| KOMT DA VAN IER? |

Komt da van ier?
Trots op onze productiebedrijven!

Kerstmis

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.
Ga deze maand de feestdagen in met enkele producten van Vlaamse makelij die extra licht in de eindejaarsperiode
brengen.

KERSTDECORATIE VAN
GOODWILL
• Hoofdkwartier en ontworpen in Kontich
• Familiebedrijf opgericht in 1986 door Jean-

KAARSEN VAN RASTELI
• Geproduceerd in Deurne
• Belgisch bedrijf opgestart in 1975 door Steven

Paul Meus, sinds 2017 geleid door Johan
Van Maercke

CADEAUPAPIER VAN LYRECO
• Geproduceerd in Berchem
• Frans bedrijf opgericht in 1926 door
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Goetschalckx

KERSTSTRONK VAN HET
BOERENIJSJE
• Geproduceerd in Loenhout
• Belgisch landbouwbedrijf opgericht in 1985

Georges-Gaston Gaspard als boekhandel in
Valenciennes

door Jan Aertsen en Marie-Louise Francken,
vandaag geleid door zussen Mieke, Sofie en
Evelien Aertsen.

GRATIS

SERVETTEN VAN AVA
MANUFACTURING
oorbereiding van
• Geproduceerd in Temse
• Belgisch familiebedrijf, opgericht als

HET SERVIES VOOR HET
KERSTDINER VAN SERAX
• Geproduceerd in Kontich
• Belgisch bedrijf opgericht in 1986 door Serge

papierwinkel in 1956 door Armand Van
ies, workshops, Weddingen; vandaag geleid door de derde
ueel
generatie met Fay, Frank en Koen Van
hië.
Weddingen

en Axel Van Den Bossche

TAFELLINNEN VAN DE WITTE
LIETAER
• Geproduceerd in Lauwe (Menen)
• Belgische linnenproducent opgericht in 1898
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SMARTMAX-SPEELGOED VAN
SMART
• Geproduceerd in Kontich
volledige traject
• Belgisch bedrijf opgericht in 1992 door Rolf

m. 1 juli 2019

Vandoren

K3-CD VAN STUDIO 100
• Geproduceerd en ontwikkeld in Schelle
• Belgisch bedrijf opgericht in 1996 door
Gert Verhulst en Hans Bourlon

SCHUIMWIJN VAN VIGNA WIJNEN
• Geproduceerd in Wijnegem
• Belgisch wijnbedrijf opgericht door Guy
Somers

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.

