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Investeren in klantenservice

Beste lezer
'Onze mensen zijn ons grootste kapitaal' wordt
heel vaak gezegd. En het mag dan cliché klinken,
ook bij ons is dat zo. Dat nemen we zelfs heel
letterlijk en dat vertaalt zich vandaag in een reeks
investeringen t.b.v. het werkcomfort van onze
medewerkers.
Ons bedrijfsgebouw werd in de eerste helft van dit
jaar met maar liefst 625 m² uitgebreid. In de eerste
plaats was er nood aan extra magazijnruimte. Dat
lijkt misschien haaks te staan op de huidige trend
om voorraden zo beperkt mogelijk te houden.
Omdat onze leveranciers ook die denkwijze volgen
en wij de service voor onze klanten toch op het peil
willen houden zoals ze het van ons gewoon zijn,
hebben wij beslist om te investeren in die
uitbreiding. We willen op elk moment snel kunnen
reageren met de nodige wisselstukken, en zeker wanneer er zich bij een klant een probleem voordoet. Met een
beperkte voorraad zou dat niet altijd lukken. Daarnaast zien we ook dat de omvang van onze projecten groter
wordt. Daardoor is de looptijd van een project langer en hebben we tijdelijke stockageruimte nodig voor de
onderdelen die in ons atelier geproduceerd zijn en die wachten op installering.
Dankzij de extra magazijnruimte kunnen we in het atelier één en ander herschikken en plaats
maken voor een aantal nieuwe machines. Voor het comfort van onze mensen hebben we
bovendien geïnvesteerd in een nieuwe kleedkamer, een nieuwe douche, een nieuwe
kantoorruimte voor onze magazijnverantwoordelijke én in nieuwe bestelwagens. We spreken
toch van een totaal investeringsbedrag van 500.000 euro.
Deze investeringen betekenen ook enkele extra jobs, doordat we een bijkomende
montageploeg de baan op gaan sturen. Verder in deze nieuwsbrief kunt u kennismaken met
onze nieuwe mensen.
Wanneer de laatste schilderwerken achter de rug zijn en al het stof verdwenen is, brengen we
een meer uitgebreide reportage over alle vernieuwingen. U heeft dus alvast een goede reden
om uit te kijken naar onze nieuwsbrief van december!
Maar eerst maken we tijd voor een welverdiende vakantie. Waar u deze zomer ook zult
doorbrengen, wij wensen u een fijne tijd en voor nu veel leesplezier!

JAN STINKENS
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Houtbewerking
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Logistiek

Afvalafzuiging

Case afvalrecuperatie

Schmitz Foam Products (Roermond):
“Ons werk lijkt op een Meccanospel“
Dat een klant bij ons komt aankloppen voor een afzuiginstallatie in hun eigen bedrijf, is de meest logische
en de meest voorkomende situatie. Maar in onze samenwerking met Schmitz Foam Products uit Roermond
ligt dat toch even anders. Het bedrijf is producent van ondervloeren met schokabsorberende en/of
drainerende eigenschappen. Hun producten worden wereldwijd in 70 landen verkocht, voornamelijk voor toepassin-gen op sportterreinen met kunstgras. Ook op speelterreinen worden de 'matten' van Schmitz Foam Products
rondom speeltuigen geplaatst, aangezien ze effectief zijn tot een kritische valhoogte van 3 meter. Kinderen lopen
daardoor aanzienlijk minder risico op kwetsuren wanneer ze vallen. Maar welke rol spelen de afzuiginstallaties van
Limoco dan in dit verhaal? We vroegen het aan Algemeen Directeur, de heer Wiebe van Terwisga.
“Als grondstof voor onze eigen
producten gebruiken wij productieafval en uitvalproducten van
de schuimproductie van andere
bedrijven. Om dat afval op een
efficiënte manier te verzamelen,
installeren wij bij die bedrijven,
die dus onze toeleveranciers
zijn, shredder- en afzuiginstallaties. Het productieafval wordt
verzameld in containers die vervo l ge n s n a a r o n s b e d r i j f
getransporteerd worden. Het
zijn onze eigen technische mensen die de installaties bij onze
leveranciers plaatsen, maar het
'denkwerk' en de productie van
de onderdelen voor de afzuiging,
het leidingennet, enz. gebeuren
bij Limoco.
Ons werk zou je bijna kunnen vergelijken met een Meccanospel, maar dan grootschaliger: wij assembleren wat Limoco
voor ons produceert. Onze samenwerking loopt al sinds jaren
en we zijn ondertussen goed op mekaar 'ingespeeld'. Zij denken oplossingsgericht met ons mee en als die klik er is, dan
loopt dat gewoon allemaal goed.”
“Onze klanten zijn voornamelijk gemeenten, overheden,
privé-investeerders, enz. Ook in de paardensport worden onze
schokabsorberende matten gebruikt als ondergrond in pistes.
Het belang van een goede bescherming van de enkels van
topsportpaarden is immers vergelijkbaar met die van topsporters,' besluit de heer van Terwisga met een knipoog.
Schmitz Foam Products werkt in Roermond met 52 medewerkers. In Coldwater, Michigan (VS) zal vanaf augustus 2017 de
productie gedraaid worden voor Amerika en Canada. Ook in de
VS zullen oplossingen van Limoco ingezet worden.
LIMOCO NEWS
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Themareportage

Efficiënte afzuiging draagt bij tot duurzaam
werken in elk industrieel bedrijf
Het lijkt misschien een straffe uitspraak, maar wij merken bijna dagelijks dat er weinig of geen industriële
bedrijven of sectoren zijn waar ventilatie of afzuiging niet aan de orde zijn. De afgelopen maanden was
Limoco weer aan de slag in bedrijven met zeer uiteenlopende activiteiten, maar allemaal hebben ze gemeen
dat een ventilatiesysteem voor afzuiging van dampen of warmte, afkomstig van een (productie)proces noodzakelijk is
voor een duurzame werking en voor een gezonde werk- en leefomgeving.
Bühler Benelux in Mechelen behoort tot de wereldwijde Bühler Group, producent en leverancier van industriële en technologische oplossingen
(machines) voor zeer diverse productieprocessen, toepassingen en sectoren.
Daarnaast verzorgen zij ook de service van de machines van of bij de klanten.
Eén van die servicetoepassingen is het herstellen van ziften die gebruikt
worden in bloemmolens. Bij dit herstelproces komen dampen en geuren vrij,
die afgezogen en gefilterd dienen te worden.
Limoco heeft voor de afzuiging een installatie geplaatst die voorzien is van
een actief koolfilter met actief koolkaars. Het toestel, met een debiet van
2.000 m³/u, maakt gebruik van bulk actief kool. Het navullen is economisch
een stuk interessanter dan het vervangen van de actief
kool.
“Wij kennen Limoco sinds de opstart van onze
nieuwe werkplaats in Mechelen, waar zij ons
technisch de beste oplossing aanreikten voor het
probleem met lijmdampen. Van offerte tot plaatsing
liep altijd alles vlot bij Limoco!“
(Jelle Lockefeer, Bühler Benelux)

OTM in Brussel is een gekende naam in de wereld van
'industriële markering', zeg maar decoratie (merklogo's, pictogrammen, bedrukkingen) op machines en
wagenvloten. Zij zijn ook de producent van de officiële
Belgische nummerplaten. In het productieproces
wordt gebruik gemaakt van verschillende druktechnieken, waaronder zeefdruk.
Kurt Persoons (OTM): “Door een overname van een
andere speler in de sector, werden beide machineparken geïntegreerd op één locatie. Daarbij diende een
nieuwe afzuiging geïnstalleerd te worden, enerzijds
voor solventdampen en anderzijds voor ozon. We hebben Limoco gevonden via het internet. Vanaf het eerste
contact hadden we een goed gevoel.“
De installatie die Limoco plaatste, werkt volgens het principe van pulsie en extractie. Om de afgezogen lucht te
compenseren, wordt gebruik gemaakt van een luchtgroep voor het inblazen van verse, verwarmde buitenlucht.
“Het was duidelijk dat dit professionals zijn die ons konden helpen in het domein van de afzuiging van de solventen UV-tunnels, die een noodzakelijk kwaad zijn in het drukproces. Deze professionaliteit hebben we ook gedurende de uitvoering ervaren. Zo hebben we de productie kunnen laten verdergaan terwijl de medewerkers van Limoco
de nodige werken uitvoerden. Wij zijn dan ook een zeer tevreden klant.“
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“We hebben Limoco gevonden via het internet en het
bleek een goede keuze“
Viabuild! (Grimbergen)

Viabuild! is een Belgische groep die voornamelijk
actief is in wegenbouw en rioleringswerken, zowel voor
private, publieke als publiek-private sector. Eén van
hun vestigingen is de productiesite voor asfalt in
Grimbergen. U hebt ze zeker en vast al eens aan het
werk gezien, die imposante vrachtwagens, gevuld met
dampend asfalt, bestemd voor een wegenbouwwerf.
Het laden van deze vrachtwagens gebeurt in de site in
Grimbergen, waar het asfalt vanuit een hoge toren in
de vrachtwagens gestort wordt. Daarbij komen de typische, sterk geurende asfaltdampen vrij en aangezien
het vullen binnen in een hal gebeurt, is dit zeer
onaangenaam voor de mensen die daar aan het werk zijn. Een efficiënte afzuiging is ook hier dus onontbeerlijk.
Limoco maakte een bijzondere constructie, namelijk een 42 meter hoge schouw waarlangs de dampen worden
afgevoerd nadat ze door een ventilator met een debiet van 32.000 m³/u afgezogen worden. De afblaashoed werd
extra hoog gemaakt om de dampen op een zo groot mogelijke hoogte te kunnen uitblazen.
Nitto in Genk installeerde een warmtekrachtkoppeling (wkk)
om zelf in eigen huis elektriciteit en warmte te produceren op
basis van warmte die in verschillende productielijnen gerecupereerd wordt. Het aandeel van Limoco in dit project was de
installering van een systeem voor energierecuperatie in één
van de productielijnen (L-lijn) voor beschermfolies.
Hoe gebeurt de energierecuperatie? De warmte die door het
productieproces vrijkomt, wordt door ventilatoren getransporteerd en verzameld in batterijen die in de productielijn
geplaatst worden. Voor een optimaal rendement werd een
nieuwe, zware ventilator geplaatst. In totaal gaat het om 8
ventilatoren: 5 recirculatieventilatoren, 2 ventilatoren voor
afzuiging en voor aanvoeren van verse lucht en tenslotte nog
1 ventilator voor afzuiging bij de coater. Met de gerecupereerde warmte kan de lucht in de productiehal opgewarmd worden.
Een bijkomend voordeel is dat de capaciteit van de productielijn met 35% verhoogd kon worden. Dit project is best wel een huzarenstuk te noemen: gedurende 3 weken werd er
in totaal en continu met een 20-tal mensen aan gewerkt.
Laser Cladding Venture (LCV) is een jonge spin-off van onderzoeksinstelling VITO, die zich vorig jaar vestigde op
het industrieterrein in Opglabbeek. Het bedrijf is gespecialiseerd in 'laser cladding'. Dit is een technologie waarbij, d.m.v. een laser, metaalpoeder ingesmolten wordt op gereedschappen of onderdelen ervan, met als doel
slijtage tegen te gaan of om ze te herstellen.
Bij het laser cladding proces komen lasdampen en metaalpoederstof vrij, en deze dienen
afgezogen te worden. Limoco installeerde 3 units. In elk van de cabines is een afzuigarm
voorzien. Het afzuigsysteem, met een totale capaciteit van 6.000 m³/u, werkt volgens
het principe van onderdruksturing: het debiet van de afzuiging wordt automatisch
aangepast aan het aantal cabines die gelijktijdig in werking zijn. De afgezogen lasrook
wordt gefilterd in een CPF3 installatie en de gefilterde lucht kan zowel naar binnen als
naar buiten afgeblazen worden.

“We kenden Limoco van bij VITO . We wisten dus welke kennis ze in huis hebben. Bovendien zijn
ze vlak bij ons bedrijf gevestigd, hetgeen ook een voordeel is.” (Stijn Clijsters, LCV)

LIMOCO NEWS
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Testimonial Houtbewerking

Houthandel De Slagmolen (Bilzen):
“Elke afdeling een aparte afzuiginstallatie“
Het moderne bedrijf dat Houthandel De
Slagmolen in Bilzen vandaag is, doet in niets
vermoeden dat er een historiek van bijna 100
jaar aan vooraf gaat. De raamzaag die in 1922
geïnstalleerd werd en die aangedreven werd door het
waterrad van de molen (waarnaar het bedrijf genoemd
is) heeft al lang plaatsgemaakt voor een productiehal
van 4.000 m² en een zeer modern machinepark.
Daarnaast is er een grote toonzaal en bijhorende winkel
waar zowel particulieren als vakmensen terecht kunnen
voor halfafgewerkte producten, zoals plaatmateriaal,
meubelpanelen, beslag, enz. De Slagmolen levert eveneens hout voor dakwerken, tuinhout, enz.
Omwille van de recente vernieuwing en uitbreiding van
het machinepark, was de bestaande blowerfilter, die
destijds ook door Limoco geïnstalleerd werd, niet meer
voldoende van capaciteit voor de afzuiging van het
houtstof. Investeren in een tweede installatie was
noodzakelijk. Tegelijk werd de productiehal herschikt:
de machines voor de bewerking van massief hout staan
nu samen aan één kant en, afgescheiden door een
tussenwand, de plaatbewerking aan de andere kant. Elk
deel van de hal heeft een aparte afzuiginstallatie. Het
stof dat door de filters wordt afgezogen, wordt even-
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eens naar aparte containers geblazen, zodat de houtkrullen van het massieve hout niet bij het stof van het
plaatmateriaal geblazen worden. De gefilterde lucht
wordt gerecupereerd en terug in de desbetreffende hal
geblazen.
Guy Vanspauwen: “Om aan de stijgende vraag naar
onze producten te kunnen voldoen, hebben we enkele
nieuwe machines aangekocht en zo onze productiecapaciteit verhoogd. Maar met de twee nieuwe schaven,
een nieuwe kantenlijmer, een extra schuurmachine en
een CNC-machine was het debiet van onze bestaande
blowerfilter niet meer voldoende. De ingenieurs van
Limoco hebben berekend hoeveel debiet we extra nodig
hadden en op basis daarvan is een tweede filter
geplaatst. De installering van de nieuwe afzuiging is
vlekkeloos verlopen. In totaal heeft Limoco er 3 à 4
weken over gedaan om alle machines één voor één om te
schakelen naar de bijhorende afzuiging. Dat is in verschillende fasen verlopen, zonder de werking van onze
productie in het gedrang te brengen. Een extra meerwaarde is dat de stofafzuiging nu volledig frequentiegestuurd is en bovendien heeft Limoco ervoor gezorgd dat
er minder geluidshinder is in het bedrijf. Het werkcomfort voor onze medewerkers is uiteraard ook belangrijk.”

Project Houtbewerking

ERDA: groene energie op basis van hout
Energies Renouvelables des Ardennes (ERDA) in Bertrix
is producent van pellets op basis van 100% samengeperst zaagsel van zuiver hout. Opmerkelijk is dat de
productie helemaal draait op energie die in eigen huis gegenereerd wordt met een cogeneratie installatie. Het zaagmeel wordt
gedroogd met de warmte die afkomstig is van de cogeneratie. De
houtpellets kunnen als brandstof gebruikt worden voor de productie van elektriciteit, verwarming van huizen en industriële
gebouwen.
Limoco plaatste bij ERDA twee stofafzuigingen, op de locatie
waar de pellets op zakken gedaan worden. Elke afzuiging heeft
een capaciteit van 3.000 m³/u maar de bijhorende filter heeft een
totaal debiet van 9.000 m³/u zodat er nog mogelijkheid is om uit
te breiden. Het geheel vormt één grote frequentiegestuurde
installatie, met een persluchtgereinigde filter, uiteraard conform de ATEX normen.
Onderaan de filter is een wisselklep voorzien waarmee de keuze
gemaakt kan worden om het stof ofwel in een silo op te vangen
ofwel om het via een wormschroef te transporteren voor hergebruik.

Project Houtbewerking

Installatie TISM krijgt tweede leven bij
Schreurs Project in Opglabbeek
Herinnert u zich nog het artikel over de
nieuwbouw van de technische school TISM in
Bree, waar we vorig jaar een volledig nieuwe
stofafzuiging mochten installeren? Wel, ondertussen
heeft de installatie uit het oude schoolgebouw ook een
nieuwe bestemming gekregen, nl. bij de firma Schreurs
Project in Opglabbeek, waar interieurprojecten op
maat gerealiseerd worden.
Limoco demonteerde de installatie én het leidingennet
in de school om het vervolgens weer op te bouwen in de
hal van Schreurs. De afzuiging heeft een capaciteit van
44.000 m³/u en het had dus best wel wat voeten in de
aarde om alle materiaal te transporteren en op de
juiste plaats te krijgen. Er kwam een grote hijskraan
aan te pas om de installatie aan de achterzijde van het
bedrijfsgebouw te kunnen plaatsen. Om de productie
bij de klant niet te moeten onderbreken, werden de
verhuis en de installering tijdens het eindejaarsverlof
uitgevoerd.
LIMOCO NEWS
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Sociale werkplaats

Mariasteen (Gits)
Ook Mariasteen, een sociale werkplaats met
zo'n 850 medewerkers in het Westvlaamse
Gits, is al sinds jaar en dag één van onze trouwe klanten. Zowel in hun afdeling houtbewerking als in
de metaalbewerking beschikken zij over afzuiginstallaties van Limoco.
In de afdeling Metaal & Montage worden o.a. frames,
die vervaardigd zijn uit aluminium, gepolijst. Bij die
bewerking komt aluminium schuurstof vrij en dat dient
uiteraard afgezogen te worden. Limoco installeerde er
een CPF filter met een debiet van 8.000 m³/u.
Het bijzondere aan de installatie is dat er extra aandacht besteed moest worden aan de explosieveiligheid. Eén van de kenmerken van aluminiumstof is
immers dat het heel erg explosief is. De preventieadviseur en de veiligheidsverantwoordelijken van het
bedrijf werden daarom zeer nauw betrokken bij het
uittekenen van de installatie en bij de plaatsing.
Vanzelfsprekend is de installatie gebouwd conform de
ATEX richtlijnen.

Service

Zie ze blinken!
In het kader van de investeringen, waarover u in de
edito al kon lezen, werd een nieuwe, grotere
bestelwagen aangeschaft. Bart Vossen, onze service
medewerker, doorkruist sinds een klein jaar heel België
om bij onze klanten langs te gaan voor preventief
onderhoud of voor het oplossen van technische
problemen. Bart is al bijna 10 jaar in dienst bij Limoco
en heeft zich de afgelopen jaren helemaal bijgeschoold
tot all-round technische duizendpoot. Wanneer hij niet
onderweg is naar klanten, zorgt hij intern bij Limoco
voor het onderhoud van de machines. Een zeer
afwisselende job dus.
“Geen enkele dag is dezelfde dan de vorige,” zegt Bart.
“Ik ben iedere dag met iets anders bezig en dat is
precies wat ik wou. Dit is dus inderdaad een droomjob
voor mij!”

8

LIMOCO NEWS

Veiligheid

Hoe brandveilig is uw stofafzuiging?
'Bedrijfsbrand veroorzaakt door stofexplosie', het komt jammer genoeg nog regelmatig voor, ook in schrijnwerkerijen en afwerkingsbedrijven. Een nagel in een stuk hout dat door de zaagmachine gaat, is voldoende om een
vonk te doen ontstaan die vervolgens een stofexplosie en brand veroorzaakt, met alle nare gevolgen van dien.
Toch kan dit voorkomen worden, o.a. door een aantal veiligheidsvoorzieningen in uw stofafzuiginstallatie.

WAAROP MOET U LETTEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN NIEUWE INSTALLATIE?
Ÿ De stofafzuiging moet goed gedimensioneerd zijn. Indien de filter

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

(filterdoekoppervlakte) te klein is voor de hoeveelheid af te zuigen
debiet, dan wordt de filter overbelast en dit kan voor explosiegevaar
zorgen. Of een deel van het afgezogen stof kan, samen met de verse
lucht, terug mee in de hal geblazen worden, hetgeen eveneens voor
een onveilige én een ongezonde situatie zorgt.
Een filterinstallatie die buiten staat, is altijd veiliger dan een installatie binnen. Mocht er buiten toch een stofexplosie ontstaan, dan blijft
de bedrijfshal gevrijwaard.
Is het niet mogelijk om de installatie buiten te plaatsen, dan kan het
ook binnen, op voorwaarde dat de capaciteit niet groter is dan
8.000 m³/u (volgens ATEX-richtlijnen). In dat geval is het héél
belangrijk dat er gewerkt wordt met omkaste filters, antistatische
filtermouwen, explosieluiken en explosiebestendige terugslagkleppen in de afzuigleidingen.
Voorzie in elk geval een vonkdetectiesysteem in de afzuigleidingen
tussen de machines en de filter en bij voorkeur ook een automatisch blussysteem.
¡ Een vonkdetectiesysteem legt de installatie automatisch stil wanneer er ook maar de minste vonk wordt
waargenomen. Doordat er geen verse lucht meer binnenkomt, is er een zelfdovend effect. Al kan de
installatie zelf natuurlijk wel behoorlijke schade oplopen.
¡ Een automatisch blussysteem werkt met een brandblusser en een smeltlood in de kast waarin de filterzakken zitten. Als de temperatuur in de installatie boven 72°C stijgt, smelt het lood en wordt de brandblusser in werking gesteld.
Indien een installatie met een automatisch blussysteem (met waterleidingen) buiten staat, let er dan op
dat de blusleidingen niet kunnen bevriezen.
Ÿ Indien er in de bedrijfshal afzuigleidingen door
brandveilige muren gaan, voorzie dan op die plaatsen uiteraard ook brandkleppen.

VEILIG WERKEN IS ONZE PRIORITEIT
Limoco werkt altijd volgens de ATEX-richtlijnen en zal steeds
het nodige advies geven wanneer u investeert in een nieuwe
stofafzuiginstallatie. Raadpleeg ook altijd uw verzekering
omtrent de eisen die zij stellen inzake brandveilige installaties. Want veilig werken voorkomt dat er straks een krantenkop over uw bedrijf verschijnt: 'Bedrijfsbrand veroorzaakt door stofexplosie'.

LIMOCO NEWS
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Woningventilatie

’Gezond wonen’ begint met een goed
onderhouden ventilatiesysteem
Woningventilatie zorgt voor een gezonde leefomgeving. Dat is althans het basisidee. Maar hoe gezond is uw
woning in werkelijkheid? En welke rol speelt een goed onderhouden ventilatiesysteem daarin?

Onderhoud wordt bepaald bij het ontwerp
Om een ventilatiesysteem goed te kunnen onderhouden, moeten alle
onderdelen en leidingen goed te bereiken zijn. Daarmee houden we bij
het ontwerp van een ventilatiesysteem altijd rekening. Bovendien
letten we ook op het type van de leidingen die we voorzien, aangezien
niet alle leidingen goed of gemakkelijk te reinigen zijn. Net omdat het
ontwerp van een systeem zo belangrijk is, maken we graag voldoende
tijd voor onze klanten. Daarom adviseren we om altijd eerst een
afspraak te maken voor een bezoek aan onze showroom, zodat we alles
ter plaatse in detail kunnen bekijken en bespreken. Zo komt u achteraf
niet voor verrassingen te staan. Want als uw ventilatiesysteem nadien
moeilijk te reinigen blijkt, is het natuurlijk niet evident om aanpassingen te doen.

Wij wensen u een fijne
en deugddoende vakantie!
Onze showroom
blijft de ganse zomer open,
ook tijdens het bouwverlof!

Wat houdt reinigen precies in?
Vooral bij de ventilatiesystemen van het type C en D is onderhoud een bijzonder aandachtspunt.
Als de filters, ventilatoren of het leidingnet aan de zijde van de luchttoevoer niet proper zijn,
komt er al meteen vervuilde lucht in de woning. Regelmatig poetsen van toevoer- en afvoeropeningen, afvoerventielen maar ook reinigen of vervangen van filters is dus een must. Dit kunt u
zelf doen, eventueel met behulp van een reinigingsset die Limoco te huur aanbiedt. Ook een
groot onderhoud (reinigen van kanalen, warmtewisselaar, ventilatoren, enz. ) kunt u in principe zelf doen. Of u kunt daarvoor terecht bij een gespecialiseerde firma. Indien nodig, kunnen zij
ook een inspectie van de leidingen doen met behulp van een camera.

Hoe vaak moet u reinigen?
Het klinkt misschien vreemd, maar de frequentie van reinigen hangt ook samen met de kwaliteit van de aangevoerde lucht. Als die niet zo goed is, moet u de filters vaker reinigen. Het 'klein onderhoud' kunt u best om de drie
maanden doen. Een 'groot onderhoud' is aangewezen minstens om de vier jaar.

Waarom moet u reinigen?
De luchtkanalen zijn een ideale verzamelplaats voor bacteriën. In combinatie met condensatie kan dit leiden tot
schimmelvorming en geurhinder. Een 'gezonde woning' wordt op die manier al snel een 'ongezonde woning' waar
de bewoners last krijgen van allerlei kwalen gaande van neus-, keel- en oogirritatie, tot hoofdpijn, vermoeidheid,
concentratieverlies, enz. Door goed en regelmatig te reinigen voorkomt u dit 'sick building syndrome'!

Hebt u vragen over de reiniging van het ventilatiesysteem in uw eigen woning?
Contacteer Jeffrey Lemmens via 089 85 55 21 of jeffrey.lemmens@limoco.be.
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Onze medewerkers

Nieuwe collega’s
We mochten in de afgelopen periode alweer 3 nieuwe collega’s verwelkomen:

Robin, Kris en Bjorn

Kris Menten is Assistent Projectleider voor de stofafzuiging. Hij heeft een
diploma Bachelor Elektromechanica en kwam in 2016 bij Limoco werken als
jobstudent. “Het was via mijn studiekameraad, Robin Vliegen, dat ik een tip
kreeg om hier te komen werken. Na mijn periode als jobstudent heb ik een
contract voor onbepaalde duur gekregen en daar ben ik heel blij mee. Limoco is
een heel aangenaam bedrijf en de collega’s zijn erg behulpzaam, want ik heb
natuurlijk nog veel te leren,“ aldus Kris.
Robin Tielen en Bjorn Steijvers zijn beiden Hulpmonteur.
Ook Robin startte bij Limoco als vakantiewerker, aangespoord door zijn vader,
die er zelf al meer dan 15 jaar werkt. Robin studeerde Mechanische Warmtetechnieken in het TISM. “Ik vind mijn job heel interessant, de werksfeer is tof en
de collega’s zijn bereid om me te helpen zodat ik veel kan bijleren,“ zegt Robin.
In zijn vrije tijd is Robin geëngageerd als bestuurslid en jeugdafgevaardigde bij
Judoclub Gruitrode.
Bjorn Steijvers deed elders al werkervaring op voordat hij bij Limoco terechtkwam. “Ik sluit me aan bij mijn collega’s, ik ben heel tevreden over mijn job,
over de sfeer en over de collegialiteit.“

In deze rubriek richten we de spots op onze medewerkers en hun (bijzondere) hobby's

Buiten De Warmste Week van Seppe Bollen
de
uren Seppe Bollen is een sportieve kerel. En tegelijk heeft hij het hart op de juiste plaats. Het resultaat is simpel: Seppe
koppelt zijn sportieve prestaties aan een goed doel.
In december 2016 besloot hij, samen met zijn gezin en enkele vrienden, om
een actie op te zetten voor de Warmste Week van Studio Brussel. Als project
koos hij voor AJOK, een organisatie die ervoor ijvert om alle kinderen een
vakantie te bezorgen, ook degenen met een beperking of degenen die het
thuis financieel niet zo breed hebben. Samen met zijn vrienden van Triathlon
Club Maasmechelen (TCM) liep hij het traject van Kotem (Maasmechelen) naar
Boom. Iedereen kon, in ruil voor een financiële bijdrage voor het goede doel,
gokken hoe lang ze over het traject
zouden doen. Voor de winnaar was er
een vuurkorf, die Seppe zelf in het atelier van Limoco gemaakt had.
En het enthousiasme van Seppe werkte zelfs aanstekelijk: zijn zoontje Toon
organiseerde op school ook een actie, nl. 'de Warmste emmer'. Met een
emmer haalde hij kleingeld op – hoe simpel kan een actie zijn – en dat leverde
maar liefst 1.500 euro op! In totaal konden Seppe en zijn familie de mooie
som van 3.000 euro overhandigen, waarmee het dus een hele Warme Kerst
werd voor iedereen!
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Personeelsfeest 2016: triple strike!
Onder het motto ’Wat goed is moet je niet
veranderen’ gingen we voor het derde jaar op
rij met z’n allen bowlen en steengrillen. Een
mooie groep van 76 mensen schoof aan voor
het buffet en liet zich bedienen van vlees en vis
op de steengrill.
Jan nam het officiële gedeelte voor zijn
rekening, met een terugblik op het jaar 2016.
Hij deed eveneens uit de doeken wat er in 2017
op de planning staat, met uiteraard de
uitbreidingswerken op het voorplan.
Aansluitend konden de sportievelingen zich
van hun sterkste kant laten zien op de
bowlingbaan.
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