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Kickoff werkingsjaar 2017-2018 - 21 september 2017
7u45 - Link21 - Boudewijn Van Spilbeeck
Voor het bestuur startte het werkingsjaar
tijdens ons traditioneel witte-rook-weekend begin augustus. We hebben dit jaar
heel wat in petto en trappen af met een
zeer bekende naam, namelijk Boudewijn
Van Spilbeeck, niet vanuit ergens in de
wereld, maar live in Link21 in Herentals.
Iedereen kent hem wel van VTM als gedreven journalist, waar hij
de cel buitenlands nieuws leidt. Zijn interesses beperken zich niet
tot de Europese Unie, de Navo, de lucht- en ruimtevaart, sterren-

kunde, mobiliteit, techniek en wetenschap, maar dan zijn wel zijn
voornaamste aandachtspunten op de redactie. Hij is een fervent
fietser en langeafstandsloper. Zijn thema zal gebaseerd zijn op
de actualiteit, komt dat zien !
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 

Nieuw bestuur werkingsjaar 2017 – 2018

We wensen Bert Vissers te bedanken voor zijn jarenlange gewaardeerde inzet voor ons club. Zowel zijn inhoud als de manier
waarop hebben een blijvende indruk gemaakt. Ook Pierre Stubbe gaf aan zijn mandaat niet te willen verlengen. Ook Pierre wensen
we uitdrukkelijk te bedanken voor zijn inzet en inbreng.
We heten de 2 nieuwkomers in het bestuur, Eva Raepsaet als secretaris en Michel Sollie als lid van het feestcomité, van harte welkom
en kijken met vertrouwen uit naar een leuke vruchtbare samenwerking.

Data werkingsjaar 2017 – 2018
21.09.2017:
19.10.2017:
16.11.2017:
21.12.2017:
19.01.2018:
15.02.2018:
15.03.2018:
19.04.2018:
17.05.2018:

Ontbijtvergadering Boudewijn Van Spilbeeck
Bedrijfsbezoek Narviflex
Bedrijfsbezoek Umicore
Ontbijtvergadering
Nieuwjaarsreceptie ‘s avonds
Ontbijtvergadering
Ontbijtvergadering
Ontbijtvergadering
Ontbijtvergadering

Bestuur werkingsjaar 2017–2018
(VTM)

Gerald Favril - voorzitter
Eva Raepsaet - secretaris (nieuw)
Fabienne Verbeek - penningmeester
Koen Vanlommel – nieuwsbrief & website
Tom Bongaerts - feestcomité
Koen De Peuter - feestcomité
Carlo van Tichelen - feestcomité
Michel Sollie - feestcomité (nieuw)

TERUGBLIK OP ONS ZOMEREVENT BIJ
WIM VERREZEN OP 23 JUNI 2017
Wat je krijgt als je een workshop organiseert met Jan Tobben, chef van
JustCooking, die onze BBQ-skills naar een hoger niveau tilde, gevolgd door
een BBQ festijn, geanimeerd door Some3else. Foto’s zeggen meer dan
woorden. De afwezigen hadden ongelijk…

Legendarisch reclameblad krijgt
straat naar zich genoemd
Het straatje naast Drukservice Impressa in Herentals heet sinds kort
Kempenland. Die naam verwijst naar het legendarische huis-aanhuisblad dat werd gesticht door Laurent Bongaerts, de overgrootvader van de huidige zaakvoerders. “We zijn er heel fier op dat de
straat deze naam kreeg”, klinkt het bij het bedrijf.
De stad Herentals werkt een meerjarenplan af met het wijzigen van
straten en huisnummers. Sommige huisnummers kwamen in straten meermaals voor en straten droegen dezelfde naam, wat voor
verwarring en onduidelijkheid zorgde. Hulpdiensten hadden soms
moeite om snel de juiste bestemming te vinden.
Drukservice Impressa zelf kreeg recent een nieuw huisnummer:
Greesstraat 13 tegenover 11 vroeger. Bijkomend werd het straatje

naast de drukkerij,
dat vroeger ook
Greesstraat heette,
herdoopt naar Kempenland. In de jaren ’60 was het blad één van
de eerste succesvolle reclamebladen van België. In 1967 – dus precies 50 jaar geleden – vestigde de ondernemersfamilie Bongaerts
zich in de Greesstraat, waar vandaag de 4de generatie aan de
weg timmert.
Door de adreswijziging moest de drukkerij haar eigen drukwerk
vernieuwen. Tegelijk stelt ze voor bedrijven die met hetzelfde probleem worden geconfronteerd, pakketten samen om snel voor de
noodzakelijke update te zorgen.

Ondernemers willen Herentals aan het sporten
Enkele Herentalse prominenten, waaronder de ondernemers
Patrick Decat en Eddy Hendrickx, willen hun stadsgenoten
meer aan het sporten krijgen. Meer zelfs, ze willen van Herentals dé sportstad van Vlaanderen maken. Ze dromen van
een marathon en nieuwe sportinfrastructuur. Onder de noemer
‘Wat als Herentals’ nodigen ze iedereen uit mee aan de kar
te trekken.
“Het belang van sport voor allen kan niet genoeg worden
beklemtoond”, zeggen de initiatiefnemers. “Het staat nu als
een paal boven water dat sport goed is voor de gezondheid.

Vanuit deze vaststellingen kijken we dan ook benieuwd uit
naar de sportieve evolutie de volgende 50 jaar.”
Naast gezondheid heeft sport nog een tweede belangrijk
voordeel. “Ook de economie krijgt een boost. Mensen uit
de omgeving komen naar dé Sportstad van Vlaanderen omwille van het sportieve aanbod. De centrumfunctie die Herentals heeft voor de omgeving, wordt verstevigd. Meer volk,
dus meer leven in de stad. De Herentalse economie plukt de
vruchten.”
De initiatiefnemers zien het groots, met een nieuwe sporttempel op het domein van Sport Vlaanderen Herentals (Blosodomein), een Netepark met Olympische allures, een skipiste
en een atletiekpiste met 8 banen. Een permanent marathonparcours is er al, volledig op het grondgebied van Herentals
en het brengt je door de drie deeldorpen. “We hebben zo’n
ontwerpparcours uitgetekend”, zegt Patrik Decat (Deca Packaging). “Op die 42 km maken we lussen, zodat je er ook 10,
15 of 20 km van kunt doen. Lopen, wandelen, joggen en ook
fietsen. Als je maar beweegt.”
“In al mijn bedrijven heb ik altijd geprobeerd mijn werknemers actief te laten deelnemen aan fietstochten die ik zelf organiseerde. Hier zet ik mee mijn schouders onder”, sluit Eddy
Hendrickx aan.

Groep Van Eyck levert kandidaat voor Bocuse d’Or

Jan Van de Velde, sous-chef van Resto Martinique in het
Mechelse AFAS-voetbalstadion, is 1 van de 5 geselecteerde
kandidaten om ons land te vertegenwoordigen op de Bocuse

d’Or. Dat is een groot, wereldwijd gastronomisch event dat
2-jaarlijks plaatsvindt. Het restaurant maakt deel uit van
Groep Van Eyck uit Kasterlee.
“Het is een hele eer om geselecteerd te zijn tussen andere
getalenteerde koks”, zegt Jan Van de Velde, die 2 gerechten
bedacht om deel te nemen. “Het wordt ongetwijfeld een technische beproeving, want het niveau is hoog. Maar ik ga de
uitdaging graag aan.” Na de Belgische finale in november
weet hij of hij al dan niet in 2019 richting Lyon trekt voor
Bocuse d’Or.
Resto Martinique opende in maart jl. de deuren in het stadion
en maakt samen met Tribune m deel uit van de Groep van
Eyck, die meer dan 40 jaar ervaring heeft in horeca en catering. “We zien deze nominatie vooral als een waardering
en appreciatie van ons werk in Resto Martinique. We werken
met een jong team, dat in harmonie samenwerkt, met mooie
recensies en vele tevreden gasten tot gevolg”, zeggen Jan Van
Eyck en Wim Voss, eigenaars van Tribune m.

Group Suerickx gaat verder onder 1 vlag
Building Service Plus, Cosenco, Icopan en Aannemingen Suerickx zijn
sinds 1 augustus gefusioneerd en gaan verder onder 1 naam: Group
Suerickx nv, met thuisbasis in Herentals. “De nieuwe organisatie kan
door de sterke overkoepelende groepsstructuur zich volledig focussen
op een 360° aanpak op maat”, geeft het bedrijf als achterliggend
idee. “Tijd om als één sterke eenheid naar voor te komen”, zegt
Christophe Suerickx, zaakvoerder van Group Suerickx nv. “Geen
4 verschillende bedrijven meer, maar Group Suerickx nv die als 1
stabiele en betrouwbare partner zorg draagt voor al je renovatie-

projecten.” De combinatie presenteert zich als een geprefereerde aanbieder in de industriële en residentiële markt van totaalrenovaties, dakwerken, schilderwerken, betonrenovaties, speciale
technieken, enz. Samen realiseerden de bedrijven in 2016 een omzet van zo’n 20 miljoen euro. Tegen 2020 heeft Groep Suerickx de
ambitie om die omzet te verdubbelen. Ze schuift 4 pijlers naar voor
om dat te bereiken: vakmanschap, klanteninnovatie, betrokkenheid
en klanten voor het leven. Het familiebedrijf is ontstaan in 2008 en
telt intussen 120 medewerkers.

Geert Coppens – ACOL
Het juiste smeermiddel verhoogt de levensduur van de motor
400.000 liter smeerolie - in vaten en opslagtanks - staat netjes gesorteerd in het 2.400 m² grote en splinternieuwe magazijn van ACOL aan de Beemdenstraat in Beerse. Ze zijn bedoeld voor garagehouders,
transportfirma’s, landbouwers, loonwerkers en machines in erg diverse takken van de industrie. “Met het
juiste smeermiddel gaan motoren en machines veel langer mee,” zegt zaakvoerder Geert Coppens. “We
verkopen daarom niet zomaar de eerste de beste motorolie, maar we houden rekening met de voorschriften
van de constructeur en de wensen van de klant. Die aanpak ligt aan de grondslag van ons groeiend succes.”
Sinds 2000 is Geert Coppens eigenaarzaakvoerder van ACOL in Beerse. Samen
met zijn acht medewerkers in de verkoop,
administratie en logistiek, belevert hij professionele klanten in zowat heel Vlaanderen. Jaarlijks gaat 1,2 à 1,4 miljoen liter
smeermiddel de deur uit.
“Mijn vader heeft de firma opgericht in
1984. Oorspronkelijk verkocht hij niet alleen olie, maar was hij ook actief in de
import en export van accu’s. Vandaar de
naam trouwens. Die batterijen werden
geleidelijk achterwege gelaten, terwijl de
focus werd gelegd op smeermiddelen en
industriële gassen.”

Marketing
“Ik zelf ben in 1990 in de firma terecht
gekomen. Recht van school, na mijn opleiding Marketing. Het was de tijd waarin
de informatica ingang begon te vinden bij
de KMO’s. Mijn taak bestond erin om ook
binnen ACOL de computer te introduceren.
Daarnaast ben ik als marketeer uiteraard
altijd bezig geweest met de verkoop.”

Topmerken
“We kozen resoluut voor topmerken, nl.
Texaco en Petronas voor motoren en machines en Fragol als het specifiek om de voedingsindustrie gaat. 98 % van ons cliënteel
bestaat uit bedrijven. De overige 2 % van
onze omzet realiseren we door de verkoop
van olie, propaan en helium aan particulieren.”

Gedetailleerd advies
“In een professionele omgeving komt het
erop aan om het vertrouwen te winnen van
je cliënteel. Dat kan door in elk gesprek
uit te gaan van de behoeften van de klant.
Welke machines heeft hij in zijn fabriek?
Welke motoren moet hij onderhouden?
Omdat een goed onderhouden motor en
machine veel langer meegaan en bovendien zuiniger werken, is het van belang om
klanten deskundig te adviseren. We zijn
daarom ook perfect op de hoogte van de
onderhoudsvoorschriften die de fabrikant
van een motor of machine voorschrijft. Zo
maken we smeerschema’s op voor elke

machine en in
overleg met de
klant gaan we
op zoek naar
die smeermiddelen waarmee hij zijn machine- en motorenpark het best kan onderhouden. Dit
soort gedetailleerd advies wordt door de
klant echt als meerwaarde gezien.”
“Daarbij komt nog dat we de logistiek voor
eigen rekening nemen. Onze chauffeurs
spreken de taal van de klant en weten precies waar de bestelling moet worden neergezet. Ook zo creëren we op korte tijd een
vertrouwensband.”

Fiche
Geert Coppens
ACOL – Beemdenstraat 16 in Beerse
Verdeler van smeermiddelen en industriële
gassen
Motto: “Alles kan beter”
Tel.: 014 45 08 01
Geert@acol.be
www.acol.be

Novatech genomineerd voor Beloftevolle Onderneming 2017
Novatech uit Olen heeft een belangrijke nominatie te pakken. Samen met 4 andere bedrijven zijn ze kandidaat voor
de Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2017. Op 17 oktober wordt de
winnaar bekendgemaakt, tegelijk met de laureaat van de
Onderneming van het Jaar.
Met de Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle
Onderneming van het Jaar 2017 wil de Vlaamse regering
voor het 12de jaar veelbelovende ondernemingen met groeicapaciteit inspireren en stimuleren om verder te ontwikkelen.
De genomineerden werden op basis van verschillende selectiecriteria verkozen door een professionele jury, onder het
voorzitterschap van Geert Noels, hoofdeconoom en partner

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

bij Econopolis. Vorig jaar was MediaGeniX de laureaat.
Novatech International NV is een familiebedrijf dat is ontstaan uit de fusie van Novatio en Novatech. Onder het merk
Novatio biedt Novatech gespecialiseerde oplossingen aan
professionals, kmo’s en de industrie. In 1989 ontwikkelde
het bedrijf TEC7, een kit om af te dichten, te lijmen en te
bevestigen. Het bedrijf telt 80 medewerkers, die in 2016
een omzet van 34 miljoen bijeen werkten.
De andere genomineerden voor Beloftevolle Onderneming
2017 zijn Starmeal (Westerlo), Awingu (Gent), PlayPass
(Antwerpen) en Teamleader (Gent) . De verkiezing is een
organisatie van EY in samenwerking met De Tijd en BNP
Paribas Fortis.
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