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Bedrijfsbezoek Beneens & Zonen te Olen
Bouw- en interieurbedrijf Beneens & Zonen uit Olen is een
echte trendsetter op het vlak van duurzaam ondernemen in de
bouwsector en bestaat ondertussen meer dan 80 jaar. Jo en Joeri
Beneens vormen de nieuwe (3e) generatie aan het stuur van het
familiebedrijf, waar ondertussen momenteel 140 mensen werken.
Gestart als algemene schrijnwerkerij en in de loop der jaren alle
facetten van de bouw uitgebouwd. De laatste 10 jaar werd een
zwaar accent gelegd op duurzaamheid. Er werd een heel eigen
afvalbeleid opgezet waarbij afbraakmateriaal en restafval gesorteerd wordt in liefst 34 verschillende afvalstromen. Met de realisatie van de nieuwe houtskelet opslagloods voor agentschap “bos
en groen”, vielen ze in de prijzen omwille van het innovatieve
gebruik van duurzame materialen en het volledig bio-ecologisch
en klimaatneutraal concept. De loods
is bovendien deel van een ecosysteem
met o.a. een eigen energievoorziening
en natuurlijke waterzuivering. Beneens
nam verleden jaar haar nieuw kantoorgebouw in houtbouw in gebruik. De verwarmingsinstallatie werd eveneens volledig vernieuwd en werd gekoppeld aan
een eigen energieopwekkingsinstallatie.
De verwarming van het nieuwe gebouw

gebeurt met de restwarmte van onze elektriciteitsopwekking. Met eigen onbruikbare
houtresten en die van schrijnwerkerijen uit
de buurt produceert Beneens voortaan zelf
zijn elektriciteit voor het bedrijf. De restwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen
van de kantoren, het atelier en de spuitcabines.
Locatie: Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43, 2250 Olen
Schrijf u nu in door reply op de mail, via de website of als het
echt niet anders kan via fax. 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 
Koen Vanlommel

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.

SAVE THE DATE: Summer Event 23 juni 2017

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: workshop rond BBQ met Jan Tobben, start 		
vanaf 14u, later aansluiten kan
18.00u - 19.00u: aankomst genodigden met aperitief
19.00u - 19.30u: Woordje uitleg door voorzitter en afsluiting 		
werkingsjaar
19.30u - 21.30u: BBQ festijn
21.00u - 22.00u: Optreden van Some3else, www.some3else.be
+ Dessert, koffie en pousse-café
22.30u - 23.30u: 2e gedeelte optreden Some3else

GIGANTISCH KUNSTWERK GEASSEMBLEERD IN
LAAKDAL EN DAN NAAR BIËNNALE VAN VENETIË
Er werd vandaag met een nog grotere ijver dan anders gewerkt bij plasticverwerker ECO-oh! in Laakdal. Medewerkers assembleerden er het kunstwerk Protected Paradise van Koen Vanmechelen, dat morgen naar de Biënnale van Venetië vertrekt. Het bestaat uit
verschillende materialen, waaronder gerecycleerde gemengde plastics, de business van het Kempense bedrijf. Het kunstwerk weegt
in zijn totaliteit meer dan 40 ton en bestaat uit verschillende delen: gebroken glas, een ei van marmer, een immense kooi opgebouwd
uit gerecycleerde gemengde plastics, een gigantische bronzen kippenpoot, twee ‘nature morte’ boomstammen en een ei van fiberglas. “Wij bouwen de kooi met staalversterkte profielen”, legt Stefan Wauters van ECO-oh! uit. “Een innovatie trouwens. Wanneer we
bijvoorbeeld een zitbank in plastic maken, dan kan die door de warmte gaan
doorhangen. In de nieuwe profielen zijn ijzeren draadstangen gestoken om
de stevigheid te verbeteren. We kunnen ze trouwens ook lamineren met een
gekleurde laag.” De kooi is 9m hoog, het kunstwerk zelf 12m. “Voor ons is
het ondersteunen van het project een manier om sorterende burgers te bedanken voor hun inspanning, door via kunst bij te dragen aan een meer harmonieuze wereld”, vertelt CEO Koen Verhaert, CEO van ECO-oh! Én kunstliefhebber én medecoördinator van het kunstwerk. Het bedrijf recycleert namelijk
yoghurtpotjes, botervlootjes, speelgoed enz. Het kunstwerk wil mensen doen
nadenken hoe ze meer in harmonie met de natuur kunnen leven. Dat sluit ook
aan bij de missie van het bedrijf, namelijk dat we moeten stoppen met het verbranden van plastics om ze maximaal te recycleren tot nieuwe grondstoffen.
Het kunstwerk wordt vrijdag opnieuw gedemonteerd en op transport gezet
naar Venetië. Het werk zal in de tuin van Palazzo Franchetti komen te staan,
direct naast het Canal Grande, aan de Accademia Brug waar jaarlijks zo’n
9 miljoen toeristen passeren.

Ondernemers voor Ondernemers :
duurzame samenwerking met het Zuiden
Mensen in ontwikkelingslanden
hebben zelf de sleutel in handen. Maak ze niet afhankelijk
van hulp, maar zet hen op weg
naar onafhankelijkheid door
zelf te ondernemen. Dat is het
uitgangspunt van Ondernemers
voor Ondernemers. Landen in
ontwikkeling hebben veel troeven en wij helpen hen om die
uit te spelen. Wij zoeken hier bedrijven die rechtstreeks willen
investeren in het Zuiden of die ondernemende ngo-projecten
willen steunen. Met deze strategie wil Ondernemers voor On-

dernemers op termijn hulp overbodig maken. Ondernemers
voor Ondernemers steunt voor de werking op enthousiaste vrijwilligers met een hart voor het Zuiden. Zij maken het unieke
concept van onze vzw kenbaar aan potentieel geïnteresseerde
bedrijven en werven fondsen voor ngo- en B2B-projecten die
gericht zijn op duurzaam lokaal ondernemerschap. Ondernemers voor Ondernemers werkt daarnaast samen met dynamische ngo’s en meer dan 130 bedrijven. Grote en kleine. Omdat we geloven dat ondernemen het Zuiden echt vooruit helpt.
Meer info :
www.ondernemersvoor ondernemers.be

Groep Heylen ontwikkelt logistieke campus,
goed voor 1000 jobs
Groep Heylen uit Herentals zal in het Nederlandse Almelo een
terrein van ongeveer 30 hectare ontwikkelen op XL Business
Park Twente. Het gaat om een logistiek gebouw van in totaal
180.000 vierkante meter met een verwachte werkgelegenheid
voor zo’n duizend mensen. Ralph Caspanni, managing director van Groep Heylen Nederland: “Bij onze keuze voor dit
park heeft een rol gespeeld dat we deze regio zien als de volgende logistieke hotspot van Nederland. Dat heeft onder meer
te maken met de strategische ligging en perfecte ontsluiting via
de weg en water door de aanwezigheid van de Combi Terminal Twente (CTT), de beschikbaarheid van ruime kavels en de
aanwezigheid van personeel. Dat is absoluut een vereiste om
de online- en offline logistieke processen van onze klanten voor
elkaar te krijgen.” XL Business Park Twente laat bij monde van

projectdirecteur Jan Geerdink weten blij te zijn met de komst
van de Kempenaars. “Sinds bekend werd dat Groep Heylen
naar het business park wilde komen, hebben ons al veel partijen benaderd met interesse. In die zin vormt het nu ondertekende contract een boost voor de verdere ontwikkeling van het
park. Onder meer op het gebied van de werkgelegenheidsontwikkeling en op de aantrekkingskracht van dit gebied.” Groep
Heylen past in de ontwikkeling van nieuwe locaties haar campusgedachte toe. Dat betekent een gefaseerde ontwikkeling op
een locatie, gebaseerd op schaalbaarheid en flexibiliteit. Na
de komst van de eerste huurder worden meteen extra units gebouwd om daarmee direct ruimte beschikbaar te hebben voor
de vraag van volgende belangstellende huurders. Hierdoor is
steeds een snelle vestiging mogelijk.

GGSG nv en enkele investeerders nemen allindus over
Allindus NV uit Puurs is een bedrijf met 17 vaste werknemers dat actief is in gespecialiseerde facilitaire cleaning.
Het grootste deel van de omzet wordt gerealiseerd via cleaning services in grootkeukens. Allindus is daarnaast ook actief in de
reiniging van rioleringen, metro’s, luchtbehandelingsinstallaties, sanitair, elektriciteitspanelen (via ‘dry cleaning’). Luc Mertens, de
vorige eigenaar van Allindus herinvesteert mee in het project met GGSG omdat hij sterk gelooft in de strategie om zowel te groeien
in het aanbieden van hardware en services in de grootkeukenomgeving, als in de cleaning services die daarmee verbonden zijn.
Luc blijft in de komende jaren ook actief in het bedrijf. Stephane Goubau, aandeelhouder van GGSG NV neemt de dagelijkse
leiding van Allindus NV in handen. Voor meer info : www.allindus.com

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

Data werkingsjaar 2016 – 2017
18/05/2017 : bedrijfsbezoek Bouwbedrijf
			
Beneens Jozef en zonen
23/06/2017 : zomerfeest ’s avonds – Tuinarchitectuur
Wim Verrezen Oosterwijk – Jan Tobben – Some3else

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

Lextra Advocaten fuseert met Ardent
“Beschouw een advocaat niet als een noodzakelijk kwaad,
maar eerder als een partner voor uw onderneming.”
Sinds 1 april van dit jaar maakt het advocatenbureau Lextra uit Herentals deel uit van Ardent Advocaten.
Voor Eva Raepsaet, die inmiddels elf jaar actief is in de advocatuur, betekent het een nieuwe fase in haar
carrière. “Dankzij de versmelting met Ardent zullen we ons klantenpotentieel aanzienlijk kunnen uitbreiden
omdat we een nog bredere waaier aan juridische dienstverlening kunnen aanbieden,” zo luidt het.
met Ardent komt ons totale team op 21 ad- goed geregeld
Bredere dienstverlening
“Sinds de oprichting van het advocatenbu- vocaten en 10 administratieve bedienden. hebben. Verreau Lextra – een afsplitsing van het voor- Nieuw is de naam Ardent in de Kempen standiger
is
malige advocatenkantoor De Lat Wuyts hoegenaamd niet. Ardent beschikte immers het uiteraard
vooraf
& Vennoten – waren we actief in diverse naast het kantoor in Antwerpen over een om
aspecten van het recht, waaronder het ven- tweede vestiging aan de Atealaan in He- even contact
nootschaps-, handels-, insolventie-, aanne- rentals. Sinds 1 april zijn alle medewerkers met ons op te nemen. Daar
mings- en bankrecht,” zegt Eva Raepsaet. verhuisd naar Frame 21. Daar kunnen we kan je zoveel problemen mee voorkomen.
“Daarnaast behandelden we ook een deel gebruik maken van splinternieuwe kantoren Bovendien vragen ondernemers vaak eerst
van het administratief recht en traden we en vergaderaccommodatie in de ruimte die ons advies over één aspect van het recht,
als dusdanig geregeld op als advocaat van eerder werd ingenomen door Nearly New bijvoorbeeld het vennootschapsrecht en
later duiken vragen op over bijvoorbeeld
intercommunales in onteigeningskwesties. Car.”
arbeidsrecht. Beter is het om een jurist in
Nu de fusie met Ardent een feit is, zullen
te schakelen die een goed zicht heeft op
we onze actieradius nog aanzienlijk kun- Groter actieterrein
nen uitbreiden. Ardent Advocaten is im- “Er ligt vooral in de Zuiderkempen voor ons alle aspecten van de onderneming. Maar
mers ook actief in domeinen als sociaal, nog een groot actieterrein klaar. Het aan- aan die bewustwordingsactie is nog wat
familiaal, vastgoed- en arbeidsrecht. In de tal grotere ondernemingen in de Kempen werk…”
nieuwe samenwerking zijn we dus duidelijk groeit. Vaak beschikken ze echter niet over
complementair.”
een eigen raadsman. Voor ons is daar een Fiche
taak weggelegd. Bovendien willen we on- Eva Raepsaet
“Bovendien worden we nu een grotere juri- dernemers in de regio sensibiliseren om in Advocaat bij Ardent: vennootschaps-, handische speler die zich nog beter ten dienste een vroeg stadium van elke nieuwe ontwik- dels-, verbintenissen- en bankrecht
zal kunnen stellen van de Kempense onder- keling een jurist te contacteren. Momenteel Frame 21, Diamantstraat 8, bus 239,
nemer. Als Lextra hadden we tot nu toe 3 komen ondernemers nog te vaak naar ons 2200 Herentals
advocaten en 2 administratieve bedienden toe als een overeenkomst al gesloten is. Tel.: 014 49 02 20
in dienst. Als gevolg van de samenwerking Ze willen dan van ons vernemen of ze dat e.raepsaet@ardent.be

Octopus gaat voor full service carwash
Carwash Octopus aan Hemeldonk in Herentals heeft flink uitgebreid. Het bedrijf kocht het naastgelegen pand en richtte
daar een lounge in. Tegelijk biedt het er onder de naam Clean4You voortaan ook de interieurreiniging van wagens aan.
“We willen altijd een stap voor blijven”, zegt zaakvoerder
Gert De Neve. Octopus is met zijn wasstraat van 60m lang
en zijn verschillende stofzuigerplaatsen een van de grotere
carwashes in de regio. Toen het pand ernaast beschikbaar
kwam, greep De Neve zijn kans om de dienstverlening, vooral
naar de professionele gebruiker, uit te breiden. Het gebouw
onderging een grondige verbouwing en er werd een knappe
lounge ingericht. “Hier kunnen mensen in comfortabele om-

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

standigheden wachten terwijl hun auto wordt gepoetst. Wie
wil, kan rustig verder werken. Er is gratis wifi en er staat koffie
of wat fris klaar.”
In dezelfde ruimte wordt zo je wil ook het interieur van je auto
onder handen genomen, inclusief het verwijderen van vervelende vlekken en nare luchtjes. “We merkten dat daar vraag
naar was”, aldus nog De Neve. Die kondigt verder aan dat
er binnenkort ook 6 wasboxen verschijnen waar mensen zelf
hun auto kunnen poetsen. Eind mei moeten die er staan. Bij
Octopus werken 5 mensen. Voor de nieuwe dienstverlening is
er al 1 extra werkkracht in dienst genomen. “We hopen dat
het er spoedig meer zullen worden”, besluit Gert De Neve.
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