone binnen de camping te creëren, een park binnen het park, en dan te overleggen met een
landschapsarchitect hoe we die het beste kunnen invullen.”
Camping Houtum ziet de toeristische kampeermarkt de jongste
jaren erg stijgen. “We hebben vandaag anderhalve keer meer
overnachting van mensen die met een eigen kampeermiddel
naar ons komen. De huuraccommodaties zijn nog een andere
markt die in het buitenland alvast veel succes kent. Hiermee
hopen we ook meer buitenlandse toeristen aan te spreken”,
aldus nog de zaakvoerder.

PFL trekt alle registers open
in Made In Kempen Live
Gastheer PFL uit Beerse belooft vuurwerk op de komende Made
in Kempen Live op donderdag 1 maart. “In de plaats van een
toespraak waarin we ons voorstellen, doen we dat met een
spectaculaire show”, kondigt gedelegeerd bestuurder Dominic
De Gruyter aan. Dat heb je natuurlijk wanneer je je B2B-event
organiseert bij een specialist in licht, geluid en video. Die wil
namelijk wat graag laten zien wat hij allemaal in huis heeft.
En dat is heel wat. “We bereiden een dynamische introshow
voor van een 10-tal minuten”, zegt Dominic De Gruyter. “Die
zal verschillende elementen omvatten: video, licht, rook, vuur-

werk,… maar ook rustige en informerende beelden. Een show
op tijdscode, zoals bij een internationale DJ die met zijn show
in het Sportpaleis van start gaat, maar dan met een knipoog
gebracht. We zochten naar een unieke manier om ons te introduceren.” Op tijd komen geldt dus meer dan ooit. Verwelkoming vanaf 16 uur, start om 16.45 uur. Ook de rest van
de inkleding wordt navenant. Samen met partners Plantrent
(Beerse) en Rent a Lounge (Herentals) krijgt het interieur een
flinke boost. En in de plaats van bordjes richting toilet en uitgang zullen dynamische ledpanels de weg wijzen.

SDM begeleidt buy out
van Koen Renders BVBA
SDM-Valorum heeft de buy out begeleid van Koen Renders
BVBA waardoor de families Van Gastel en Renders tezamen
met enkele investeerders de krachten hebben gebundeld en de
financiering hebben opgehaald om het bedrijf in de komende
jaren verder duurzaam uit te bouwen. Koen Renders BVBA is
gespecialiseerd in isolatie en chape-werken. De operaties, gevestigd te Malle, worden reeds meer dan 17 jaar geleid door

Koen Renders en zijn vrouw Cristel. Met een jaarlijkse omzet
van +/- € 5 mio. en een 1.200 tal werven per jaar zijn zij één
van de belangrijkste spelers in de regio. Koen en Cristel zullen voortaan de onderneming zij aan zij leiden met Bart van
Gastel en Bea Van Rymenam en willen met dit nieuw partnership een ambitieus groeiplan realiseren door onder meer de
activiteiten geografisch verder uit te bouwen.

Jan Scheirs – VSE

“Gemeentebesturen en KMO’s moeten samen op
lange termijn plannen.
En dat over de gemeentegrenzen heen.”
Sinds VSE Technologies een zestal jaren geleden zijn intrek heeft genomen in een nieuw bedrijfspand aan de Liersesteenweg in Heist o/d
Berg, gaat het de onderneming voor de wind. Met zijn 35 medewerkers en zustervennootschappen in Nederland en Duitsland mikt CEO
Jan Scheirs duidelijk op internationale groei. Bovendien is hij sinds
januari van dit jaar ook voorzitter van de gefuseerde VOKA Kamer
van Koophandel Mechelen-Kempen. Meer dan handen vol ambitie en
verantwoordelijkheid.
“VSE mag je gerust een succesverhaal
noemen,” zegt Jan Scheirs. “Zestien jaar
geleden zijn we van nul begonnen. Intussen hebben we 35 FTE’s aan het werk,
beschikken we in totaal over 13.000 m²
aan gebouwen en zijn we als leverancier van lastechnologie aanwezig in heel
Europa. Van bij de start hebben we ons
toegelegd op drie activiteiten: het onderhouden en herstellen van alles wat met
lastechnologie te maken heeft, het verhuren van industriële lasapparaten en het
ontwikkelen van doorgedreven lasautomatisatie. Via een nevenfirma mikken we
voor een stukje ook op de verkoop van
lastoestellen.”

Internationaal
“Intussen hebben we een Nederlandse
BV opgericht in Maarssen. Onze medewerkers daar concentreren zich op het
ontwikkelen van industriële lasrobots,
lasstraten, enz. Vanuit onze Duitse vennootschap die momenteel in volle ontwikkeling is mikken we op de import en
export van en naar Hongarije, Tsjechië,
Slovakije,Polen, … En in Heist o/d
Berg doen we zowel onderhoud, herstellingen, verhuur en ontwerp van lasautomatiseringsprojecten. Onze klanten
zitten zowel in de scheepvaart als in de
bus- en treinbouw, de luchtvaart, civiele
engineering en windenergie. Kleppers
als Umicore en Arcelor Mittal zijn goede
klanten.”

Secretariaat
Ontbijtclub Kempen
Drukservice-Impressa nv
Greesstraat 13 - 2200 Herentals
t 014 28 55 55 - f 014 28 55 50
tb@impressa.be

“Met uitzondering van
enkele key-accounts laat
ik de klantencontacten
aan mijn medewerkers
over. Ik zelf onderhoud
de contacten met de
banken,
controleer
nauwgezet de aan- en verkoopfacturen en dokter de langetermijnstrategie uit. Lange termijn betekent bij
ons drie tot vier jaar. Onze herstellingsactiviteiten maken gelukkig dat de firma
grotendeels ongevoelig is voor schommelingen in de conjunctuur. Maar als
we verder willen groeien, dan moeten
we sterk inzetten op onze verhuuractiviteiten. Projecten worden immers met het
jaar complexer, waardoor almaar innovatiever en ingewikkelder lassystemen
noodzakelijk zijn. Daar liggen opportuniteiten voor de verhuur.”

redelijke prijzen. En dan is er nog het
mobiliteitsprobleem. Met gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht
moeten we met de gemeentebesturen
aan tafel gaan zitten om degelijke oplossingen uit te werken. Het geeft geen zin
dat de ene gemeente het zware verkeer
bant, terwijl het probleem zich wellicht
verplaatst naar de buurgemeente… Ook
gesprekken over een soepeler vergunningsbeleid zijn van groot belang. Het
zijn maar enkele thema’s die we zonder
twijfel op de tafel gaan gooien.”

Energie en mobiliteit

Fiche

Naast zijn bezigheden als CEO van
VSE, besteedt Jan Scheirs veel tijd aan
zijn voorzitterschap van VOKA Mechelen-Kempen. “We hebben nu zo’n 2.800
leden, van Ravels tot Sint-Amands. Die
schaalvergroting geeft ons sowieso extra
gewicht tijdens onderhandelingen. En
dat we ons gewicht in de schaal moeten
gooien is nodig. Als ondernemers hebben we immers rechtszekerheid nodig.
Bovendien is een stabiele energievoorziening van levensbelang, en dat tegen

Jan Scheirs
CEO van VSE Technologies
Activiteiten: herstellingen,
onderhoud en verhuur van
lasapparatuur. Ontwikkeling van
lasautomatiseringsprojecten.
Zustervennootschappen in Heist o/d
Berg, Maarssen en Keulen.
Tel.: 0495 56 84 93
Motto: “Een ondernemer moet goed
slapen. Wie niet goed slaapt, kan niet
de juiste beslissingen nemen.”
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