| KOMT DA VAN IER? |

Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

Sint op
bezoek

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.
Verbaas u deze maand over het aantal producten van Vlaamse makelij die horen bij de komst van Sinterklaas.
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ZAK VAN SINTERKLAAS
VAN LC PACKAGING

Geproduceerd in Turnhout
Belgisch bedrijf opgericht in 1970 na een
fusie van kaartenproducenten Brepols, Van
Genechten en Biermans

•
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CHOCOLADE SNOEPGOED
VAN CHOCDECOR

MARSEPEIN VAN SLEEUBUS
•
•

Geproduceerd in Sint-Katelijne Waver
Belgisch familiebedrijf, opgericht in 1923
door de overgrootvader van huidig directeur
Lucas Lammers en gestart met uitsluitend
de aankoop, verkoop en bewerking van juten
zakken.

Geproduceerd in Antwerpen
Belgisch familiebedrijf
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Geproduceerd in Lokeren
Belgisch bedrijf opgericht in 1995 door Luk
Patyn
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PLUCHE BEER MET
KANECARON-HAAR
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Geteeld in Vlaanderen en gedistribueerd in
Sint-Katelijne-Waver
oorbereiding van
• Belgisch familiebedrijf opgericht onder de
naam Univeg in 1987 door Hein Deprez

Geproduceerd in Westerlo-Oevel
Sinds 1970 eerste overzeese vestiging van
Japanse multinational
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3D-ANIMATIEFILM EN
COMPUTERSPELLETJES
volledige traject
VAN CYBORN

m. 1 juli 2019
• Ontworpen en geproduceerd in Antwerpen
• Belgisch technologiebedrijf opgericht in 1998
door Ives Agemans

LOLLY’S VAN CONFISERIE THIJS

LETTERKOEKJES VAN MONDELEZ
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Geproduceerd in Sint-Niklaas
Belgisch familiebedrijf opgericht in 1931 door
Arthur Thijs

Geproduceerd in Herentals
Koekjesfabriek in 1964 geopend door de toenmalige
General Biscuits N.V., gegroeid uit de Antwerpse
koekjesfabrieken De Beukelaer en Parein

RONNY-PANTOFFELS
VAN MARENO
•
•

Geproduceerd in Izegem
Opgericht in 1967, enige overgebleven
schoenfabriek uit de regio

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.

