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Beste lezer

Hoe gaat het met u? Het lijkt misschien een ongewone vraag, maar stellen we ze wel genoeg? Want 
het is toch wel allemaal wat. Zes maanden geleden keken we nog uit naar het ‘opnieuw normaal’, en 
ondertussen zitten we met een oorlog op een paar duizend kilometer van onze deur. Op economisch 
vlak blijkt dit een nog veel grotere impact te hebben dan de pandemie van de voorbije twee jaar. 
We zien het, we horen het, we voelen het allemaal. De inflatie swingt de pan uit en dat voelen we 
allemaal in onze portemonnee. Het lijkt wel een vicieuze cirkel waarin we terechtgekomen zijn.

Gelukkig komt onze werkgelegenheid niet in het gedrang. Dankzij een aantal grote projecten die 
eerder uitgesteld waren o.w.v. COVID-19, was het begin van 2022 zelfs drukker dan gewoonlijk. 
Daarnaast zien we dat een aantal van onze bestaande klanten beslissen om verder te investeren, 
hetgeen zich vertaalt in een stijging van de aanvragen die we ontvangen.

Ook wij blijven investeren in onze infrastructuur. Veel van onze mensen wonen op fietsafstand van 
Limoco. Daarom voorzien we een verwarmde fietsenberging met oplaadpunten voor elektrische 
fietsen. Een aantal wagens in ons wagenpark zijn aan vervanging toe. In de plaats komen drie 
hybride wagens en één elektrische wagen. Tevens zullen we een aantal laadpalen installeren.

Deze nieuwsbrief is verder weer goed gevuld met mooie projecten, in binnen- en buitenland. Maar 
ook met nieuws uit de afdeling Woningventilatie, waar we een mijlpaal van 1000 projecten vier-
den. En vieren, dat hoort bij het werk. Een pensioen, een jubileum of éénder wat, het gaat nooit 
onopgemerkt voorbij bij Limoco. Het pensioenfeest van Jan staat ook eindelijk weer op de agenda, 

na zo vaak uitgesteld te zijn geweest. In onze volgende nieuwsbrief 
leest u daar ongetwijfeld meer over!

En zo is het ondertussen weer zomer. Na twee jaren van veel niet mogen 
of kunnen, zijn we ervan overtuigd dat 2022 voor velen onvergetelijk 
zal worden. Maak er op alle vlakken het beste van. Geniet van de dingen 
die u zo hard gemist hebt. Samen met de mensen die u dierbaar zijn. 

Fijne zomer en veel leesplezier!

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



LIMOCO NEWS 3

Machinebouwer Budé (Maastricht) heeft bijzondere 
expertise in de ontwikkeling en de bouw van machines 
voor de voedingssector. Met hun Gasshaker zijn ze 
marktleider binnen de Europese slagroomindustrie. 
De Gasshaker voorziet met room afgevulde spuitbus-
sen van gas en mengt dit tijdens het begassen, door 
middel van een schudbeweging, met het product. Het 
resultaat is spuitslagroom. 

Het vulproces gebeurt in verschillende stappen, het-
geen impliceert dat elke onderbreking in het proces 
of overgang naar een volgende stap een risico voor 
contaminatie kan zijn. Om deze risico’s tot nul te 
herleiden, werkt Budé samen met Limoco. 

Samenwerking met machinebouwer Budé om  
contaminatie in de voedingssector te vermijden

Kiemvrij werken is in de voedingsindustrie geen kwestie van een beetje meer of een beetje minder. Dat 
kan immers desastreuze gevolgen hebben. Denk maar aan het voorval met Belgische chocolade, enkele 

maanden geleden. Om tot een 100% kiemvrije productie te kunnen komen, dienen verschillende parameters opti-
maal controleerbaar en beheersbaar te zijn. Daarnaast heb je als productiebedrijf van voedingsmiddelen partners 
nodig met kennis van zaken, die je in staat stellen om te allen tijde te kunnen werken in een kiemvrij milieu.

Voor een machine met 60 vulkoppen, die Budé in-
stalleerde bij een Belgische producent van slagroom, 
bouwden wij een ‘laminaire flow kap’, voorzien van 6 
ventilatoren met HEPA filters om ultra zuivere lucht 
in te brengen. Sensoren zorgen ervoor dat zowel de 
filters als de flow van de lucht bewaakt worden. Bij 
de geringste detectie van een onregelmatigheid valt 
de vulmachine onmiddellijk stil.

Het spreekt voor zich dat deze filters een cruciale rol 
spelen in het ganse productieproces. Daarom wordt 
niets aan het toeval overgelaten en zijn verschillende 
voorzorgsmaatregelen voorzien:
- De 6 ventilatoren zijn in full inox in het eigen atelier 

van Limoco gebouwd.
- De filters zijn afgeschermd door een inox bescherm-

plaat om beschadiging te voorkomen.
- Er is extra aandacht besteed aan het reinigingsgemak 

van de installatie.
- Flow controllers zorgen voor een dubbele controle. 

Indien er géén flow gedetecteerd wordt, valt de 
machine automatisch stil. Hetzelfde gebeurt indien 
onreinheid in de filters zou gedetecteerd worden.

Nog een logistiek detail: wegens de omvang van de 
installatie, moest deze via het dak in de bedrijfshal 
gehesen worden.
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Weg chocoladepoeder bij Gudrun chocolade
We blijven in de voedingssector én bij de zoetigheden, nl. bij de ‘Cocoa dusted truffles’ van chocoladefa-
brikant Gudrun in Lier. Die heerlijke truffels hebben zo’n subtiel laagje chocoladepoeder dat aan je tong 

blijft plakken als je ze in de mond stopt. Zalig, toch! 

Maar dat poeder, dat zo fijn is als stof, kan voor 
hinder in de productie zorgen als het overal 
neervalt. De ingenieurs bij de chocoladepro-
ducent ontwierpen zelf een omkasting voor de 
productielijn. Ze kwamen bij Limoco aankloppen 
voor advies én voor de integratie van een stofaf-
zuiging in hun productie-installatie.

Wij bouwden een stofafzuiging met verschillende 
afzuigpunten voor het chocoladepoeder. Omdat 
het stof explosieve eigenschappen heeft, is de 
installatie ATEX uitgevoerd. Het was niet mogelijk 
om de installatie buiten te plaatsen, daarom 
hebben we een breekplaat met Vigilex vlammen-
dover voorzien. Mocht er zich toch een explosie 
voordoen, dan zorgt een scheidingswand voor 
extra bescherming op de plaats waar eventueel 
mensen kunnen passeren. Tevens is een ‘broken 
bag detector’ voorzien: wanneer een filterelement 
defect is, stopt de stofafzuiging automatisch.
Omwille van beperkte ruimte werd een klein 
opvangvat voor het poeder op maat gemaakt 
in ons atelier.

Meer logistieke efficiëntie bij Intersig  
in Frankrijk

Intersig, met hoofdzetel in Dendermonde, is een in-
ternationale speler in de staalverwerkingsnijverheid. 

Meer nog, het Vlaams bedrijf behoort tot de wereldtop en heeft 
ondertussen productievestigingen in België en Frankrijk. Wij 
mogen hen al meer dan 10 jaar tot onze klantenkring rekenen.

Eén van hun producten is betonstaal op rol. In de productie-
vestiging in Frankrijk werden twee extra treklijnen voor de 
staaldraad geïnstalleerd, in het kader van een optimalisering van 
de logistieke efficiëntie en zodoende ook de kostenefficiëntie. 

Limoco bouwde een installatie voor stofafzuiging boven de 
productielijnen. Alle materiaal werd verstuurd naar Frankrijk, 
zodat de mensen ter plaatse de installering konden voorbe-
reiden. Onze eigen mensen zijn achteraf alles gaan afwerken 
en in dienst stellen.
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Afzuiginstallatie voor juweliers in spé in Bokrijk 
Het Kasteel van Bokrijk, gelegen in het Provinciaal domein Bokrijk, huisvest de ‘Campus van het Vakman-
schap’. Hiervoor werd de verdieping omgebouwd tot atelierlocatie voor vakmanschap. 

Ook Syntra Limburg maakt gebruik van deze 
werkplekken en organiseert er een aantal lang-
durige opleidingen, zoals juwelier-goudsmid en 
marokijnbewerking. 

In het atelier voor de juwelieropleiding heeft 
Limoco twee puntafzuigingen geïnstalleerd boven 
de werktafels. Eén boven de smeltkroes en één 
voor het afzuigen van lijmdampen. 
Aangezien er gewerkt wordt met specifieke 
labomaterialen, was het belangrijk dat de af-
zuiginstallatie vervaardigd werd uit chemisch 
resistente en zuurbestendige materialen.

Optimalisering bij Vynova
Vynova Belgium is één van de zes productiesites van Vynova Group, een Europees chemiebedrijf. Op de site 
in Tessenderlo wordt onder meer ethyleendichloride (EDC) en monovinylchloride (MVC) geproduceerd, 

twee essentiële bouwstenen voor de productie van PVC.

Limoco werd aangesproken voor het installe-
ren van een nieuwe geluidsomkasting voor de 
installatie waar H2-gassen behandeld worden. 

Bij het ontwerp van de nieuwe omkasting werden 
een aantal facetten ter optimalisering onder de 
loep genomen:
- De nieuwe omkasting is groter dan de vorige 

en tevens voorzien van deuren aan de voor- 
én de achterzijde. Hierdoor is de installatie 
beter toegankelijk en kan het onderhoud 
gemakkelijker uitgevoerd worden.

- In de kast is ventilatie voorzien. Enerzijds om 
de warmte af te voeren en anderzijds om te 
vermijden dat de H2-gassen zich opstapelen in 
de besloten ruimte. Lucht wordt aan de zijkant 
aangezogen en langs boven uitgeblazen.

- Op het dak is bijkomend een grote geluidsdem-
per geplaatst die demonteerbaar en gemakkelijk 
toegankelijk is voor het onderhoud.
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Optimalisering stofafzuiging productiehal Waregem

“We hebben met Limoco aangekaart dat we onze 
stofafzuiging in onze grote productiehal wilden op-
timaliseren, zowel in functie van afvalverzameling 
als van energiezuinigheid. We zijn onze bestaande 
situatie samen grondig gaan bekijken en daaruit is 
een plan van aanpak in verschillende fasen gekomen. 

Een eerste aspect dat we onder de loep genomen 
hebben, was het leidingnet van de drie bestaande 
filterinstallaties, die allemaal los van elkaar func-
tioneerden. Door te werken met minder buizen en 
kortere afstanden konden we tot een energiebespa-
rende oplossing komen. We voegden een vierde filter 

Cras Woodhops: “Rechttoe rechtaan  
communiceren, dat is fijn samenwerken.”

toe om te vermijden dat een afstand van bijna 150m 
overbrugd moest worden om alle machines aan de 
andere zijde van de hal van afzuiging met een optimale 
flow te voorzien.
Het tweede aspect was de energiezuinigheid. Alle 
15 machines hadden een aparte ventilator voor de 
afzuiging, met slechts één (hoge) frequentie. Door 
de herziening van het leidingnet en het frequentie-
gestuurd maken van de ventilatoren, hebben we een 
enorme optimalisering kunnen doen. Waar we vroeger 
15 ventilatoren hadden, zijn er nu nog maar 6 nodig. 
Ze draaien in functie van de behoefte en van het aantal 
machines die in werking zijn. Dat scheelt enorm in het 
energieverbruik. Bovendien staan de ventilatoren nu 
buiten, waardoor er minder geluidshinder is in de hal.

Cras is een Belgisch familiebedrijf met hoofdvestiging in Waregem, dat al meer dan 140 jaar actief is in 
de hout sector. Naast het importeren en bewerken van ruw, massief hout, is er een distributienetwerk 

van ‘Cras Woodshops’, houthandels voor vakmensen en consumenten, verspreid over gans België. Bij Cras vind 
je werkelijk alle hout en plaatmateriaal voor bouw, interieur en tuin. De productie gebeurt voornamelijk in de 
hoofdvestiging in Waregem, waar een machinepark van een 15-tal machines draait. In 2021 gingen de deuren 
open van de 17de vestiging van Cras Woodshops in Oostende. Een gloednieuwe houthandel die tevens voorzien 
is van drie machines voor lokale productie.
Technisch Verantwoordelijke Hans Viaene vertelt over de samenwerking met Limoco.
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En er is nóg een voordeel: alle filterinstallaties werden 
samen voorzien van een nieuwe elektrische sturing. 
Alles zit nu samen gegroepeerd op één plaats. Dat 
is niet alleen overzichtelijker, het is gemakkelijker 
werken voor onze mensen. Op één grote touch screen 
kunnen we in één oogopslag de toestand zien van alle 
filters, dus ook van de installatie die helemaal aan 
de andere kant van de hal staat. We werken in een 
2-ploegenstelsel en continuïteit van onze productie 
is heel belangrijk. De overzichtelijkheid helpt ons om 
dat allemaal goed onder controle te houden. Mocht 
er zich een probleem met de afzuiging voordoen dan 
zullen onze techniekers eerst een interventie doen. 
Indien nodig, wordt contact opgenomen met Limoco. 
Zij kunnen inloggen op ons controlepaneel en ons 
vanop afstand bijstaan. Ook dat is een kostenbespa-
rende oplossing.

Een laatste optimalisering hebben we doorgevoerd bij 
de opvang van de houtkrullen. De bestaande betonnen 
silo’s hebben we afgebroken en in de plaats daarvan 
werken we nu met opleggers. De houtkrullen komen 
daar rechtstreeks in terecht en kunnen zonder extra 
handeling weggevoerd worden. Dat is beter voor het 
milieu én ook weer energiebesparend.
Het ganse project hebben we in vier fasen uitgevoerd. 
Alles werd op voorhand zeer goed gepland door Limoco 
en met ons besproken. Daardoor heeft onze productie 

geen noemenswaardige stilstand gekend, hetgeen 
uiteraard een belangrijk gegeven is.”

Nieuwe stofafzuiging voor 17de vestiging in Oostende

Hans Viaene: “Vorig jaar hebben we een 17de vesti-
ging geopend in Oostende. Het gaat om een volledige 
nieuwbouw. Er zijn tevens een 3-tal machines voorzien 
voor lokale productie. Dat betekent dat we daar ook 
een filterinstallatie nodig hadden. Limoco heeft die 
geplaatst.”
Limoco installeerde een onderdruk sluisfilter met een 
debiet van 10.000 m³/u, voorzien van brandbeveili-
ging en recuperatie van de gefilterde warme lucht. 
Opvang van afgezogen stof en houtkrullen gebeurt 
in een container.

Rechttoe rechtaan

“Beide projecten zijn heel vlot verlopen. Vooral voor 
de omvangrijke optimalisering in Waregem was dat 
niet evident. Maar dankzij de goede communicatie in 
elke fase van het traject hebben we weinig of geen 
problemen gekend bij de opstart. Op elk moment 
wordt rechttoe rechtaan gecommuniceerd. En als er 
obstakels zijn, dan lossen we die samen op. Dat is 
fijn samenwerken in vertrouwen,” vat Hans Viaene 
het mooi samen.
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Uitbreiding bij DUPAC 
DUPAC staat voor Duurzame Paneel Constructies. Het bedrijf, gevestigd in Bocholt, produceert en levert panelen 
voor houtskeletbouw en dak- en timmerwerk. Hun klanten zijn professionele aannemers in houtskeletbouw.

Sinds de oprichting 10 jaar geleden is DUPAC al klant bij 
Limoco. In hun eerste bedrijfshal plaatsten we destijds een 
gereviseerde afzuiginstallatie uit ons tweedehands aanbod. 
Ondertussen is het bedrijf flink gegroeid en is er een pro-
ductiehal bijgekomen. Naast de investering in een aantal 
nieuwe machines, was het ook tijd om de oude installatie 
te vervangen in de ene hal én een bijkomende afzuiging 
te voorzien in de nieuwe hal. Ze beschikken nu over twee 
blowerfilters:
- 20.000 m³/u capaciteit in de eerste hal
- 40.000 m³/u capaciteit in de tweede hal

Beide installaties zijn ATEX uitgevoerd en zijn voorzien van een systeem voor recuperatie van de warme lucht, in 
functie van energiezuinigheid. Op beide installaties is nog reservecapaciteit voor eventuele toekomstige uitbrei-
dingen. Alle afgezogen stof wordt samengebracht en verzameld in een container d.m.v. één transportsysteem.

Gefaseerde vervanging bij 
Kingspan

Kingspan Access Floors, een divisie van Kingspan Group, is wereld-
leider als leverancier van verhoogde (computer)vloeren. Je vindt de 

verhoogde vloeren terug in kantoren, datacentra, callcentra en grote retail 
gebouwen. Omgevingen waar veel bekabeling aanwezig is, die op een veilige 
en esthetische manier weggewerkt dient te worden.

Het project bij Kingspan was een ‘thuismatch’, hier in Oudsbergen. Het bedrijf 
is tevens al jarenlang een trouwe klant van Limoco.
Onze opdracht was een nieuwe blowerfilter installeren bij één van de ma-
chines voor de productie van vezelversterkte calciumsulfaatplaten, omdat 
de bestaande filter versleten was. De vervanging gebeurde in verschillende 
fasen, om het productieproces minimaal te verstoren.
In eerste instantie hebben we een patronenfilter, die niet meer in gebruik was, 
volledig gereviseerd en met een by-pass gekoppeld aan de te vervangen filter. 
Vervolgens werd de nieuwe blowerfilter met een capaciteit van 20.000 m3/u 
geïnstalleerd en werd de machine op de nieuwe filter in gebruik genomen.
Er werd nog een bestaande afzuiglijn, die op een versleten, kleine filter zat, 
omgezet op de gereviseerde filter. De oude, versleten filter is daarna afgebroken.

Wanneer er onderhoud moet gebeuren op de nieuwe filter kan de bypass met 
de gereviseerde filter nog steeds gebruikt worden zodat er geen productiestil-
stand is. Een belangrijke factor om rekening mee te houden, was het calcium 
in de af te zuigen stof. Omwille van de eigenschappen van die stof mag de 
afzuiging immers niet te zwaar belast worden.



LIMOCO NEWS 9

Forse investering bij speeltoestellen  
fabrikant Europlay

Sommige van onze klanten zijn zo enthousiast over de samenwerking dat ze zelf vragen om hun project 
in onze nieuwsbrief te publiceren. Daar kunnen wij alleen maar heel gelukkig om zijn! De firmanaam 

Europlay nv zegt u misschien niet zo veel, maar hun speeltoestellen bent u ongetwijfeld al wel ergens tegenge-
komen op speelpleinen van scholen, in uw stad of gemeente, op een camping of een andere openbare plaats. Het 
bedrijf in Dendermonde fabriceert toestellen in hout, kunststof en metaal. De veelkleurige speeltoestellen kom 
je in zowat gans Europa tegen en zelfs ook daarbuiten. Europlay is een zusterbedrijf van onze andere klanten 
Houtland Garden en Tech-Wood.

© Europlay

Na een moeilijk jaar 2020, door de pandemie, besloot 
de firma in 2021 toch te investeren in een volledig 
nieuwe afzuiging in Dendermonde. Limoco kreeg het 
vertrouwen om dit mooie project uit te voeren.
Europlay had al een afzonderlijke afzuiginstallatie 
voor de kunststof- en metaalafdeling. De afzuiging in 
de afdeling houtbewerking, die het belangrijkste deel 
van de productie vertegenwoordigt, was dringend aan 
vervanging toe. Er werd geopteerd voor een installatie 
die drie afgescheiden hallen verbindt. De buizen lopen 
door boven op het dak. Een hal met de CNC-installaties 
wordt zo verbonden met een assemblageafdeling en met 
de afdeling Eco-Play, waar natuurlijke speelelementen 
op een ambachtelijke manier geproduceerd worden. 

De afzuiginstallatie is van het type blowerfilter met 
persluchtreiniging. In totaal zijn er 5 afzuiglijnen 
op aangesloten, samen goed voor een debiet van 
34.000 m³/u.

Enkele features van de installatie:
- De filter werkt in onderdruk. Daardoor draait de 

ventilator in zuivere lucht en is er geen slijtage 
door stof.

- Transport van stof en houtkrullen gaat naar de 
silo. Er is tevens een handmatige wisselklep voor-
zien om transport te switchen naar een container, 
bijvoorbeeld wanneer de silo vol is.

- Brandbeveiliging d.m.v. een automatische brand-
klep.

- Geluiddemper op de uitlaat van de hoofdventilator.
- Energiebesparing: de installatie is frequentie-

gestuurd en draait dus in functie van het aantal 
machines dat gelijktijdig in werking is.
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Na alle perikelen en ongemakken van de afgelopen twee jaren, was er dit jaar opnieuw een fysieke editie van 
Bouwinnovatie, weliswaar op een ander tijdstip dan gewoonlijk, nl. de twee eerste weekends van mei.
Alhoewel het een editie was met een beperkt aantal standhouders, kozen we er toch voor om aanwezig te zijn. En 
dat was naar tevredenheid van de bezoekers die de weg naar de beurs vonden. Zij waren duidelijk blij om opnieuw 
‘live’ met iemand te kunnen praten en om op onze stand, bij een glas, antwoorden te krijgen op hun vragen.
Dat bevestigt nogmaals het belang van fysieke ontmoetingen. Waarmee we toch ook nog even willen herhalen 
dat iedereen steeds welkom is, na afspraak, in onze showroom in Oudsbergen. Ook daar ontvangen we u graag 
met een drankje!

1 Hebt u vragen over onze ventilatiesystemen of oplossingen voor uw woning? 
Contacteer Jeffrey Lemmens via 089 85 55 21 of jeffrey@limoco.be.

Onlangs hebben we onze 1000ste installatie in werking gesteld bij 
Francesco en Hilde in Maasmechelen. Dat is een mooie mijlpaal waar 
we trots op zijn!
Tim richtte in 2011 mee onze afdeling Woningventilatie op, nadat hij in 
2010 zijn eerste stappen in het bedrijf zette. In 2012, dus ondertussen 
ook al 10 jaar geleden, kwam Jeffrey erbij. Hij is vandaag nog steeds 
‘het gezicht’ en het aanspreekpunt voor onze particuliere klanten die 
op zoek zijn naar een ventilatiesysteem, hetzij voor zelfplaatsing, hetzij 
voor installatie door onze monteurs. Ook Pieter kent ondertussen de 
knepen van het (technische) vak als geen ander.

Limoco is één van de weinige spelers in Limburg die ventilatie als acti-
viteit op zich aanbieden. Onze ervaring en know-how uit de industriële 
toepassingen én onze goede reputatie zijn onze grote sterkte. Daar 
werken we dan ook dag in dag uit aan.

Bouwinnovatie 2022

Onze 1000ste installatie!

Woningventilatie

Know-how
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Wie Oudsbergen zegt of hoort, denkt daarbij misschien tegelijk 
aan restaurant De Slagmolen, met twee Michelin-sterren één 
van de absolute culinaire toppers in België. Het restaurant 
onderging een grondige verbouwing met een uitbreiding van 
325 m2. “Niet met de bedoeling om méér gasten te kunnen 
ontvangen, maar wel om voor meer beleving te zorgen,” aldus 
chef Bert Meewis. “Door gebruik te maken van hoge plafonds 
en grote glaspartijen, die zicht geven op de natuur, krijg je 
ook werkelijk het gevoel verbonden te zijn met wat er zich 
buiten afspeelt.”

Limoco installeerde de luchtgroep, die moet zorgen voor een 
constante aangename temperatuur in de zaak.

Bert Meewis: “Ik ken de familie Stinkens al lang, alsook hun 
goeie reputatie wat betreft residentiële ventilatie. Mijn vraag 
aan hen was tegelijk simpel als uitdagend: ervoor zorgen dat er 
in het restaurant constant een temperatuur is van 22°C én dat 
de lucht continu gezuiverd wordt. Een bijkomende uitdaging 
was dat de installatie van Limoco, o.w.v. haar omvang, naar 
binnen moest gebracht worden voordat het dak gedicht was.”

Jeffrey Lemmens: “We zijn de uitdaging van Bert aangegaan en hebben het nodige maatwerk geleverd om aan 
de wensen van onze klant te voldoen. Verschillende factoren maken dat het geen evidentie is om in een ruimte 
van deze omvang en met grote glaspartijen de luchtomstandigheden continu op hetzelfde niveau te houden. Het 
feit dat het aantal mensen, die aanwezig zijn in de ruimte, ook altijd varieert, is een extra factor om rekening 
mee te houden. De lucht die wordt aangezogen door de luchtgroep, wordt continu gemeten en in functie daarvan 
wordt een signaal uitgestuurd om meer of minder te koelen of te verwarmen. Ook het esthetisch aspect kreeg de 
nodige aandacht. In het restaurant zelf is nergens iets zichtbaar van de installatie of leidingen. Alles is netjes 
weggewerkt met kanalen op maat in een vals plafond, zoals ons gevraagd werd.”

Uitbreiding sterrenrestaurant  
De Slagmolen

© Max Vicca
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Eind vorig jaar zijn we een nieuwe samenwerking 
aangegaan voor onze service in West-Vlaanderen. We 
willen Jeroen en zijn team graag aan u voorstellen.

Jeroen: “De samenwerking met Limoco is eerder 
op een toevallige manier tot stand gekomen. Bij 
een gezamenlijke klant was hun oog gevallen op 
het leidingnet dat wij er geïnstalleerd hadden. Ze 
hebben me gecontacteerd en ik heb Jan en Tim ver-
volgens ontmoet op een vakbeurs. Geen van beide 
partijen was echt op zoek, maar de combinatie van 
mijn ervaring uit het verleden en hun klantenkring 
in West-Vlaanderen bleek een mooie match te zijn. 
Sommige opportuniteiten doen zich maar één keer 
voor en dan moet je ze grijpen.”

“Ondertussen werk ik met twee collega’s, Nils en 
Kevin. Samen doen we montagewerk en depannages 
voor Limoco. Wij beschikken over een ruim magazijn 
in Menen, waar tevens een stock van materiaal van 

Eind november kwam Jan Cardinaels bij ons in dienst 
als plaatbewerker. 
Jan is 35 jaar en woont samen met zijn vrouw en zoon-
tje van 2,5 jaar in Opoeteren. In september verwacht 
het gezin een tweede kindje. In zijn vrije tijd gaat Jan 
graag snowboarden, naar festivals en geniet hij van de 
horeca. Hij volgde een opleiding Technisch – Metaal 
aan het TISM in Bree en brengt ook een pak ervaring 
mee. Hij werkte o.a. zeven jaar in de metaalbewerking 
en nog eens zeven jaar bij een bedrijf gespecialiseerd 
in grondreiniging.
Jan: “Ik vernam via enkele monteurs, die bij mijn vo-
rige werkgever aan de slag waren, dat er een vacature 
was bij Limoco. Ik heb online gesolliciteerd en mocht 
langsgaan voor een gesprek. Daarna heb ik nog even 
nagedacht over het voorstel van Limoco en heb dan 
beslist om de stap naar een nieuwe uitdaging te zetten. 
Het feit dat Limoco een gezond bedrijf is en dat het 
een job is die tegelijk interessant én dicht bij huis is, 
heeft de doorslag gegeven. Ik ben terechtgekomen 
in een bedrijf waar alles goed georganiseerd is, er is 
een fijne werksfeer met toffe collega’s. Ook de goede 
uitrusting qua machines en materiaal is aangenaam 
om te werken. Ik hoop dat ik heel wat jaren hier bij 
Limoco kan blijven.”

Limoco aanwezig is. In geval van nood bij een klant 
kunnen we dus altijd snel een interventie garanderen.”
“De samenwerking met Limoco loopt heel vlot en 
aangenaam. Voor mij als jonge ondernemer is dit een 
mooie kans. Daar ben ik dankbaar voor,” besluit Jeroen.

Nieuwe service-afdeling West-Vlaanderen
Een mooie match

Plaatbewerker Jan Cardinaels
Nieuwe medewerker

Jeroen & Kevin
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Daan en Marijn zijn allebei monteur én ploegbaas. 
Beiden werken ze al meer dan tien jaar bij Limoco.
Daan, de oudste van de broers, kwam in 2009 in dienst: 
“Ik werkte bij een tankenbouwer, maar kon mijn draai 
niet goed vinden ‘de ganse dag tussen vier muren’. 
Ik kende Tim van het voetbal en op een dag stelde 
Jan Stinkens voor om eens langs te komen voor een 
gesprek. En zo kon ik aan de slag gaan als monteur.”

Voor Marijn was Limoco zelfs zijn eerste en tot nog toe 
dus ook zijn enige werkgever: “Ik studeerde af in de 
richting Metaal in het TISM in Bree. Ook ik stond niet 
te springen voor een job ‘tussen vier muren’, ik wou 
graag de baan op. Via mijn broer vroeg Jan Stinkens of 
ik al werk had. Ze zochten bij Limoco nog iemand voor 
de montage. Ik ben dan eens langsgegaan voor een 
gesprek, en kijk, zo ben ik dus ook monteur geworden.”

Beiden zijn ondertussen doorgegroeid tot ploegbaas. 
Meestal zien ze mekaar maar even op een werkdag, 
’s morgens of ’s avonds bij het in- of uitladen. Maar 
het gebeurt ook dat ze elk met hun ploeg op dezelfde 
werf aan de slag zijn. Hoe gaat het er dan aan toe?
Daan: “Eigenlijk komen we wel goed overeen.”
Marijn (glimlachend): “Soms grommelen we wel eens 
tegen mekaar. En dat zal misschien al gemakkelijker 
gebeuren omdat we broers zijn, want dan ben je minder 
geneigd om je in te houden.”

Of er buiten het werk ook over… het werk gesproken 
wordt?
Allebei: “Dat gebeurt al eens, bijvoorbeeld als we 
samen op bezoek zijn bij onze ouders of als we samen 
een pint gaan drinken. Als er soms iets misgaat op het 
werk, dan vinden we wel een uitlaatklep bij mekaar. Zo 
van “het was weer van dat”. Onze vriendinnen lachen 
daar dan eens mee.”

Daan en Marijn Spreuwers zijn graag ‘op de baan’
Sterke familiebanden bij Limoco

Op de foto zien we Daan en Marijn tijdens één van de 
‘plezante momenten’ bij Limoco.
Marijn: “Er wordt hier wel veel georganiseerd, ja. Dat 
is leuk. Maar los daarvan werk ik hier ook graag. Ik 
weet niet hoe het er in andere bedrijven aan toe gaat, 
ik heb alleen nog maar hier gewerkt.”
Daan: “Ik sluit me daarbij aan. Ik kom heel graag 
naar het werk. Als de dingen blijven lopen zoals ze 
nu lopen, zie ik mezelf hier nog héél lang werken.”

Limoco is een écht familiebedrijf. Het wordt met hart en ziel gerund door de familie Stinkens, maar daarnaast 
zijn er nog heel wat andere ‘familiebanden’ binnen het bedrijf. Vaders, zonen, broers of ook schoonzoon en 
schoonmoeder! We stellen ze graag aan u voor. Dit keer zijn de broers Daan en Marijn Spreuwers aan de beurt.
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Op 1 april 2022, en dat is géén grap, zat het erop voor Jaak Veuskens. Zijn professionele loopbaan bedoelen we 
dan. Dat was precies 31 jaar nadat hij bij Jadi, het eerste bedrijf van Jan Stinkens, in dienst kwam. Jaak maakte 
mee de overstap naar Limoco NV in 1995 en was het grootste deel van zijn carrière monteur in de afdeling stof-
afzuiging voor de houtbewerking. 

De laatste jaren combineerde hij de job van hulpmagazijnier met die van onderhoudstech-
nieker. Hij werkte deels binnen en was deels ‘op de baan’ om machines te gaan aansluiten, 
kleine herstellingen en/of depannages uit te voeren bij de klanten. Ook intern bij Limoco 
ontfermde hij zich over herstellingen en het onderhoud van machines en materieel. 

In z’n vrije tijd is Jaak al jarenlang actief als buksschutter in de Schutterij Sint-Harlindis 
en Relindis van Ellikom. De meest bekende wedstrijd in de schutterijwereld is ongetwijfeld 
het OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest), waarbij schutterijen van de beide Limburgen 
het tegen elkaar opnemen. Samen met 5 andere schutters vormde Jaak al twee maal 
het team van de schutterij van Ellikom, dat de hoofdprijs, de zogenaamde ‘UM’ heeft 
binnengehaald. In 2001 en 2011 was dat. Jaak is tevens een fervent visser. Zijn zelf 
gerookte forel is om duimen en vingers af te likken!

Familie, vrienden en collega’s vierden het begin van Jaak’s pensionering op 1 april 2022 met een gezellig avondfeest 
in de lokalen van de schutterij. Vanaf nu kan hij volop genieten, samen met zijn vrouw, dochters, schoonzonen 
en inmiddels ook een eerste kleinzoon.

Jaak Veuskens met pensioen

Frietjeuuuus!!!

Geen aprilvis

Op vrijdagmiddag 18/3/2022 kregen we bezoek van de 
frietmobiel. Na de hele corona-periode hadden we nog 
eens zin om samen gezellig wat te eten en bij te praten. 
Niet geheel toevallig mocht Tim zich ook net die dag al 
3 jaar baas van Limoco noemen.
Gedurende twee uren mochten we aanschuiven bij de 
frietmobiel die ons met de glimlach voorzag van allerlei 
lekkers. Natuurlijk mocht een drankje niet ontbreken. 
Onder een stralende zon genoten we dan ook van een 
gezellige namiddag.
Éen ding is zeker, dit moeten we weer meer doen, laat 
die feestjes maar komen!
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Op 20 maart namen onze collega Jeroen Wevers en zeven van zijn vrienden samen deel aan de 100km-run van 
Kom op tegen Kanker. Ze schreven in met twee teams van vier lopers, onder de naam ‘Team Deire’: “We noemen 
ons Team Deire, omdat 80 procent van onze groep woonachtig is in dé voorstad van Maaseik.”
Er wordt gelopen volgens het principe 40 + 30 + 20 + 10 = 100. Eén loper start als eerste, en na elke 10 km sluit 

een extra loper van het team aan. De eerste 
loper legt dus 40 km af, de tweede 30 km, de 
derde 20 km en de vierde 10 km. Ze lopen samen, 
komen ook samen over de finish en het team legt 
op die manier samen 100 km af. Om te mogen 
deelnemen zamel je als team 2500 euro in.
Het initiatief werd genomen door enkele papa’s 
van sportieve kleuters: “Als papa’s kwamen wij 
elkaar wekelijks tegen. In het cafetaria van de 
sporthal ontstond zo het idee om door de week 
samen wat te gaan joggen. Uiteraard was dit in 
eerste instantie vooral een excuus om achteraf 
een pintje te kunnen drinken. Toch bleek ook 
het sportieve luik ons niet onberoerd te laten. 

Sterker nog: we gingen op zoek naar een uitdaging. Na enkele Paix Dieukes van het vat viel onze voorkeur op de 
100 km-run voor Kom op tegen Kanker. Zo konden we 2 vliegen in één klap slaan: een sportieve uitdaging aangaan 
én het goede doel steunen. 

Kanker blijft jammer genoeg een lelijk beestje. Twee van de lopers, Joeri en Tom, verloren hun mama al op jonge 
leeftijd aan deze ziekte. Iedereen kent wel iemand die al ooit tegen kanker gevochten heeft. Om deze ziekte  
beetje bij beetje te bestrijden, is er veel geld voor onderzoek nodig. Elke eurocent die naar KOTK gaat, wordt goed 
besteed. Wij hopen op deze manier ons steentje bij te dragen.” 
Samen met een aantal andere sponsors steunde Limoco dit initiatief ten volle!

Sportiviteit bij onze collega’s en hun familie kunnen we alleen maar 
toejuichen en aanmoedigen. Daarom besloten we ook de jonge ruiter 
Yenthe Mulders, zoon van onze collega Ber Mulders, een duwtje in de 
rug te geven.
Yenthe is 16 jaar en studeert nog in zijn 4de jaar Elektromechanica. 
Maar in zijn vrije tijd is hij meestal te vinden in de paardensportstal 
R.M. Stables in Bocholt. 
Yenthe: “Ik rijd al meer dan tien jaar paard. Eerst met een Shetland 
pony, toen ik een jaar of drie, vier oud was. Op mijn zesde ben ik les-
sen beginnen volgen, tot een jaar of twee geleden. Ik help veel in de 
manège, die eigendom is van mijn neef Ruben. Zelf rijd ik 3 à 4 maal 
per week. Ik heb een eigen pony, Crystal Z, een achtjarige merrie. Ik 
neem ook deel aan wedstrijden van de Kempische Regionale. In de winter rijd ik nationale wedstrijden in Sentower 
Park. Ik zou graag zo ver mogelijk geraken in deze leuke sport.
Mijn papa werkt bij Limoco en toen ik eens meeging naar een viswedstrijd die ze organiseerden, heb ik Tim leren 
kennen. Hij vond het tof dat ik paard rijd en hij besliste om me te steunen door wat van mijn materiaal te sponsoren. 
Ik ben daar heel dankbaar voor en door het logo van Limoco op mijn materiaal te tonen, kan ik iets teruggeven 
aan visibiliteit voor het bedrijf.”

Sportieve uitdaging voor het goede doel

‘Team Deire’ loopt voor Kom op tegen Kanker

Jong talent steunen
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In onze vorige nieuwsbrieven stelden we onze 4 bedrijfswaarden voor, 
die we definieerden op basis van inbreng van onze medewerkers:

Respect / Kwaliteit / Communicatie / Samenwerking

We zoomen dit keer dieper in op ‘Communicatie’
Een veelomvattend begrip! Waar zouden we zijn zonder communicatie? Nergens, toch? 
We communiceren met heel veel mensen, en op veel verschillende manieren. Gesproken en 
geschreven. Met woorden en met beelden. Met geluid en met gebaren. Online en offline. 
De kwaliteit van onze communicatie bepaalt vaak het resultaat van ons werk.

Een open gesprek met een klant zorgt voor vertrouwen in de relatie en voor een langdu-
rige samenwerking. Een duidelijke offerte zorgt ervoor dat er geen misverstanden zijn 
bij de uitvoering van het werk. Duidelijke afspraken op de werkvloer zorgen voor een vlot 
verloop van onze projecten.

Respectvolle communicatie is een uiting van respect voor mekaar. Zeggen wat er gezegd 
moet worden, op een respectvolle en constructieve manier is de basis voor een goede 
samenwerking. Maar ook luisteren naar wat er gezegd wordt, vanuit respect voor de 
andere persoon. 

In deze nieuwsbrief kwamen enkele mooie voorbeelden aan bod:
Een klant: “Rechttoe rechtaan communiceren, dat is fijn samenwerken.”
Een medewerker: “Soms grommelen we wel eens tegen mekaar.”

Open en eerlijke communicatie is terecht één van de belangrijkste waarden in ons fa-
miliebedrijf. Want in elke familie is dát hetgeen zorgt voor de sterke banden. (Kunnen) 
zeggen wat er gezegd moet worden, maar ook aandacht hebben voor hetgeen er niet 
gezegd wordt. Een uitdrukking, een gebaar, een glimlach, een knipoog, een boze blik, 
een schouderklopje of een handdruk. 

En we zouden het nog bijna vergeten: 
zonder communicatie geen … nieuwsbrief!

Het DNA van Limoco,  
de toekomst van Limoco

SAMENWERKING

COMMUNICATIE

RESPECT

KWALITEIT
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