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Themareportage: maatwerkoplossingen

Beste lezer
Eind juni, het begin van de zomer en de vakantie staat voor de deur. Tim en ik hebben, naar jaarlijkse gewoonte,
onze motorvakantie alweer achter de rug. Dit jaar trokken we naar Noorwegen, helemaal tot de Noordkaap, het
meest noordelijke puntje van het Europese continent. Daar hebben we samen 'een stukje Limoco-geschiedenis'
geschreven. Jammer genoeg zat het weer niet altijd mee, getuige daarvan zijn de regendruppels op de lens van ons
fototoestel, bij het maken van de coverfoto voor deze nieuwsbrief.
Tijdens onze tochten wordt er ook altijd wel een beetje over het werk gesproken. We kunnen dan rustig een aantal
dingen op een rij zetten, bijvoorbeeld over het verdere verloop van de generatiewissel, die we binnen een paar jaar
volledig willen afronden.
Ook op het vlak van investeringen blijven we op de ingeslagen weg verder gaan. De afgelopen maanden hebben we
een inventaris gemaakt van onze stock van inox materiaal en ondanks het feit dat dit dure materialen zijn, hebben
we de voorraad gevoelig uitgebreid. In het atelier hebben we geïnvesteerd in een extra brandtafel.
Tenslotte hebben we onze computerhardware vervangen én zijn we overgeschakeld naar cloudtoepassingen. Dat
brengt ons naadloos bij het meest actuele onderwerp dat in
menig bedrijf voor extra stress zorgt, nl. GDPR. Verderop in
deze nieuwsbrief gaan we hier dieper op in, aangezien de
nieuwe wetgeving ook een invloed heeft op de manier
waarop we u in de toekomst zullen blijven informeren over
het reilen en zeilen in ons bedrijf.
Natuurlijk hebben we in deze nieuwsbrief ook weer een
overzicht van gerealiseerde projecten. We kunnen ze niet
allemaal toelichten, maar we hebben een mooie selectie
gemaakt. Vooral bij onze bestaande klanten merken we dat
de economie weer aantrekt en dat er verder geïnvesteerd
wordt in energiezuinige installaties en in een gezonde
werkomgeving voor de medewerkers.
Als u straks aan een welverdiende vakantie begint, dan gaat
u misschien wel wat boeken of tijdschriften kiezen die u
helpen te ontspannen of die u inspireren? En misschien is er
in uw koffer nog een klein beetje ruimte voor deze
nieuwsbrief? Maak dan ergens onderweg gerust een leuke
foto mét onze nieuwsbrief, om te posten op één van onze
facebookpagina's!
Wij wensen u alvast een heel fijne vakantie en veel
leesplezier!

JAN en TIM STINKENS
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Afvalafzuiging

Testimonial

Profel Ramen & Deuren :
“Samen komen we snel tot oplossingen“
Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Het zegt u ongetwijfeld iets. Want 1 op 10 ramen en
deuren in België wordt op maat door Profel gemaakt. Nog enkele cijfers: ze doen dit al exact 70 jaar en ze
zijn al meer dan 25 jaar klant bij Limoco.
Na zoveel jaren samenwerken ben je uiteraard op mekaar ingespeeld en dan kom je automatisch tot oplossingen
die niet zomaar uit de boekjes komen. Zoals de 2 grote dakroosters die Limoco plaatste op het dak van de productiehal bij Profel Extrusie & Veredeling (Protec NV) in Overpelt, één van de twee grote business units van de Profel
groep. Daar gebeurt, naast het assembleren van ramen en deuren, ook de extrusie en afwerking van de profielen.
Er werd een nieuwe productielijn geïnstalleerd voor het poederlakken van aluminium profielen. De profielen die 3
à 4 meter lang zijn, worden verticaal bevestigd om ze te
lakken. Dat betekent dus dat het om een ruimte met een
behoorlijke hoogte gaat en aangezien de warmte stijgt,
ging men op zoek naar een oplossing om via het dak te
verluchten. In overleg met de klant viel de keuze op
dakroosters, die op een bijzondere manier geconstrueerd
werden. De roosters zorgen voor een natuurlijke ventilatie,
zodat niet enkel de warmte wordt afgevoerd maar ook verse
lucht aangevoerd. Het bijzondere aan de constructie is de
afvoer van het regenwater. De roosters staan immers altijd
open, ook bij regenweer, en toch blijft het binnen droog.
Luc Jans (Business Unit Manager Profel Extrusie &
Veredeling) licht de samenwerking toe: “Limoco is inderdaad een vaste partner op het vlak van ventilatie. Doordat we al zo lang samenwerken met dezelfde mensen,
kennen zij ons bedrijf en weten zij bijna blindelings wat wij nodig hebben. Rudi Geerits is ondertussen erg goed
thuis in onze activiteiten en zo gaat er dus heel weinig tijd verloren om tot een oplossing te komen. Dat betekent
niet dat we ons altijd blindelings tot Limoco richten, want we doen regelmatig wel een benchmarking. Maar het feit
dat Limoco zo dicht bij ons in de buurt gevestigd is en met eigen mensen werkt, is voor ons een bijkomend en
belangrijk voordeel om met hen samen te werken.”
“Om tot de oplossing van de
dakroosters te komen hebben we de
kennis van beide partijen naast
mekaar gelegd en een keuze
gemaakt in functie van hetgeen het
meest geschikt was én wat snel te
realiseren was. In dit geval gaat het
om een verbetering van het werkklimaat voor onze medewerkers. We
zetten als bedrijf heel sterk in op het
comfort voor onze mensen. In tijden
van krapte op de arbeidsmarkt is dat
een belangrijke factor die meespeelt
om toch goede mensen te kunnen
blijven aantrekken,” besluit Luc
Jans.
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Themareportage

Voor elke toepassing een maatwerkoplossing
Onze projecten zijn niet altijd aan een welbepaalde sector toe te wijzen, maar ze hebben wel steeds één ding
gemeen: maatwerk. Doordat onze projectleiders door de jaren heen zoveel ervaring opgebouwd hebben, zijn
ze niet alleen thuis in het uitwerken van oplossingen vanuit onze eigen expertise, maar ook vanuit de
specifieke activiteiten van onze opdrachtgevers. In deze reportage krijgt u een overzicht van een aantal toepassingen
in de gezondheidssector, de voedings- en verpakkingssector en in industriële omgevingen waar gas- en zinkdampen
aangepakt werden.

Ziekenhuis Chirec Delta (Oudergem) - in opdracht van Novenco Building & Industry
CHIREC is een groepering van 9 ziekenhuizen en medische centra in Brussel
en Vlaams-Brabant. Begin 2018 werd het gloednieuwe ziekenhuis CHIREC
Delta in Oudergem in gebruik genomen. Dit is een hypermoderne infrastructuur voorzien van hoogtechnologische apparatuur en met veel aandacht voor energie en milieu. Met dit project is een totaal investeringsbudget van meer dan 380 miljoen euro gemoeid.
Limoco werd als onderaannemer aangetrokken
door Novenco Building & Industry, specialisten in ventilatie oplossingen voor parkeergarages, tunnels, datacenters en andere grote projecten, zoals ziekenhuizen. Onze
opdracht bestond erin luchtkanalen op maat te maken, bestemd voor rookafzuiging in
geval van brand in het ziekenhuis en in de parkeergarage.
Gezien de bijzonder hoge eisen inzake brandveiligheid, waren de criteria voor het te
leveren materiaal erg streng. De kanalen werden uiteindelijk op grote afblaastorens
aangesloten en moeten er, in geval van brand, voor zorgen dat warme rook en hitte
afgevoerd kunnen worden zodat de hulpdiensten het gebouw kunnen evacueren
voordat er gestart wordt met bluswerken. De luchtkanalen, met een hittebestendigheid tot 300°C, werden volledig op maat gemaakt in de werkplaats van Limoco, waar
ter plaatse stabiliteitstesten gedaan werden d.m.v. een proefopstelling.

Pure Ingredients (Nettetal – D)
Pure Ingredients is producent van voedingsproducten van de merken Mekkafood,
Lekker & Anders en Herrenhof. Het bedrijf heeft vestigingen in Venlo (NL) en in
Nettetal (D) en met Mekkafood zijn ze marktleider op het gebied van halal frituursnacks (frikandellen, kroketten, bitterballen, enz.).
In de vestiging in Nettetal (D) is Limoco een nieuwe afzuiginstallatie aan het plaatsen
voor de 4 productielijnen. De bestaande afzuiging (met 2 afzonderlijke ventilatoren
en zonder inblaas van lucht) werd vervangen door 3 aparte ventilatoren met elk hun
leidingnet. Op een kleine, nieuwe productielijn werd nog een aparte ventilator
geplaatst. De nieuwe installatie heeft een capaciteit van 40.000 m³/u. en is voorzien
van een geforceerde inblaas. Deze inblaas dient om het onderdrukprobleem op te
lossen. De inblaasunit is voorzien van een filtersectie en verwarmingsbatterij. Dankzij
onze sturing kan de klant in de zomer ook gebruik maken van ’free cooling’.
Omdat het hier om een omgeving gaat waar voedselveiligheid een topprioriteit is,
werden specifieke materialen gebruikt: zowel het leidingnet als de inwendige bekleding van de luchtgroep zijn uitgevoerd in inox en de luchtkous voor de luchtinblaas is
eveneens voedingsgeschikt.
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Illochroma Haoneng (Genk)
Bij Illochroma in Genk worden voornamelijk drankverpakkingen geproduceerd: gemetalliseerd papier,
labels voor drankflessen, folie voor flessenhalzen,
geschenkverpakkingen, enz. Hier rollen o.a. de
etiketten voor de bierflesjes van InBev van de productieband. De etiketten worden gedrukt op rollen, die
vervolgens in vellen gesneden worden. Uit de vellen worden tenslotte de etiketten gestanst. Bij dat laatste proces
wordt behoorlijk wat stansafval geproduceerd en gezien het volume van dit afval loonde het de moeite om te
investeren in een geautomatiseerd afzuigsysteem.
Limoco maakte een systeem met afzuigkappen waarin het stansafval wordt opgevangen. Een energiezuinige en
frequentiegestuurde blowerfilter met een debiet van 40.000 m³/u. zorgt voor de afvoer van het afval van een 20-tal
machines naar een container. Een separator met wisselklep boven op de installatie maakt eenvoudig switchen naar
een andere container mogelijk. De volle containers worden opgehaald door een recyclagebedrijf uit Houthalen. De
afgezogen lucht wordt via een textielkous opnieuw in de hal geblazen, om de luchtbalans in evenwicht te houden.
Wanneer u de volgende keer nog eens over de 'Ford-brug' in Genk rijdt en u werpt een blik naar de overzijde, dan kunt
u niet naast 'onze' installatie kijken!

Primagaz (Tessenderlo)
De zomer komt eraan en dat betekent tijd voor de BBQ. Als u een BBQ op gas in huis hebt,
dan gebruikt u misschien ook wel de gasflessen van Primagaz Benelux. Die gasflessen
worden gevuld op een productielijn (een semiautomatische vulcarrousel) in het vulcentrum in Tessenderlo. Dit is een soort ’railspoor’ dat op een bepaalde afstand boven de
grond beweegt met rondom verschillende weegschalen waaraan de flessen gekoppeld
worden om ze te vullen. Bij het afkoppelen van de gasflessen van de installatie, na het
vullen, komt een zeer kleine hoeveelheid gas vrij. Aangezien propaan en butaangas
brandbare gassen zijn, is een efficiënt afzuigsysteem natuurlijk onmisbaar.
Bij de uitbreiding van de productielijn van Primagaz was ook een aanpassing van het
afzuigsysteem nodig. De nieuwe afzuigkanalen, volledig op maat gemaakt door Limoco,
werden onderaan de carrousel gemonteerd. Voor de afzuiging zelf werd een bestaande
ventilator gerecupereerd. Het systeem werd voorzien van een extra veiligheid: als de afzuiging niet of niet correct
werkt, kan de vullijn ook niet gestart worden. Het afgezogen gas wordt naar een veilige locatie afgevoerd.

Galva West (Ieper)
Thermisch verzinken is een procedé om staal te beschermen tegen
corrosie. Dat gebeurt in grote zinkbaden bij bedrijven als Galva
Power, een belangrijke speler in Europa in deze sector, met vestigingen in België en Nederland. Galva West in Ieper is één van de
acht sites van Galva Power, waar constructies van meer dan 7 meter
lang behandeld kunnen worden.
De agressieve zinkdampen die tijdens het verzinkingsproces vrijkomen, worden afgezogen via een installatie van Limoco. Ongeveer
20 jaar geleden werd de filterinstallatie geplaatst en ondertussen
was het leidingnet aangetast door de dampen en dus aan vervanging toe. De nieuwe leidingen zijn op maat gemaakt van plaatmateriaal met een dikte van 3 mm. In de totale constructie is ongeveer
3 ton ijzer verwerkt. Daardoor was het een hele klus om de oude leidingen af te breken en de nieuwe te installeren.
Om de productie bij Galva West niet in het gedrang te brengen, vonden de werken in het weekend plaats. Met behulp
van een telescoopkraan en twee hoogwerkers slaagden 4 monteurs erin om de imposante constructie binnen de
voorziene tijdspanne te monteren en aan te sluiten. De werken op het dak werden nog bemoeilijkt door de bijtende
kou.
De filterinstallatie zelf was na 20 jaar nog in prima staat en werd niet vervangen.
LIMOCO NEWS
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Testimonial Interieurbedrijf

Group Nivelles (Gingelom): “Kennis van zaken
en correcte opvolging maken het verschil“
Group Nivelles is een familiebedrijf dat haar
oorsprong kent in Sint-Truiden. De activiteiten
zijn vandaag verspreid over 3 locaties. In de
schrijnwerkerij in Sint-Truiden worden badkamermeubels geproduceerd. In Gingelom is een productiehal
waar producten in Solid Surface (gietmateriaal naar
'eigen recept') vervaardigd worden, voornamelijk
bestemd voor afwerking van de badkamer. En in de
vestiging in Tilburg worden badkamergarnituren én de
gekende I-DRAIN® geproduceerd.
Het bedrijf besliste om te investeren in een uitbreiding
van de hal in Gingelom om vervolgens alle activiteiten
op die locatie te centraliseren. In een eerste fase werd
een nieuwe hal van 3.500 m² gebouwd om de gietactiviteiten in onder te brengen. In deze hal installeerde
Limoco een nieuwe persluchtgereinigde blowerfilter
met een debiet van 35.000 m³/u. voor de afzuiging van
het heel fijne stof dat bij de afwerking van het gietmateriaal vrijkomt. Op de installatie zijn 2 schuurmachines,
een opdeelzaag en een CNC-machine aangesloten. Het
veelkleurig stof wordt afgevoerd naar een container en
met behulp van een 'winter-zomerklep' kan men zelf
bepalen of de gefilterde lucht naar binnen of naar
buiten geblazen wordt.
Operationeel Manager Natasja De Bruyker: “We kenden
Limoco al omdat zij bij ons het onderhoud van de
bestaande afzuiging voor hun rekening nemen. Omwille van de grootte van dit project hebben we ook enkele andere
leveranciers aangesproken. Ondanks het prijsverschil hebben we toch beslist om met Limoco in zee te gaan omwille
van hun kennis van zaken én hun correcte opvolging.
Bovendien wordt het volledige traject, vanaf de offerte
tot en met de oplevering en de nazorg door één persoon
ter harte genomen. Dat werkt bijzonder efficiënt en het
heeft ook mee onze keuze voor Limoco bepaald. Het
werk is vlot verlopen: Limoco zorgde voor de installatie
en de leidingen in de nieuwe hal. Vervolgens werden de
machines verhuisd en onmiddellijk aangesloten op het
nieuwe net.”
“Met ons investeringsproject is in totaal een bedrag van
5 miljoen euro gemoeid. De eerste fase is achter de rug
en in een volgende fase gaan we de activiteiten uit SintTruiden en Tilburg ook naar Gingelom verhuizen. We
zullen dan over een totale bedrijfsoppervlakte van
9.500 m² kunnen beschikken waar we met een team van
62 medewerkers aan de slag zijn,” besluit mevrouw De
Bruyker.
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Projecten Houtbewerking

Herisons Houtskeletbouw (Essen)
Houtskeletbouw wordt vandaag niet alleen
toegepast voor woningbouw maar ook voor
grotere projecten zoals appartements- of kantoorgebouwen of zelfs utiliteitsgebouwen. Die evolutie
noopte de firma Herisons in Essen tot uitbreiding en een
verhuis naar een andere locatie. Het machinepark verhuisde mee en er werd geopteerd om in de nieuwe hal te
investeren in een nieuwe afzuiginstallatie.
Limoco plaatste een energiezuinige onderdrukfilter met
een capaciteit van 20.000 m³/u., voorzien van 3 ventilatoren die manueel bediend kunnen worden in functie
van de afzuigcapaciteit die nodig is op elk moment. Het
stof wordt opgevangen in een container maar er is
voorzien dat de installatie later kan omgebouwd worden
om het stof te transporteren naar een brikettenpers.
Werken op een nieuwe locatie heeft zo zijn voordelen: de
installatie en het leidingnet konden volledig voorbereid
worden voordat de machines verhuisd werden. Na de
verhuis diende alles dan enkel nog aangesloten te
worden zodat er minimale productiestilstand was.

Schrijnwerkerij Smeets (Diepenbeek)
Bij Schrijnwerkerij Smeets in Diepenbeek is
vandaag reeds de 3de generatie van de familie
aan de slag. Het bedrijf is bijzonder veelzijdig
in haar aanbod. Men produceert houten binnen- en
buitenschrijnwerk (o.a. tuinpoorten, garagepoorten,
trappen, ramen, deuren, enz.), brandwerende deuren
en maatmeubilair voor alle interieurtoepassingen
(keuken, badkamer, dressing, kantoor, enz.).
Na investering in een nieuwe CNC-machine en een
kantenlijmer was de bestaande afzuiginstallatie niet
meer performant genoeg om de hal stofvrij te houden.
Daarom werd eveneens geïnvesteerd in een nieuwe
onderdrukfilter met schroef en 4 ingebouwde
ventilatoren die afzonderlijk in- en uitgeschakeld
kunnen worden. De nieuwe filter heeft een capaciteit
van 25.000 m³/u. en is voorzien van een systeem voor
recuperatie van de warme lucht.
Limoco installeerde de buitenunit en nam ook het
elektrische gedeelte voor haar rekening. De klant
installeerde zelf het leidingnet binnen in de
productiehal.
LIMOCO NEWS

7

Project glasrecyclage

Maltha Glassrecycling (Nederland/Portugal)
Wie ons kent, weet dat we heel ver gaan voor
onze klanten. In het geval van Maltha
Glasrecycling is dat zelfs heel letterlijk te
nemen.
Het Nederlandse bedrijf, dat tevens een vestiging in
Lommel heeft, nam in Gameren (NL) sectorgenoot Van
Tuijl Glasrecyclage over. Bij een analyse van het productierendement bleek dat er een probleem was bij het
scheiden van glas en' verontreiniging' (o.a. papier) uit
de aangeleverde inhoud van glasbakken. Van iedere
ton glasscherven mag slechts 0,02% (20 gram) aan
verontreiniging zitten. Bij het scheiden van glas en
papier of andere vuiligheid is het echter ook belangrijk
om zo weinig mogelijk glas mee te verwijderen, omdat
dit de recyclageopbrengst niet ten goede komt. Limoco
ontwikkelde in Gameren een installatie om glas en
onzuiverheden optimaal te scheiden.
Op vraag van de klant gingen Marc Cuppens en Robin
Vliegen op werkbezoek in de vestiging van Maltha
Glassrecycling in Figueira da Foz (P) om ter plaatse te
bekijken of een zelfde oplossing daar ook kan
geïnstalleerd worden. Wordt vervolgd!

Opleiding

Veilig werken op hoogte
Omdat er bij grotere projecten regelmatig een hoogwerker gebruikt moet worden, hebben onze acht projectleiders
en acht monteurs een ééndaagse opleiding gevolgd om zo’n toestel te besturen. Veiligheid gaat immers voor alles!
De opleiding werd bij ons in het bedrijf gegeven door de
instructeurs van LOGIS in Opglabbeek en omvatte,
naast een theoretisch gedeelte over techniek en
veiligheid, o.a. controle en bediening van een
hoogwerker, toepassen van veiligheids- en
verkeersregels, rijden, stijgen en uitschuiven met de
hoogwerker.
Al deze medewerkers zijn nu gecertif iceerde
bestuurders en kunnen bij onze klanten de werken op
hoogte in alle veiligheid uitvoeren!
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U bent een trouwe lezer van onze
nieuwsbrief en dat vinden we super!
U ontvangt deze nieuwsbrief 2x per jaar omdat u klant bent (geweest) bij ons of gewoon omdat we ooit een fijn
contact hadden met u.
Wilt u in de toekomst het reilen en zeilen van ons bedrijf blijven volgen, dan hebben we wel uw toestemming nodig.
We willen immers werken volgens de Europese privacy wetgeving GDPR. Die laat enkel toe dat we nieuwsbrieven
versturen naar mensen die uitdrukkelijk hebben aangegeven dat ze dit wensen.
Wat doen wij met uw gegevens?
Die gebruiken wij enkel om u te informeren en we
zullen ze nooit aan derden doorgeven. Onze
volledige privacyverklaring kunt u lezen op onze
website: www.limoco-industries.be.
Daar kunt u ook aangeven dat u in de toekomst
onze nieuwsbrief (print versie en/of digitaal) wilt
blijven ontvangen.
Als we niets van u horen, ontvangt u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer. Dit geldt niet
voor onze klanten; zij blijven de nieuwsbrieven
gewoon verder ontvangen.

Bevestig nu
dat u onze
nieuwsbrieven
wil blijven
ontvangen!

Investeringen

Hardware & software
Investeringen blijven een vaste rubriek uitmaken in onze nieuwsbrief. We blijven inzetten op vernieuwing, zowel
wat machines en materiaal betreft, maar ook qua digitalisering.
Aansluitend bij de herschikkingen in
onze werkplaats en in het magazijn,
hebben we de afgelopen maanden
een inventaris gemaakt van onze
stock van inox materiaal. Ondanks
het feit dat dit dure materialen zijn,
hebben we de voorraad gevoelig
uitgebreid.
Een up-to-date stockoverzicht stelt
ons in staat om op elk moment snel
de nodige materialen te kunnen
leveren en onze klanten ook op die
manier weer een optimale service te
kunnen bieden. In het atelier
hebben we eveneens geïnvesteerd in
een nieuwe brandtafel.
Daarnaast hebben we ook onze computerhardware vervangen én zijn we overgeschakeld naar cloudtoepassingen.

LIMOCO NEWS
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Woningventilatie

Nieuw ventilatiesysteem C+ van Renson:
Healthbox 3.0
De nieuwigheden in de sector van de residentiële ventilatie
blijven mekaar snel opvolgen. Zo heeft Renson met de
Healthbox 3.0 een volledig nieuwe generatie ventilatiesystemen op de markt gebracht.
De innovatie zit enerzijds in het design, maar vooral in de volautomatische bijsturing. Healthbox 3.0 controleert 24 uur per
dag de luchtkwaliteit op CO2 of vocht en/of geur in de woning.
Het ventilatieniveau wordt per ruimte volautomatisch bijgestuurd in functie van de gemeten luchtkwaliteit. Bijgevolg
wordt er dus ook niet extra geventileerd indien dat niet nodig is
en dat zorgt voor maximale energiebesparing.
Een andere nieuwigheid is dat het standaard aantal ruimtes (7)
kan uitgebreid worden tot 11.
Met SmartZone en SmartConnect speelt Renson met Healthbox 3.0 in op de nieuwste trends in technologie.
SmartZone technologie: deze regeling is speciaal bedoeld voor het ventileren van de slaapkamers. Ze zorgt
ervoor dat 's nachts de uitgeademde lucht (vol CO2) vlot afgevoerd wordt en vervangen door verse, zuurstofrijke
lucht. Dankzij het 'Smartzone' principe kunt u zelfs tot 10 E-peilpunten winnen t.o.v. een systeem zonder
SmartZone.

SmartConnect zorgt ervoor dat Healthbox 3.0 door middel van een app kan communiceren met de gebruiker en
met andere 'slimme' toestellen in huis. Via de app krijgt u op elk moment een duidelijk overzicht van de luchtkwaliteit in de woning. Dankzij verschillende profielen kunt u bovendien het ventilatieniveau per kamer instellen
volgens uw eigen behoefte.

Hebt u vragen over dit of andere ventilatiesystemen?
Contacteer Jeffrey Lemmens via 089 85 55 21 of jeffrey.lemmens@limoco.be.
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Onze medewerkers

OCO Quiz
OCO is de 'Ondernemersclub Opglabbeek' waarvan
Limoco al jaren lid is en waar Tim ondertussen de rol
van secretaris op zich genomen heeft.
Op 22 maart organiseerde OCO voor het eerst een quiz,
waaraan teams van 3 à 4 personen konden deelnemen.
Met 18 ploegen werd vooral gestreden om de eer en
voor de mooie prijzen. Limoco kwam met een sterk
team aan tafel maar moest met een 4de plaats toch net
naast het podium plaatsnemen. Het werd een leuke
avond en daarmee was het opzet zeker geslaagd!

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

Buiten Guido Smets: van technisch tekenaar tot
de
Ambachtelijk Chocoladebewerker
uren
We hebben al wat bijzondere hobby's de revue zien passeren en de favoriete bezigheid van Guido Smets, technisch
tekenaar bij Limoco, hoort zeker en vast ook thuis in dat rijtje.
De echtgenote van Guido startte een 4-tal jaar geleden met een winkel in geschenkartikelen, net buiten het centrum
van Bilzen. Bij ’Sjieke Dinges’ vind je o.a. geschenkmanden voor alle gelegenheden, chocolade en snoepgoed voor
de feestdagen, maar ook Italiaanse producten, wijnen, Cava, suikervrije pralines, streekproducten en logopralines.
In eerste instantie werd Guido ingeschakeld om 'na zijn uren bij Limoco' te helpen in de winkel, maar al snel werd hij
aangetrokken door de chocolade. Om te proeven maar ook om te maken en
zodoende startte hij 2 jaar geleden met een opleiding 'Ambachtelijk
Chocoladebewerker' bij Syntra in Tongeren. Ondertussen weet Guido alles
van pralines en holgoed voor Sinterklaas of Pasen, van koekjes en marsepein
én maakt hij zelfs kunstwerken in chocolade. De handtas op de foto maakte
hij als examenwerkstuk op school.
“Ik spendeer behoorlijk wat tijd aan mijn hobby, al varieert dat in functie van
de periode van het jaar. Met Pasen, Sinterklaas of Kerst is dat natuurlijk wat
meer, maar in de zomer doen we bijvoorbeeld ook enkele avondmarkten met
fruit en chocolade. Het is heel afwisselend en allemaal heel leuk om te doen,
maar er is toch één ding dat er een beetje uitspringt,” vertelt Guido met een
mysterieuze glimlach.
Daar willen we meer over weten, Guido?
“Wel, er is veel vraag naar erotische chocolade. Dat is een specialiteit op zich
en we gaan er ook mee op beurzen staan. Wie daar meer over wil weten, mag
ons altijd contacteren,” knipoogt hij.
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Personeelsfeest 2017:
een succesformule moet je niet veranderen!
Het is ondertussen een traditie geworden waar
iedereen op het einde van het jaar naar uitkijkt:
een avondje bowlen en steengrillen.
Jan nam het officiële gedeelte voor zijn
rekening en maakte van de gelegenheid gebruik
om een aantal jubilarissen
in de bloemetjes te zetten.
Van links naar rechts op de foto:
Jan Soons (15 jaar dienst),
Bart Stienaers (10 jaar),
Michel Raets (20 jaar)
en Rudi Geerits (25 jaar).
Erwin Saesen (15 jaar) ontbreekt op de foto.
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