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Beste lezer,
Het bijzondere jaar 2020 loopt op zijn einde… We kunnen er nog héél veel over vertellen. En in de gegeven
omstandigheden zouden we nog bijna gaan denken dat er niet veel positiefs over te vertellen is. Maar als u verder
bladert in deze nieuwsbrief, dan zult u merken dat hij dit keer dikker is dan gewoonlijk. En dat komt doordat we,
ondanks de bijzondere situatie die ons al bijna een jaar lang 'gijzelt', toch hard blijven doorgaan. Zo goed en zo
kwaad als we kunnen en ondanks de obstakels die we tegenkomen.
2020 was voor Limoco immers een héél speciaal jaar. Jan vierde in juni zijn 65ste verjaardag en droeg de fakkel van
het bedrijf officieel over aan Tim. Écht met pensioen gaan, ziet hij voorlopig nog niet zitten. “Want ik kan nog geen
groot afscheidsfeest geven,” zegt hij zelf. Toch ging die datum niet onopgemerkt voorbij.
Op 27/10/2020 was het 45 jaar geleden dat Limoco opgericht werd. Ook hiervoor géén groot feest, maar het is
natuurlijk wél een mijlpaal. En ondanks de barre en onzekere tijden hebben we ook dit jaar weer flink geïnvesteerd.
Over dit en nog veel meer leest u op de volgende pagina's.
Dat de financiële balans na zo'n turbulent jaar minder positief is, daar moeten we geen doekjes om winden. Over
het ganse jaar bekeken, denken we dat we kunnen stellen dat ons orderboekje 25% minder gevuld is dan andere
jaren. Dat zal uiteraard ook zijn effect hebben op 2021, een jaar dat sowieso met grote vraagtekens zal starten. De
coronacrisis heeft ons, zoals de meeste bedrijven, ook op de werkvloer getroffen. Ook bij ons zijn mensen ziek
geworden en/of in quarantaine gemoeten. In een KMO als de onze voel je dat onmiddellijk. De steunmaatregelen
van de overheid helpen ons en dragen ertoe bij dat we niet direct in grote problemen komen. Maar dat we het einde
van deze crisis nog niet gezien hebben en dat we, net als zoveel andere bedrijven, mogelijk nog door zéér zwaar
water moeten, staat wel vast.
Dit gezegd zijnde, hopen we u met deze nieuwsbrief toch weer een warme blik achter
onze schermen te geven. Uw positieve reacties doen ons altijd véél plezier!
We wensen u een warm eindejaar. Maak het zo gezellig als mogelijk. Op een veilige
manier. Vanop afstand voor de meesten, dichtbij voor degenen die u het meest dierbaar
zijn. En laat ons hopen dat in 2021 het tij keert, zodat we met zijn allen weer samen van
het leven kunnen genieten!
TIM en JAN STINKENS

Limoco NV
Industrieweg Noord 1141,
3660 Oudsbergen
T +32 (0)89 85 55 21
F +32 (0)89 85 42 21
info@limoco.be

www.limoco.be
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Houtbewerking

Industrie

Voedingssector

Logistiek

Afvalafzuiging

Testimonial Houtbewerking

Al 180.000 m³/u. afzuigcapaciteit van Limoco
bij Lemahieu Group
Lemahieu is geen onbekende naam in de houtindustrie. Al sinds 1932 is het familiebedrijf actief als
importeur van hout en platen. 10 jaar geleden kwam daar de houtbewerking bij: zagen, schaven en
impregneren. In Gent en Antwerpen heeft Lemahieu stockageplaatsen. De houtbewerkingsactiviteiten
gebeuren in Oostende. Het bedrijf is toeleverancier voor de houthandels en heeft in totaal zo'n 80 medewerkers,
waarvan 35 in de vestiging van Oostende. Het is ook in Oostende dat we Gedelegeerd Bestuurder Mike Lemahieu
treffen. Hij vertelt waarom hij voor de aanschaf van een 6de filter opnieuw bij Limoco ging aankloppen.
“Het is inderdaad al de 6de filterinstallatie die we bij
Limoco besteld hebben. Niet ter vervanging, maar als
uitbreiding. De 5 andere blowerfilterinstallaties zijn
er ook nog. In totaliteit beschikken we over een capaciteit van zo'n 180.000 m³/u. voor de afzuiging van
ca. 250 m³ houtkrullen per dag,” start Mike Lemahieu
zijn verhaal.
“Na een onderbreking van de samenwerking met
Limoco, die in de '80 begon, werken we sinds een
10-tal jaren opnieuw samen met hen. We hebben
toen alle materiaal van andere leveranciers vervangen door installaties van Limoco. Dit jaar hebben we
een bestaande houtopslagloods omgevormd tot een bijkomende productiehal en
geïnvesteerd in een nieuwe schaafbank en
een CNC-machine. In totaal staan er nu 8
schaafbanken, 2 zaagmachines en 1 CNCmachine. Voor die nieuwe machines hadden
we een extra stofafzuiging nodig, want er
was niet meer voldoende capaciteit in de
bestaande installaties.”

“Ik apprecieer de open en transparante manier van
communiceren van Limoco. Rechttoe rechtaan, zo
heb ik het het liefst. We zeggen allebei wat we te
zeggen hebben en dat is precies de sterkte van de
samenwerking. Uiteraard speelt de service ook een
belangrijke rol. Met zoveel installaties kan er natuurlijk al eens iets voorvallen, maar de goede werking
wordt door Limoco van op afstand opgevolgd. Als er
een probleem is, komt Jan Stinkens altijd eerst zelf
naar hier om het te bekijken. Binnen de week is er dan
meestal een oplossing,” besluit Mike Lemahieu.

De nieuwe installatie is van het type
'blower f ilter', met een debiet van
34.000 m³/u. Er is nog reservecapaciteit
voorzien voor eventuele uitbreidingen van
het machinepark in de toekomst. Onderaan
is de filter voorzien van een schraper die
stofophoping voorkomt. Zoals gebruikelijk,
werkt de installatie vraaggestuurd, in functie van het debiet dat op elk moment nodig
is. Energiezuinigheid wordt immers een
steeds belangrijker criterium. Het stof
wordt gescheiden in witte en rode houtkrullen, en via de bestaande transportleidingen
afgevoerd naar 6 opleggers van 100 m³ elk.
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Testimonial samenwerking

EFC vormt al meer dan 20 jaar een tandem
met Limoco: “Complementariteit en
flexibiliteit zijn grote troeven“
EFC (European Filter Corporation) is een wereldwijde speler in het domein van filtratie. Oorspronkelijk
enkel voor filtratie van lucht en vloeistoffen, maar vandaag ook voor oliefiltratie, ontstoffing, nevelafscheiding en filtratie met actieve kool. Het bedrijf is al meer dan 30 jaar gevestigd in Lummen en werkt al
ruim 20 jaar samen met Limoco.
Alain Henrard, Sales Manager en
medezaakvoerder van EFC, was er
van bij de start van de samenwerking
bij. Hij vertelt over de kracht van
zo'n jarenlang partnerschap.
“EFC biedt een totaalservice aan zijn
klanten. Het gaat niet alleen om het
ontwikkelen, implementeren en
onderhouden van filteroplossingen.
Wij ontzorgen onze klanten ook door
voor hen het filtermanagement te
doen. Dat houdt in dat wij hun stock
beheren, inspecties doen en wanneer nodig de filters vervangen. Wij
hebben met onze klanten langlopende partnership contracten. Het
zijn grote spelers en multinationals.
Om hen onze totaalservice te kunnen aanbieden, werken wij samen met verschillende partners, elk specialist in
hun eigen discipline. Limoco is één van die partners. Onze klanten spreken ons regelmatig aan voor de ontwikkeling van filtratieoplossingen op maat. Wij weten dat we voor complexe filterinstallaties bij Limoco terecht kunnen.
De samenwerking is met de jaren verder gegroeid. Zowel ikzelf als Rudi
Geerits hebben al een aardige 'staat van dienst' bij respectievelijk EFC en
Limoco. We hebben in al die jaren heel wat mooie projecten samen kunnen
realiseren waardoor we ook een bijzondere expertise in diverse sectoren hebben kunnen opbouwen. Ik denk dan aan projecten in de chemie, pharma, voeding, bouw, enz. Het gaat telkens om maatwerk. De situatie is bij elke klant
anders en elke oplossing is individueel en uniek. Onze activiteiten zijn erg
complementair en precies daardoor kunnen we zo goed inspelen op de
behoeften van onze klanten.
Het feit dat zowel EFC als Limoco kmo's zijn, is een bijkomende sterkte. De
compacte structuur van onze bedrijven maakt dat we een hoge graad van
flexibiliteit hebben én dat we bijzonder snel kunnen reageren en inspelen op
vragen en noden van onze klanten. Eigenlijk kunnen we dus spreken van een
'triple win', want elke betrokken partij heeft voordeel bij onze samenwerking.”
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EFC werd in 1989 opgericht door Karel Lavigne. Van bij de
start is het bedrijf gevestigd in Lummen.
In 2004 werd met de Atephos Mist Eliminator een eigen
product ontwikkeld en in de markt gezet, dat op maat geproduceerd wordt in de eigen werkplaats of ter plaatse bij de
klant.
In 2016 stapten Alain Henrard en Koen Geernaert mee in het
management van het bedrijf.
“Met de generatiewissel bij Limoco zien we niet onmiddellijk
iets veranderen. Noch in de werking van het bedrijf, noch in
de samenwerking. Met Tim is een zachte overbrenging gegarandeerd,” besluit Alain Henrard.

Project Logistiek

Katoen Natie Food & Feed
Limoco mocht opnieuw een mooi project uitvoeren bij Katoen Natie Food & Feed in Kallo.
Big bags met melkpoeder, die via containers binnenkomen, worden geopend en uitgestort in
bulkwagens. Om het stof, dat vrijkomt bij deze handeling, af te zuigen, ontwikkelde en installeerde Limoco een
afzuiginstallatie met 3 afzuigpunten en extra features:
Ÿ 2 vaste afzuigpunten bij de big bags
Ÿ een derde 'mobiel' afzuigpunt
Ÿ een aansluiting voor een poetsflexibel zodat ook onderaan bij de vrachtwagens poeder kan opgezogen worden
Ÿ 2 poetsflexibels in de werkzone
Bij het uitwerken van de oplossing moest rekening
gehouden worden met een aantal specif ieke
omstandigheden:
Ÿ De installatie is volledig 'food grade' uitgevoerd.
Ÿ Melkpoeder is een explosiegevaarlijke stof. De
volledige installatie werd dus ATEX-conform uitgevoerd
en voorzien van een breekplaat met vlammendover.
Ÿ Alle leidingen zijn vervaardigd in inox.
Ÿ Met een Hepa filter vermijden we contaminatie.
Ÿ De ruimte wordt in overdruk gehouden, zodat er geen
vervuiling van buitenaf kan binnenkomen.
Ÿ Omwille van de beperkte hoogte van 2,20 m waar de
installatie moest ingepast worden, was specifiek
maatwerk nodig. Dankzij de bijzondere expertise van
Limoco op dat vlak, konden we een oplossing
ontwikkelen die volledig voldoet aan de wensen én
behoeften van deze klant.
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Veelzijdig investeringsproject

Limoco werkt mee aan belangrijk
investeringsproject bij Nitto in Genk
Het was belangrijk nieuws voor Limburg, toen Nitto begin dit jaar aankondigde dat 12 miljoen euro zou
geïnvesteerd worden in de vestiging in Genk. Er kwam een gloednieuwe productielijn voor het vervaardigen van folie met een breedte van 3,5 meter. Wereldwijd enig in zijn soort.
Zander Peeters (Nitto Belgium): “Op de nieuwe productielijn wordt beschermfolie voor de glasindustrie geproduceerd. De productie van glas evolueert continu en de glaspanelen zijn steeds breder geworden. Het was essentieel
dat onze folie mee evolueerde. Waar we voorheen een maximum breedte van 2,8 meter konden produceren, kan dat
met de nieuwe M-lijn tot 3,5 meter. De installatie van die nieuwe productielijn was een gigantisch project waar
bovendien ook wel enige tijdsdruk mee gemoeid
was om de vooropgestelde timing te kunnen aanhouden. Er werden bij de aanvang van het project beloftes gedaan naar de klanten en het
management in Japan, om in het voorjaar de
eerste rollen te leveren bij de klanten. Om dit te
realiseren was er een enorme tijdsdruk.
Het productieproces van de folie verloopt in verschillende stappen. Bij elk van deze stappen
had Limoco een aandeel in het investeringsproject.
Productie van de folie op rollen
Tijdens het productieproces krijgt de folie een
lijmlaag en wordt hij op de definitieve rollen gerold. Hiervoor moet op verschillende plaatsen aan de productielijn
geconditioneerde lucht voorzien worden én verontreinigde lucht afgezogen. Limoco plaatste hiervoor twee aparte
leidingnetten, van respectievelijk 20.000 en 25.000 m³/u.
De beperkte ruimte om te installeren evenals de strakke timing waren een uitdaging.
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Het aging proces
De folie is nog niet klaar als hij van de lijn
komt. Hij gaat 'relaxen' bij een constante temperatuur. Dit 'aging proces'
gebeurt in de 'aging room'.
Voor het conditioneren van de aging
ruimte werden een ventilator van
36.000 m³/u. en 2 verwarmingsbatterijen (één op olie en één op water) geïnstalleerd.
Boven iedere toegangspoort is bovendien een luchtgordijn geplaatst, waardoor de warme lucht niet buiten gaat bij
het openen van de poort. Op 8 plaatsen aan de achterzijde wordt 36.000 m³/u. lucht afgezogen. Daardoor ontstaat
recirculatie en recuperatie van warmte. Via een kleine bypass wordt verse buitenlucht mee aangezogen.
Rollen op maat zagen
Vervolgens worden de uiteinden van de
rollen afgezaagd en netjes afgewerkt
voordat ze in individuele kisten verpakt
en wereldwijd verscheept worden. Voor
de afzuiging van het zaagsel werd een
ATEX CMF filter met een debiet van
7.700 m³/u. geplaatst. De installatie
werkt op een hoge onderdruk van
4.500 Pa omwille van de kleine afzuigmonden. Een extra moeilijkheid bij dit
onderdeel van het project was dat de
installatie moest ingebouwd worden via
een bordes (zie foto).
Ventilatie elektrische ruimte
De volledige sturing van de installaties bevindt zich in de elektrische
ruimte. Daar kan het behoorlijk warm worden. Om de warmte van de
sturing af te voeren, is er een ventilatiesysteem voorzien. 7.000 m³/u.
lucht wordt uit de productieruimte gezogen via een ventilator. De lucht
wordt gefilterd met G4 filters en (op warme dagen) afgekoeld met een
koelbatterij op water. De gekoelde/gefilterde lucht wordt onderaan in de
elektrische ruimte geblazen. De afvoer van de warmte gebeurt met
2 axiale ventilatoren aan de achterzijde van de ruimte. Een winter/zomerklep is een extra energiebesparende feature. Ze biedt de
mogelijkheid om de afgevoerde warmte hetzij naar buiten, hetzij in
de productieruimte te blazen.
“Ondanks het feit dat we al jarenlang een goede samenwerking
hebben met Limoco, was het géén evidentie dat zij ook dit keer mee
in het project betrokken werden. Zoals dat bij elke investering het
geval is, hebben wij nu ook verschillende leveranciers aangesproken. Bij de keuze voor een bepaalde leverancier worden prijs en
kwaliteit in de weegschaal gelegd. Bij Nitto is het gebruikelijk dat
de mensen van Engineering ook gewicht mee in de schaal leggen.
De kwaliteit en de betrouwbaarheid die we kennen van Limoco
waren mee doorslaggevende factoren,” besluit Zander Peeters.
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Jan werd 65

Geen groot pensioensfeest, maar...
Jan had zijn ontgoocheling al vaak uitgesproken. Die verdomde coronacrisis stuurde alle plannen in de war. 2020
zou zijn feestjaar worden. Het jaar dat hij 65 werd en dat wou hij vieren. Met héél veel mensen. Met zijn familie en
iedereen die hem dierbaar is, met de medewerkers van Limoco, met vrienden, klanten, leveranciers en relaties. Dat
feest kon niet doorgaan en Jan stak niet onder stoelen of banken hoe jammer hij dat vond.
Wat Jan niet wist, was dat zijn familie zijn 65ste verjaardag toch alles behalve onopgemerkt zou laten voorbij gaan.
Ze smeedden een ander plan… Samen met 2 bijzondere dames, Lisette en Dolly.
Lisette, echtgenote van Jan, is ook zijn eeuwige steun en toeverlaat. Maar wie is Dolly? Het is de rood-witte 2PK die
Jan vorig jaar aan Lisette cadeau deed voor haar verjaardag. Zij had zo'n 2PK als eerste autootje in 1987. Het type
heette 'Dolly' en er zijn ooit maar 500 exemplaren van geproduceerd. Jan had er nog ééntje gevonden in Duitsland
en liet hem restaureren. Die auto zou hem nu een bijzondere reis bezorgen!
Op 14 juli brachten Tim en Pieter, Jan en Lisette naar Brussel-Zuid. Daar kregen ze 16 enveloppes overhandigd. Elke
avond mochten ze één omslag openen, met daarin telkens de planning voor de volgende dag. De eerste enveloppe
stuurde hen met de Thalys naar Parijs, vervolgens met de TGV naar Nantes en met de taxi naar het hotel in
Pornichet, vlak aan de kust. Bij het hotel werden ze opgewacht door… Dolly, die hen de komende 15 dagen naar
hun volgende bestemmingen zou brengen. De start van een ongelofelijke reis, waar nog enkele verrassingen op
hen wachtten!

14/7
Aankomst in Pornichet
waar Dolly klaar stond voor een
onvergetelijke reis

18/7
223 km naar Plouibazlanec

23/7
120 km
naar Ault

Via Zierikzee (28/7 - 230 km)
en Kasterlee (29/7) eindigt deze schitterende reis op 30/7 in Bree.
Het was een ongelofelijke reis
met veel herinneringen en prachtige momenten.
2200 km met Dolly, zonder één enkel probleem onderweg.
Dankuwel aan de kinderen om zo’n mooie reis te organiseren!
Jan & Lisette

22/7
120 km naar Honfleur

15/7
257 km naar Fouesnant
21/7
180 km naar Vierville-sur-mer,
langs de route van de landing
in Normandië

16-17/7
230 km naar Conquet, bezoek aan Brest

24/7
225 km naar Diksmuide.
Daar wacht de grootste verrassing!
Op de vakantieboerderij van Katrien en Filip,
waar de ganse familie vroeger meer dan 20x
op vakantie ging, werden Jan en Lisette
opgewacht door kinderen en kleinkinderen.
Er volgden nog 2 fijne dagen met de familie
in Nieuwpoort en Oostende.

20/7
265 km naar Coudeville

19/7
187 km naar
Mont-Saint-Michel,
met overnachting op
het eiland.
Bezoek aan Saint-Malo,
hetgeen ook de eerste
reis was samen in 1978!
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Testimonial Houtbewerking

Tech-Wood: “De gevolgen van de brand
hadden veel erger kunnen zijn“
Tech-Wood in Wichelen, een dochterbedrijf van Houtland, schaaft en recycleert hout en levert daarmee
voornamelijk voorraad aan het moederbedrijf. Een stukje metaal dat bij het schaven mee in de
stofafzuiging belandde, veroorzaakte midden juni een brand in de filterinstallatie. Gelukkig kon de
brandweer de schade beperken tot de filter, maar dat betekende toch dat de productie even stillag.
Kristof Valcke vertelt hoe Limoco bijsprong om in
eerste instantie de productiestilstand te beperken én
op welke manier ze Tech-Wood ontzorgden dankzij de
inbreng van hun expertise in het dossier bij de
brandverzekering.
“Na de brand was het onze grootste bekommernis om
de productie zo snel mogelijk weer te kunnen
opstarten. Limoco heeft ons daarbij uitstekend
geholpen door binnen de week met een reservefilter
voor een noodoplossing te zorgen. Daardoor heeft
onze productie uiteindelijk maar een 4-tal werkdagen stilgelegen. Vervolgens kwamen Jurgen Evens
en Wouter Vandenberghe ter plaatse toen de expert
van de brandverzekering de schade
kwam opmeten. Het ging om een vrij
complex dossier, waarbij verschillende
factoren een rol speelden.
Limoco deed al het mogelijke om ons
met raad en daad bij te staan. De
expertise van Jan Stinkens bleek daarbij
van onschatbare én doorslaggevende
waarde. Op zo'n moment stel je vast dat
er tijdens de samenwerking met Limoco,
die zo'n 10 jaar geleden startte, een
vertrouwensband gegroeid is die op
lange termijn heel veel vruchten
afwerpt. Een bedrijfsbrand is erg, maar
de gevolgen hadden voor ons bedrijf
véél erger kunnen zijn dan ze nu waren.
We hebben na het incident gedurende 3
maanden kunnen verder werken met de
reserve-installatie van Limoco. En dat
was heel belangr ijk want het was
midden in een bijzonder drukke periode.
Onder tussen is de nieuwe f ilterinstallatie geplaatst en kunnen we weer
op volle toeren verder werken.”
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Kristof is bijzonder enthousiast over de samenwerking met Limoco: “Ik ben 30 jaar en neem in ons
bedrijf stilaan de fakkel van mijn vader over. Het stelt
me enorm gerust dat we kunnen samenwerken met
een partner als Limoco, die zoveel expertise in huis
heeft. De manier waarop ze ons de afgelopen
maanden hebben bijgestaan, verdient een dikke
pluim. Ook al zijn ze gevestigd aan de andere kant van
het land, dat is voor ons geen enkel nadeel, vermits ze
ook een serviceafdeling hebben in West-Vlaanderen.
En ook bij Limoco is net een generatiewissel gebeurd.
We zijn dus samen een perfecte combo, ook voor de
toekomst.”

Nieuws uit eigen huis

Blijven investeren is een belangrijk signaal
Ondanks de huidige, bizarre en onzekere economische situatie vinden we het belangrijk dat we blijven vooruitkijken. En dat betekent dat we blijven investeren. Een belangrijk signaal, niet in het minst voor onze medewerkers. We
willen duidelijk maken dat ze bij Limoco op een stevig schip varen, dat wel bestand is tegen een zware storm. Maar
het is ook een belangrijk, positief signaal voor onze klanten en leveranciers. Zij weten dat ze met een gerust hart
met ons in zee kunnen gaan én dat ze op onze service kunnen blijven rekenen.
De uitbreiding van onze bedrijfshal is ondertussen afgerond. Het nieuwe magazijn wordt nog verder heringericht
en in het bestaande gedeelte krijgt de infrastructuur een opfrissing in onze geel en blauwe bedrijfskleuren.
We hebben ook nog een
nieuwe vrachtwagen en 3
aanhangwagens voor onze
hoogwerkers aangeschaft.
Een klein 'prestigeprojectje' tenslotte, is de
ontwikkeling van ons eigen
beregeningssysteem voor
onze tuin.
Maatwerk tot in de kleinste
hoekjes dus.
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Residentiële ventilatie

Project in de kijker: duurzaam genieten in
Vakantiewoning ’De Zilveren Maan’
Sinds eind oktober heeft Limburg er weer een bijzondere vakantieplek bij. Vakantiewoning De Zilveren Maan in
Neeroeteren is het resultaat van 4 jaar hard werken aan de realisatie van een droom voor Lut en Manu Leys. Zij kochten een oude hoeve die ze transformeerden tot een moderne accommodatie voor een groep van max. 22 personen.
Drie aspecten waren belangrijk bij de verbouwing: behoud van het karakter van het oude pand, de integratie van
innovatieve, duurzame, ecologische materialen en technieken én maximaal comfort voor de gasten. Voor het ventilatiesysteem, een balansventilatie type D, kwamen ze te rade bij Limoco.
Manu Leys: “We hebben offertes gevraagd bij verschillende leveranciers. Uiteindelijk kozen we voor een samenwerking met Limoco omwille van het maatwerk dat ze leveren. De box waarop alle leidingen worden aangesloten,
maken ze in hun eigen atelier. Het systeem is heel toegankelijk, hetgeen belangrijk is om het onderhoud te doen.
De samenwerking met Jeffrey en Pieter was heel aangenaam. Zij kennen hun vak, ze
weten waar ze mee bezig zijn en dat is precies de toegevoegde waarde van Limoco. Hun
duurzame manier van werken is bovendien volledig complementair met onze eigen filosofie en onze visie. Zo is zuinig omspringen met energie de rode draad in ons eigen verhaal. De vakantiewoning heeft een E-peil van -10, waardoor we een A+ certificaat bekomen hebben. En er zijn nog wel enkele noemenswaardige features:
Ÿ In het nieuwe gedeelte van de woning, dat in houtskeletbouw is opgetrokken, zijn de
wanden opgevuld met 5 ton papiervlokken.
Ÿ De gebruikte isolatie heeft een dikte tussen 20 en 45cm.
Ÿ De energie van het afvalwater (vb. de warmte van het water van de douche) wordt
maximaal gerecupereerd.
Ÿ Eén van de 10 toiletten is een 'composttoilet'. Dit is een Zweeds product, eigenlijk volgens het principe van de toiletten die we in onze streek ook kenden in de vorige eeuw:
een plank met een gat. Maar de moderne versie ziet er precies uit als een gewoon toilet
en veroorzaakt géén geurhinder. Voordeel is dat er geen
water verbruikt wordt om door te spoelen en dat het 'vast
gedeelte' na 4 à 5 jaar gebruikt kan worden als compost in
de tuin.“
„We zijn heel tevreden dat we voor Limoco als ventilatiepartner gekozen hebben. Met hun maatwerk maken ze een
belangrijk verschil. Een verschil maken is precies hetgeen
wij met De Zilveren Maan ook willen doen. Onze gasten een
onbezorgd verblijf bieden, zowel particulieren als bedrijven. En in uitdagende tijden zoals nu, is de ruime accommodatie ook geschikt om met een beperkte groep van familie, vrienden of collega's in eigen land of streek een uitstap
te plannen, rekening houdend met voldoende afstand en
privacy voor iedereen.“
Meer info op www.dezilverenmaan.be

Hebt u vragen over ventilatiesystemen of oplossingen voor uw woning?
Contacteer Jeffrey Lemmens via 089 85 55 21 of jeffrey.lemmens@limoco.be.
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Toch een motorreis voor Jan en Tim
Het zag ernaar uit dat de jaarlijkse traditie van Jan en Tim in 2020 onderbroken zou worden. Maar als je iets écht
heel graag wil, dan lukt dat vaak ook!
Een paar weken later dan gepland en ook een beetje onverwacht, konden Jan en Tim toch vertrekken voor een tocht
door Frankrijk (vertrek in Mulhouse), Zwitserland, Italië en Oostenrijk. Legendarische plekken werden aangedaan:
Matterhorn, Col du Grand-Saint-Bernard, Gotthard en de meest tot de verbeelding sprekende Stelvio. Onderweg
werd ook tijd gemaakt voor wat afwisseling en natuurlijk ook op tijd en stond een frisse pint!

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

Buiten Bart Stienaers is een Bospoeper
de
Neen, niet zo ééntje als we kennen uit de TV-serie 'Van Vlees en Bloed'. Maar één van de stichtende leden van fietsuren club
'De Bospoepers'.
Als sinds meer dan 10 jaar gaat Bart op zondagvoormiddag fietsen. Eerst was dat samen met zijn schoonbroer. Dan
kwamen er nog wat vrienden bij. En dan nog wat vrienden van die vrienden. En zo zijn ze ondertussen met een
groepje van een 12-tal mannen die eropuit trekken met de fiets.
Meestal met de mountainbike, maar in de zomer ook wel eens met
de wegfiets. Een paar keer per jaar organiseren ze ook een techniektraining, onder leiding van een externe trainer.
“We doen ritten van 40 à 50 km met de MTB. Als we op de weg gaan
fietsen, kan dat 100 km zijn. 1 à 2 maal per jaar doen we ook een
nachttocht in het bos. Meestal is dat rond de kerstperiode en dan
volgt er aansluitend zoiets als een 'après-vélo',” zegt Bart met
een knipoog. “Een goed evenwicht is voor ons het belangrijkste:
samen fietsen en daarna samen een pint pakken. We zijn een
hechte vriendengroep; voor ons telt méér dan alleen het fietsen.
We kennen mekaar allemaal en de meesten zijn al vrienden sinds
heel veel jaren. Op welke manier we aan onze naam 'De
Bospoepers' gekomen zijn, dat weet ik eigenlijk niet meer,” verontschuldigt Bart zich. Het zou natuurlijk ook kunnen dat hij dit
'geheim' hier liever niet prijs geeft.
Die naam staat ook duidelijk te lezen op hun gepersonaliseerde
uitrusting, net als het logo van Limoco. U kunt er dus niet naast
kijken, als u deze groep vrolijke vrienden op zondagmorgen
ergens in de bossen van Opoeteren tegenkomt.
U weze gewaarschuwd!

Welkom, Thomas en Quinn!
We hebben opnieuw twee
’Corona-baby’s’ bij Limoco!
Thomas Hansen
°13/10/2020
3,365 kg
51 cm
Zoontje van Kevin en Tamara
Broertje van Eleni
Quinn Klaps
°15/10/2020
3,580 kg
50 cm
Dochtertje van Toon en Robyn
Zusje van Ella
Kleindochtertje van Nicole
14

LIMOCO NEWS

Meer nieuws van en met onze medewerkers

Opleiding asbestbehandeling
Het gebeurt dat onze mensen werken in een omgeving
waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn. We
vinden het belangrijk dat zij goed geïnformeerd zijn
over de mogelijke gevaren en dat zij weten hoe ze op
een veilige manier hun werk kunnen doen.
Daarom nodigden we in het voorjaar een expert van de
firma BE-Consult uit. Hij kwam een opleiding geven
met als doel kennis en inzicht te geven in de risico's van
blootstelling aan asbest, het herkennen van asbest en
asbesthoudende materialen en het toepassen van de
correcte handelwijze bij aantreffen van asbest.
Het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen laten we uiteraard aan professionals over.

Visnamiddagdag 2.0
De eerste visnamiddag, vorig jaar, was een voltreffer. Daarom kwam er dit jaar een tweede editie. Helemaal
coronaproof, want buiten aan de visvijver is er plaats genoeg voor iedereen, om op veilige afstand de hengel
uit te werpen.
Op vrijdag 25 september verzamelden we met 13 ploegen van elk 2 deelnemers.
Bart en Kurt wisten de meeste vissen aan de haak te slaan, maar liefst 34 stuks. In totaal werden 200 vissen
gevangen in een tijdspanne van 2,5 u. Die vissen mochten allemaal weer terug het water in.
Als beloning kreeg de top 3 een korf met lekkernijen en een
extra attentie. Voor de pechvogels was een troostprijs voorzien.
Na afloop mocht iedereen ook nog aanschuiven voor een stuk
pizza.

LIMOCO NEWS
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Gelukkig Nieuwjaar

1975 - 2020

Verlof inzetten,
een traditie in ere houden

Geen familiedag dit jaar, om de gekende reden. Om de gezinnen, en in het bijzonder de kinderen van
onze medewerkers toch een fijne Limoco-namiddag te bezorgen, hebben we op 3 juli samen het verlof
ingezet.
Barbelicious zorgde ’s middags voor een lunch met een assortiment van streetfood om u tegen te
zeggen. Na het eten arriveerden de kids en kon de pret beginnen. Met een lunapark op de parking van
Limoco werd een échte kermissfeer gecreëerd. Zowel de kleintjes als de niet meer zo kleintjes leefden
zich uit. Aan het einde van de dag mocht iedereen een mooie prijs mee naar huis nemen.
En er was nog meer om te vieren. Op 15 juni werd Jan immers 65 jaar en officieel is hij nu dus pensioengerechtigd. Van afscheid nemen is echter nog geen sprake! Een uitgebreid feest kon ook nog niet, maar
we konden deze mijlpaal uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan.
Tijdens de week dat Jan en Tim op motorreis waren, werd door de medewerkers in het bedrijf een ludiek
filmpje opgenomen om Jan te bedanken voor de vele jaren ten dienste van Limoco. Dolle pret toen we
samen naar het filmpje keken, niet in het minst om de bloopers...
In naam van alle medewerkers:

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat het ons weten via info@limoco.be en wij doen het nodige!

Prettige
Feestdagen

“Jan, hartelijk bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt en nog steeds doet!“

Zeg Wouter,
dat was nogal een
jaar, hè? Zullen we er
nog eens op
klinken?
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Dat kan
je wel zeggen,
Jeroen.
Naar goede gewoonteEn
hebben
we ook
dit
we klinken
ineens
jaar het verlof weer opook
eenalaangename
op 2021!
manier ingezet.
Schol!
Op vrijdag 5 juli genoten we, in een speels
decor, met het ganse team van een
waterballonnengevecht én van een
lekkere BBQ, verzorgd door Barbelicious
uit Hechtel-Eksel.

