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Namiddag- en avondevent: workshop culinair genot op BBQ upgraden
Tuinen van Wim Verrezen – Tongerlo
Dit jaar willen we het eens over een hele andere boeg gooien!
De meeste mannen voelen zich ertoe geroepen: bij stralend weer,
thuis de BBQ aansteken en zorgen voor al dat lekkers op de borden van de genodigden. Maar kunnen we dit gebeuren deze zomer misschien wat pimpen met nieuwe bijgerechtjes, verrukkelijke
smaken, lekkere drankjes?
Jan Tobben van Just | Cooking doet misschien nog niet bij iedereen direct een belletje rinkelen maar als je weet dat hij opleiding
en ervaring opdeed bij ’t Spijker, Bruneau, Da Leoncino, Hippocampus, Scholteshof, De Pastorie, La Sapinière, L’ Etoile en Park
West dan kan je al lichtjes vermoeden dat de verwachtingen terecht hoog gespannen mogen zijn voor wat hij ons gaat brengen
in een fantastische en unieke workshop om het culinaire genot op
de BBQ te upgraden naar een hoger level. Hij doet dit door fijne
site dishes en lekkere cocktails à la minute te creëren, waar jullie
aan kunnen meewerken of gewoon langs de zijlijn toekijken. De
mise en place, zal voor een stuk ter plaatse klaargemaakt worden
zodat je de opbouw van de gerechten van A tot Z kan mee beleven en aanleren. Deze gerechten kan U dan ’s avonds benuttigen
bij een hoogstaand BBQ assortiment.

14.00u
		
18.00u
19.00u
		
19.30u
21.00u
		
22.30u

– 18.00u: workshop rond BBQ met Jan Tobben, 		
start vanaf 14u, later aansluiten kan
– 19.00u: aankomst genodigden met aperitief
– 19.30u: Woordje uitleg door voorzitter en
afsluiting werkingsjaar
– 21.30u: BBQ festijn
– 22.00u: Optreden van Some3else, www.some3else.be
+ Dessert, koffie en pousse-café
– 23.30u: 2e gedeelte optreden Some3else

Oproep nieuwe bestuurders
Ons werkingsjaar loopt stilaan ten einde en zoals het een goed bestuur betaamt, zijn we dus al met het volgende werkingsjaar bezig.
We willen elk jaar graag wat rotatie in het bestuur. Enkele anciens in het bestuur ruimen graag plaats voor jong bloed (m/v). Stuur
uw kandidatuur naar onze voorzitter gerald@favril.be en het witte rook weekend lonkt op 05/08/2017 te Gent.

FRAME21 BEDRIJVENCENTRUM
opent ‘pitstop The Garage’ voor ondernemers
Frame21 laat vanaf vandaag bewoners werken en leven in een
oude garage. Een beleving die je enkel in New York,Tokio,
London of LA kan ervaren. Grote glaspartijen, open ruimtes,
een aangename sfeer, gastronomia italiana, rilassarsi... Wie
één van de filialen van Frame21 binnenstapt, merkt het meteen: dit bedrijvencentrum is dé ideale werkomgeving voor
de “work hard, play hard”-generatie. Om dat “play hard”element nog beter in de verf te zetten, opende het Herentalse
filiaal donderdagavond ‘The Garage’. Zo’n 300 gasten kwamen genieten. In dit urban city concept kunnen moderne ondernemers en werknemers productief werken én volledig tot
rust komen. Ze genieten er van een Italiaanse koffie of heerlijke snack, en krijgen tal van praktische opties met een flexibel
lidmaatschap. Steeds meer bedrijven willen inspelen op het
groeiende fileleed. “Terwijl sommige medewerkers urenlang
in de file staan, laten wij anderen werken en ontspannen in
onze retro-garage”, vertelt Nicolaas Geenen van Frame21.
‘Het Herentalse bedrijvencentrum opent vandaag de deuren
van ‘The Garage’, een vernieuwend flexwerk-concept naast de
E313. Hier kunnen ondernemers voor een paar uur, een halve
of volledige dag werken in een aangename sfeer. “Samen
met Drisag, als leverancier van het kantoorinterieur, toverden
we de de oude showroom van Mercedes om tot een innovatieve werkplek.” “Terwijl sommige medewerkers urenlang in de
file staan, laten wij anderen efficiënt werken én ontspannen in
een retro-garage.” “We luisteren constant naar de meningen

van onze members, en vragen zelf ook naar hun feedback”,
vertelt Geenen. “De vraag naar een ontspanningsruimte, waar
mensen terechtkunnen voor eten en drinken, komt geregeld
terug naar boven. The Garage is het perfecte antwoord op
die vraag, want naast werkruimte is er ook ruimte voor ontspanning”, gaat hij verder. Werken was nog nooit zo uniek
en efficiënt. Daarbovenop pakt The Garage uit met een wereldprimeur. Members van Frame21 kunnen namelijk terecht
in ‘s werelds allereerste Casa Boretti, met een eigen Caffè én
Live Cucina. Deze open keuken is volledig ingericht met Borettitoestellen, zodat ieder lid van de groeiende community kan
genieten van een Italiaanse koffie, ontbijtmogelijkheden en een
dagverse italiaans getinte lunch. Ondertussen werken meer
dan 70 bedrijven en freelancers in Frame21 Herentals, en dat
aantal blijft stijgen. “Om die groei te ondersteunen, openden
we onlangs een tweede filiaal in Roosendaal”, aldus Geenen.
“Onze werkplekken zijn niet zomaar vierkante meters. Ze maken deel uit van een community. Leden van die community kunnen deelnemen aan informele en sociale events, zoals onze
Social Club.” Nicolaas Geenen ziet de toekomst rooskleurig
in: “Onze vestigingen in Roosendaal en Herentals lopen stilaan voller en voller. Hoewel The Garage meer flexibele werkplekken met zich meebrengt, zijn we toch op zoek naar extra
ruimte. “Sterker zelfs: tegen 2021 willen we uitbreiden naar
20 businesscenters, met onze huidige vestigingen als flagship
store”, besluit Geenen.

De Kobra is overgenomen door
GGSG nv en privé investeerders
De Belgische marktleider in one stop shop totaaloplossingen voor ventilatiesystemen van grootkeuken en verbruikzalen, De Kobra NV uit
Opwijk, is overgenomen door de holding GGSG NV en een groep privé investeerders. Wim Mertens, voormalig eigenaar van De Kobra
stelt: “met deze overname is de toekomst van dit mooie bedrijf veiliggesteld. De nieuwe eigenaars hebben ambitieuze groeiplannen en
nemen alle bestaande werknemers mee op pad naar een succesvolle toekomst.” De Kobra werkt vanuit haar vestiging in Opwijk, waar
het bedrijf onder eigen merk en design hoog kwalitatieve ventilatiesystemen bouwt , installeert en onderhoudt met een team van meer
dan 50 trouwe werknemers.
Voor meer info : www.site.dekobra.be

OVERNAME BRENGT GROEP HEYLEN NAAR FINLAND
DRU International uit Grobbendonk, actief in de ontwikkeling en bouw van promotionele displays en een dochterbedrijf van
Groep Heylen, neemt een gelijkaardig bedrijf in Finland over. Het gaat om Aste Coolers uit Forssa. Met de overname voegt de
Herentalse groep rond serial ondernemer Wim Heylen naast België, Nederland, Duitsland en Italië een nieuw land toe aan de
regio waar ze actief is. DRU International produceert voor de grootste multinationals zoals Danone, Nestlé en Coca-Cola. “Het
bedrijf is één van de vele groeibedrijven die wij in onze groep koesteren”, zegt voorzitter Wim Heylen. “Groep Heylen maakt als
investeringsgroep mensen en middelen beschikbaar voor ondernemingen met potentieel. Wij nemen bedrijven op in onze groep
als ze ook op termijn een meerwaarde bieden. Op die manier bundelen we intussen clusters van bedrijven in 10 sectoren. Ook
DRU International kwam op die manier al jaren geleden onder onze aandacht. Sindsdien haalt het bedrijf uitstekende resultaten.”
Het Finse bedrijf is complementair aan wat DRU International al jaren opbouwt. De overname zal de specifieke kwaliteiten van
zowel de onderneming in Grobbendonk als in Finland nog versterken. Beide bedrijven onderscheiden zich van de massaproducenten dankzij hun innovatiekracht en een focus op design en flexibiliteit. Ze blijven naast elkaar bestaan met elk hun eigen
productievestigingen. Het huidige management van Aste blijft integraal aan boord. Bij het Finse bedrijf werken 40 mensen.

VAN HAVERMAET AND QUANTERA GLOBAL
announce strategic alliance
Van Havermaet, a leading independent professional services
firm providing, amongst others, tax and transfer pricing services to multinational corporations, joint ventures and domestic
companies in a wide range of business sectors with a focus
on Belgium, announces its strategic partnership with Quantera
Global, one of the world’s leading independent transfer pricing advisory firms. This alliance will leverage the companies’
respective strengths in transfer pricing and business advisory
to empower MNEs with appropriate, tailor-made transfer pricing solutions. Van Havermaet will broaden its professional
services to Quantera Global clients doing business in Belgium.
Likewise, Quantera Global will broaden its professional services to Van Havermaet clients doing business across the globe.
Gert De Greeve, Partner of Van Havermaet, said: “With our
multi-disciplinary approach we can advise our clients on fiscal,
transfer pricing, financial and legal issues. Choosing for this
strategic partnership with the Quantera Global Alliance will

enable us to provide a more complete Transfer Pricing service
to our clients. Furthermore, this will enable us even more to
serve subsidiaries of Belgian entities across the globe and to
assist Belgian subsidiaries of MNE’s with mandatory Transfer
Pricing documentation requirements.” “A decisive factor for
signing Van Havermaet as a strategic partner is the culture and
DNA, which is shared by both companies,” said Rudolf Sinx,
Managing Director of Quantera Global International. “Both
Van Havermaet and Quantera Global share a similar approach on how they want to work with both their clients and their
colleagues. Quality, teamwork and passion are core values in
both companies.” The Quantera Global team is composed of
trusted transfer pricing specialists and an extensive network of
alliance partners distributed in key countries around the world.
Through its global network Quantera Global is able to fully support its clients, on central level as well as on local level.

CATERING VAN EYCK ZET NIEUWE
FOODCONCEPTEN IN DE MARKT
Na de naamsverandering van enkele weken geleden naar Catering Van Eyck pakt het familiebedrijf uit Kasterlee uit met een
reeks nieuwe, hippe foodconcepten. Daarmee speelt het in op een
veranderende cateringwereld.
“Wanneer we naar het cateringlandschap kijken, denk ik dat iedereen het er wel mee eens is dat cateringbedrijven het vandaag
niet zo makkelijk hebben”, zegt Jan Van Eyck. “Maatwerk is nu
eenmaal heel duur en vandaag moet er toch nog steeds gewikt en
gewogen worden met budgetten. Door het samenvoegen van onze
cateringactiviteiten zijn we toch efficiënter gaan werken, en hebben we onze kwaliteiten kunnen versterken binnen dezelfde budgetten.” Jan Van Eyck ziet ook een duidelijke evolutie in wat een
klant precies van catering verwacht. “Het woord beleving wordt
tot vervelens toe gebruikt, maar het blijft wel een belangrijk aspect. Het netwerken en het beleven van een evenement is vandaag
minstens zo belangrijk geworden als wat er als catering wordt
aangeboden. Men onthoudt vooral de sfeer en de manier waarop
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alles gebracht wordt. Wat niet betekent dat catering niet belangrijk meer is, integendeel, maar mensen gaan zo vaak uit eten dat
er op dat vlak nog moeilijk te verrassen valt. De uitnodigingen,
het onthaal, de animatie, decors en decoratie, het zijn allemaal
belevingen. De gastronomie krijgt een nog andere dimensie, genieten en verrast worden in presentaties, geuren en smaken van
wat de wereld van fijnproevers te bieden heeft, is van primordiaal
belang.” Om de potentiële klant te inspireren, stelt Catering Van
Eyck een zestal basisconcepten voor. “Die zijn puur bedoeld als
inspiratie voor wie een feest of event plant”, zegt Sabine Proost.
“De concepten geven een richting aan. Voor ons zal geen enkele
uitdaging te groot zijn.” De concepten hebben titels als Dare to
Share, waarbij hapje en minigerechtjes centraal op tafel staan.
Andere zijn bijvoorbeeld Dine & Shine, Chill & Grill en Walk &
Talk. De bezoekers van de Prijs Ondernemen op 16 juni in Geel
krijgen letterlijk een voorsmaakje van wat de nieuwe concepten te
bieden hebben.

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

Data werkingsjaar 2016 – 2017
23/06/2017: Zomerfeest namiddag en avonds
Locatie: Tuinarchitectuur Wim Verrezen Oosterwijk
Catering: Jan Tobben – Some3else

VOLVO KRIJGT IN ÉÉN KLAP 68 WEBSITES
(made by Intracto)
Recent vernieuwde Intracto de digitale platformen voor alle Volvo-dealers in België en Luxemburg. Voor de 68 dealerships stelde
het bureau een gebruiksvriendelijke website-builder ter beschikking waar dealers snel met zowel eigen als centraal gestuurde
content aan de slag kunnen.

BOB VAN THIELEN – DEVAFLOOR
Kunststofvloeren voor industrie en woning
Amper 36 is Bob Van Thielen en zowat de helft van zijn jonge leven vertoeft hij tussen de kunststof vloeren. Al 17 jaar heeft hij – in
samenwerking met zijn vader - ervaring in het ondernemen, maar sinds 2 jaar is hij zelf de zaakvoerder van Devafloor. “Ik ben op het
punt gekomen waarop ik voel dat ik voldoende ervaring heb opgedaan om met Devafloor nieuwe uitdagingen aan te gaan,” klinkt het
vol zelfvertrouwen.
Na zijn handelstudies in het middelbaar
onderwijs liet Bob de schoolbanken achter
zich. Zijn interesse ging uit naar het werk
dat ook zijn vader al jarenlang deed: het
leggen van kunststofvloeren. “Samen met
onze pa heb ik eerst twee jaar voor een
Nederlandse firma gewerkt. Toen die echter over de kop ging, moesten we op zoek
naar een nieuwe opdrachtgever. Het bleek
echter dat die bewuste firma op het ogenblik van het faillissement nog een vol orderboek kon voorleggen. Die klanten hebben
we gecontacteerd en zo konden wij met
Devafloor een vliegende start nemen.”

15 jaar ervaring
“Vijftien jaar lang heb ik dag-in-dag-uit mee
op de werven gestaan. Ik mag intussen wel
zeggen dat de gietvloeren voor mij geen
geheimen meer hebben. Dankzij onze
kwaliteit hebben we interessante klanten
als Colruyt, Carrefour en Delhaize kunnen
bedienen. Dat maakt dat de expansie er
heel snel kwam. Intussen telt de firma 11
plaatsers en werken we gemiddeld nog met
2 à 3 onderaannemers. Verder zijn er 2
verkopers, 1 operational manager en mijn
vriendin als administratief medewerkster.

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

Ikzelf sta in voor de algemene leiding bij
Devafloor en zorg ondertussen dat wij verder kunnen groeien ”
“Je kan Devafloor gerust specialist noemen
in het aanleggen van functionele kunststofvloeren, zowel voor industriële toepassingen als strakke designvloeren in particuliere
woningen. Wat de industriële vloeren betreft mag je niet uitsluitend denken aan grote productiehallen, maar onze vloeren vind
je ook bij de slager om de hoek. Zo zijn
we Belgisch marktleider in het leggen van
acrylaatvloeren. In tegenstelling tot expoxyvloeren, die harder maar minder kleurvast
zijn en een droogtijd hebben van 12 tot 24
uur, kan je na 1 uur al over een acrylaatvloer wandelen. Op 1 dag liggen de 4
vloerlagen erin en is de klus geklaard.”

vrachtwagens vanop de meest gunstige
locatie kunnen vertrekken, want net zoals
voor vele collega-ondernemers spelen de
dagelijkse files ons weleens parten.”

Fiche
Devafloor
Activiteit: aanleg van professionele en residentiële kunststofvloeren: acrylaat, epoxy,
polyurethaan, steentapijt
Actieradius: België en Zuid-Nederland
Motto: “Strong quality, fast service!”
Adres: Welvaartstraat 5 - Herentals
Tel.: 0475 63 38 83
E-mail: bob@devafloor.eu
www.devafloor.eu

Filiaal
“Op dit ogenblik beschikken we aan de
Welvaartstraat in Herentals over een magazijn van 1.800 m² op een perceel van
5.000 m². Uitbreidingsmogelijkheden zijn
er dus nog. Al denk ik eraan om op termijn één of meerdere filialen op te richten.
Dit heeft vooral te maken met logistieke
overwegingen. Zo zouden we met onze
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