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Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

Het
huwelijk

Liefst 13.700 bedrijven die samen direct werk verschaffen aan ongeveer 312.000 mensen: daarvoor staat de
industrie in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel
indirecte tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor
van onze welvaart zou ons dagelijkse leven er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van het belang van de
industrie voor het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele representatieve staaltjes uit eigen
midden voor. Ontdek deze maand welke Vlaamse bedrijven mee glans geven aan een huwelijk.

UITNODIGINGEN VAN
DRUKKERIJ VD
•
•

DECORATIEMARSEPEIN
VAN ZEELANDIA

Ontworpen en gedrukt in Temse
Belgisch bedrijf opgericht in 1849 en
sinds 1996 in handen van en geleid door
Marco De Ridder

•
•

KOUSENBAND VAN MARIE JO
•
•

Producent van bakkerijgrondstoffen
Gevestigd in Wommelgem, met hoofdzetel in
Zierikzee (Nederland)

MOUSSERENDE WIJN VAN
ENTRE-DEUX-MONTS

Gefabriceerd in Schellebelle door Van de Velde
Belgisch beursgenoteerd bedrijf dat luxueuze
lingerie ontwerpt, produceert en verhandelt.
Opgericht in 1919 door Margaretha en Achiel
Van de Velde
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•

Geproduceerd in Heuvelland
Wijndomein van Martin Bacquart
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RIJST VAN UNCLE BEN’S
•
•

GRATIS
OORBELLEN VAN

WOUTERS & HENDRIX

Geproduceerd in Olen sinds 1977
Enige rijstfabriek van Uncle Ben’s in
Europa, behoort tot de groep Mars met
hoofdkwartier in Houston

• van
Ontworpen en vervaardigd in Antwerpen
oorbereiding
• Belgisch bedrijf in 1986 opgericht door
Katrin Wouters en Karen Hendrix
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nemen van BURGEMEESTERSSJERP

VAN MAUQUOY

• Geproduceerd in Grobbendonk
volledige traject
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1875 door
m. 1 juli 2019 Maarten Mauquoy

GOUDEN TROUWRING
VAN UMICORE
•
•

Producent van edele metalen
Beursgenoteerd Belgisch bedrijf met
hoofdzetel in Brussel en productie in
Hoboken, opgericht in 1906

TROUWKOSTUUM VAN SCABAL
•
•

Producent van luxestoffen
Familiebedrijf uit Brussel, opgericht in 1938

TROUWBOEKJE VAN
VANDEN BROELE GROEP
•
•

Producent van lederen boekjes
Groep afkomstig van Brugge, opgericht in
1957 door Jacques Vanden Broele

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de
productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.

