
Nieuwsbrief voor de buurtbewoners en medewerkers - December 2019

Welkom Milieuvriendelijke 
investeringen

Beste medewerker,
Beste buurtbewoner,

Welkom bij de 21e editie van onze nieuwsbrief!

Met de feestdagen in het vooruitzicht, willen wij u 
naar goede gewoonte op de hoogte houden van 
de gang van zaken binnen ons bedrijf.

In de eerste plaats vindt u in deze nieuwsbrief 
een update over de geplande investeringen op 
het terrein van Noordvlees (zie artikel hiernaast).

Zoals u weet, dragen we bij Noordvlees Group 
een open en transparante communicatie hoog 
in het vaandel. Daarom vindt u verderop in de 
nieuwsbrief een update over de communicatie via 
onze eigen kanalen: onze website (nu beschikbaar 
in 5 talen) en onze gloednieuwe LinkedIn-
bedrijfspagina.

Verderop in deze nieuwsbrief nog een heleboel 
andere nieuwtjes over Noordvlees uit de afgelopen 
zes maanden. Zo ging Jan Van Gool na 15 jaar 
dienst met pensioen, werkte Noordvlees mee 
aan een educatief project van het SMIK en 
verbrak Herman De Ridder het wieleruurrecord 
voor 80-plussers.

Tot slot geven wij ook graag een update over de 
stand van zaken van de Omgevingsvergunnings-
aanvraag (OVA) van ons zusterbedrijf Sus Campiniae 
in Oevel. 

Noordvlees wenst u alvast prettige feestdagen 
en een gelukkig 2020!

De directie van Noordvlees

Zoals we reeds in de nieuwsbrief van juli 2019 aankondigden, investeert 
Noordvlees in vier extra milieuvriendelijke maatregelen. Deze investeringen, 
goed voor een totaalbudget van 2 miljoen euro, zijn gericht op het vermijden van 
hinder en het moderniseren van onze bestaande infrastructuur. De aanpassingen 
betekenen in geen enkel opzicht een uitbreiding van onze slachtcapaciteit. 
Concreet nemen we de volgende milieuvriendelijke initiatieven:

• plaatsing van twee geluidswanden (200m lang en 4m10 hoog) aan de kant 
van de Bloemstraat en Zandstraat. Dit scherm zal in harmonie zijn met de 
huidige begroeiing en werd door de onafhankelijke MER-deskundigen beoordeeld 
als de beste en meest efficiënte techniek voor de verdere beperking van het 
geluid;

• overkapping van de wasplaats van de veewagens, waardoor het geluid van 
het wassen sterk verminderd wordt;

• plaatsing van een reinigingsinstallatie voor de wielen van onze vrachtwagens, 
een zogenaamde ‘wasstraat’, in het kader van de preventie van de verspreiding 
van de Afrikaanse varkenspest;

• volledige vernieuwing van onze diepvries (wanden, koelinstallaties en snelvriezer) 
en hoogspanningscabine. Deze maatregelen zullen voor een aanzienlijke 
energie-efficiëntiewinst zorgen.

Eind januari buigt de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) zich over 
onze aanvraag op basis van de adviezen van onafhankelijke instanties. De adviezen 
van deze instanties die we tot op heden al mochten ontvangen, waren allemaal 
gunstig. Na een gunstig besluit van de POVC, kunnen wij nadien effectief van 
start gaan met de concrete uitvoering van onze investeringsplannen.  



De Rotonde in Brasschaat, een vzw die woonondersteuning, 
dagondersteuning en individuele ondersteuning biedt aan mensen met 
een beperking, kwam een tijdje geleden aankloppen bij Noordvlees. 
Het wolvarken dat op hun terrein rondliep, kon er jammer genoeg niet 
langer blijven en De Rotonde schakelde onze hulp in bij het zoeken van 
een nieuwe thuis. Michael Vogelaers, Productiemanager Bijproducten 
bij Noordvlees, zocht én vond een nieuwe woonplaats voor het wolvarken. 
De Rotonde was alvast erg blij met onze hulp.

Transparante 
communicatie 
bij Noordvlees
Bij Noordvlees Group streven we naar een open en 
transparante communicatie naar onze medewerkers 
en buurtbewoners toe. Meest recente getuigen van onze 
inspanningen op dit vlak, zijn onze vernieuwde website en 
sinds kort ook onze LinkedIn-bedrijfspagina.

Jan Van Gool zwaaide in juli af bij Noordvlees. Wij zetten hem in deze nieuws-
brief graag in de bloemetjes voor zijn 15 jaar trouwe dienst. Een interview.

Dag Jan. Hoe gaat het met jou sinds je vertrek bij Noordvlees?

“Goed, al is het uiteraard een beetje wennen! Noordvlees vormde een belangrijk 
deel van mijn leven, hé. Maar, zoals het cliché gaat: een gepensioneerde heeft 
altijd tijd te kort. Ik kan me dus goed bezighouden, maar probeer vooral te 
ontspannen en te genieten. Ik breng nu meer tijd met mijn familie door en kan me 
ook wat toeleggen op mijn hobby’s, zoals tuinieren.”

Hoe ben jij destijds bij Noordvlees terecht gekomen?

“Ik heb 27 jaar bij Beckers Snacks in Essen gewerkt. Toen dat bedrijf de deuren 
sloot, ging ik op 1 december 2004 aan de slag bij Noordvlees Van Gool. Dat was 
voor mij een logische stap, aangezien ik er als kleine jongen regelmatig met mijn 
grootvader kwam. Ik heb er tijdens mijn studententijd ook enkele jaren vakantie-
werk gedaan én mijn vader en verschillende familieleden werkten er destijds ook.”

Wat hield je job juist in?

“Ik was werkzaam op de kwaliteitsdienst. De eerste jaren hield ik mij hoofdzakelijk 
bezig met het labo, maar ook met het kwaliteitszorgsysteem en de aankoop van 
materialen zoals zeep en ontsmettingsmiddelen. Naarmate de jaren vorderden, 
kwamen er steeds meer controles en audits en werden de voorschriften almaar 
strenger. Een positieve evolutie uiteraard. Daardoor ging mijn aandacht steeds 
meer naar ons kwaliteitszorgsysteem. Vanuit die positie werkte ik samen met alle 
afdelingen binnen het bedrijf. Alles samen een erg gevarieerde job dus!”

Hoe kijk je terug op je periode bij Noordvlees?

“Ik vond het erg fijn om bij Noordvlees te werken en had zeer toffe collega’s. We 
zochten steeds samen naar oplossingen en streefden altijd naar het beste resultaat, 
maar verloren nooit het product uit het oog. Ik kijk met een tevreden gevoel terug 
op die 15 jaar.”

Belgisch uurrecord voor 80-plussers, 
met steun van Vleeshal Van Gool
Op 16 november deed Herman De Ridder een gooi naar het wieleruurrecord voor 
80-plussers. En met succes! Na een half jaar intensief trainen, verpulverde de 
82-jarige Kalmthoutenaar het vorige record: op één uur tijd reed hij maar liefst 
37,046 km op de wielerpiste van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in 
Gent. Dat is zo’n 3,286 km meer dan het vorige record, dat op naam stond van 
Jef Geerts. Zijn geweldige prestatie bezorgde Herman heel wat media-aandacht. 
Vleeshal Van Gool was een van Hermans trotse sponsors tijdens deze puike 
prestatie. Van harte proficiat, Herman!

 Jan 
Van Gool

Jan Van Gool 
in de bloemetjes!

LinkedIn
Als deel van onze visie om vanuit een transparante 

bedrijfsvoering mensen actief te informeren, hebben wij 
recent onze eigen LinkedIn-bedrijfspagina gelanceerd. 

Hierop zullen berichten gepost worden over alle 
dochterbedrijven van Noordvlees Group: uiteraard 

Noordvlees zelf, maar ook Sus Campiniae, Euforbia 
en de Vleeshal komen aan bod. Naast het laatste 

bedrijfsnieuws, zullen we ook allerhande ander nieuws 
en nuttige weetjes over de sector posten. 

De Noordvlees Group LinkedIn-pagina volgen, 
is dus de boodschap! 

Website
Zoals u misschien al opgemerkt heeft, 

zit onze website in een volledig nieuw jasje. 
Sinds kort is deze naast het Nederlands 

ook beschikbaar in het Frans, 
Duits, Engels én Chinees! 

Ontdek alles over ons bedrijf, onze producten, 
ons team en heel wat meer op 

http://www.noordvlees-group.be/noordvlees. 

Noordvlees 
werkt samen 
met SMIK
De leerlingen van het 3e jaar van het Sancta 
Maria Instituut te Kasterlee (SMIK) werkten 
in september tijdens de wetenschapslessen 
rond het menselijk oog. Omdat varkensogen 
erg gelijkend zijn aan het menselijk oog, 
en er niets zo leerzaam is dan de studie op 
‘echt’ lesmateriaal, leverde Noordvlees 16 
varkensogen aan de school. Het is ondertussen 
het tweede jaar van de samenwerking tussen 
Noordvlees en SMIK. 

Guy Vranckx, leerkracht wetenschappen in 
het SMIK, licht toe: 
“Onze practica zijn erop gericht dat de 
leerlingen van het derde jaar met hun eigen 
ogen de bouw en werking van het oog 
kunnen bestuderen. Er is uiteraard geen 
betere manier dan met echt lesmateriaal 
te werken, want geen enkele software, 
afbeelding of dia bootst de realiteit zo 
goed na als wanneer de leerlingen het zelf 
kunnen ondervinden. Abstracte begrippen 
zoals het glasachtig lichaam, de ooglens 
en het netvlies werden op deze manier een 
stuk aanschouwelijker voor de leerlingen.”

Het doet ons plezier dat we leerlingen kunnen 
voorzien van didactisch materiaal om hun 
theoretische kennis in de praktijk te brengen.

Pensioen - 15 jaar bij Noordvlees -
 op pensioen sinds 1 juli 2019
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Nieuwe thuis voor het wolvarken



Indien u graag persoonlijk langskomt, bent 

u uiteraard steeds welkom te 

Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout

E-mail: info@noordvlees.be

Tel : 03 666 70 80

VAKANTIEREGELING VLEESHAL 

Tijdens de eindejaarsperiode gelden de normale openingsuren voor onze 
vleeshal, behalve op volgende dagen: op dinsdag 24 december en dinsdag 
31 december zal de vleeshal enkel open zijn tussen 9u en 15u om 
bestellingen te komen afhalen. Op woensdag 25 december, donderdag 
26 december, woensdag 1 januari  en donderdag 2 januari zijn wij 
gesloten.

Doe tijdig uw bestellingen voor de eindejaarsdagen! Aarzel niet om (ruim) op 
voorhand te bestellen, zodat u niet hoeft te wachten wanneer u langskomt. 
Dit kan telefonisch (03 666 30 00) en per e-mail (vleeshal@van-gool.be). 
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De Noordvlees nieuwsbrief wordt verdeeld in de buurt van onze vestiging in Kalmthout 
en aan onze medewerkers. Deze nieuwsbrief verandert echter niets aan onze ‘open 
deur’. U kunt steeds bij ons terecht met al uw vragen, opmerkingen of suggesties.

Distributie en contact

Omgevingsvergunning 
Sus Campiniae 
We zijn erg verheugd te kunnen meedelen dat Sus Campiniae, ons zuster-
bedrijf in Oevel, op 18 juli 2019 een nieuwe Omgevingsvergunning heeft 
gekregen. De deputatie van de provincie Antwerpen volgde in zijn besluit de 
gunstige adviezen van de verschillende onafhankelijke instanties. De vergunning 
werd unaniem aan Sus Campiniae toegekend.

Momenteel loopt er een beroepsprocedure tegen de toekenning van de nieuwe 
vergunning. Het is nu aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie 
(GOVC) om een advies te geven aan de nieuwe Vlaamse minister van 
Omgeving, mevrouw Zuhal Demir. We kijken alvast met vertrouwen de beslissing 
tegemoet.

Noordvlees op de Robotland 
Cyclocross in Essen
Noordvlees was als sponsor ook aanwezig op de Robotland Cyclocross in 
Essen, die plaatsvond op 7 december. De top van het veldrijden, waaronder 
Quinten Hermans, Marianne Vos, Laurens Sweeck, Zden k Štybar, Tom Meeusen 
en Jim Aernouts doken er het veld in voor 
een echte topcross. Deze mooie foto wilden 
we u niet onthouden.
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