
Nieuwsbrief voor de buurtbewoners en medewerkers - December 2020

Welkom
Beste buurtbewoners,
Beste medewerkers,

Geloof het of niet, er zijn alweer zes maanden 
verstreken sinds onze laatste nieuwsbrief. Hoog 
tijd dat we jullie een nieuwe update geven over 
ons bedrijf, want we hebben weer niet stilgezeten! 

Beginnen doen we helaas met erg droevig 
nieuws. Marc De Pauw, milieupionier en onze 
steun en toeverlaat in alle milieudossiers, is in 
oktober overleden. We brengen in deze nieuws-
brief dan ook een gepast eerbetoon aan deze 
bijzondere man.

Daarnaast geven we jullie ook graag de stand van 
zaken van onze milieuvriendelijke investeringen 
mee, én geven we jullie wat uitleg over hoe we 
graag ons steentje bijdragen om de waterhuis-
houding in Achterbroek te optimaliseren.  

Verderop in deze nieuwsbrief zetten we onze 
medewerkers in de schijnwerpers. Linda Van 
Gool vierde immers haar 40-jarige carrière bij 
Vleeshal Van Gool, Rik Hufkens vierde dan weer 
het einde van zijn 30-jarige carrière in de Vleeshal, 
en Ines Marynissen probeerde samen met haar 
vader de door Noordvlees gesponsorde rolstoel-
fiets in Essen uit.

Verder steekt ook de website van de Vleeshal in 
een nieuw jasje. Je kan de vernieuwde webshop 
onmiddellijk uittesten door al jouw benodigdheden 
voor een winter-BBQ te bestellen!

Tot slot hopen we dat jullie en jullie vrienden en 
familie het goed maken tijdens deze coronacrisis, 
die het afgelopen half jaar helaas nog steeds 
onze levens beheerste. Bij Noordvlees wapenen 
we ons zo goed mogelijk tegen de verspreiding 
van Covid-19. We voeren regelmatig controles uit 
en investeren fors om de luchtkwaliteit en werk-
omstandigheden te optimaliseren. Samen kunnen 
we dit virus verslaan!

Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen 
gewenst,

De directie van Noordvlees

Afscheid van 
Marc De Pauw
Op 18 oktober hebben we met veel pijn in het hart 
afscheid moeten nemen van Marc De Pauw. Marc 
was een milieupionier. Hij was niet alleen Vlaanderens 
eerste milieuambtenaar, hij lag ook aan de basis 
van verschillende baanbrekende milieuprojecten, was 
eind jaren ‘80 één van de éérste milieuconsultants in 
ons land en werd later dé eerste milieutrendwatcher. 

Marcs pad kruiste dat van Noordvlees zo’n drie 
decennia geleden, toen we als slachthuis de aarts-
moeilijke overschakeling dienden te maken van de 
ARAB- naar de VLAREM-wetgeving. Marc bleek als 
beloftevolle milieuconsultant de perfecte match voor 
het dossier. Hij bracht niet zomaar ons slachthuis in 
regel met de wetgeving, hij legde de lat van bij de 
start fors hoger. Dankzij Marcs vooruitziend oog en 
zijn drive om steeds beter te doen dan de rest, behaalden 
wij jaren later als eerste in onze sector een ISO 14001 
certificering en werden we zelfs genomineerd voor 
KMOvoorKyoto.  
 
Marcs heengaan laat een grote leegte achter bij de 
hele Noordvleesfamilie.

We zullen hem bij Noordvlees steeds blijven herinneren 
als een man die zijn gelijke niet kende en terecht trots 
was als een pauw op alles wat hij bereikt had. En wij 
zijn ook trots als een pauw op hem!

Onze gedachten gaan in deze moeilijke periode uit 
naar Marcs familie en vrienden.

IN MEMORIAM
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Dierenwelzijn
Wij dragen dierenwelzijn van oudsher hoog in 
het vaandel. Daarom zijn er op dit moment 9 
Animal Welfare Officers die elke dag instaan 
voor het dierenwelzijn binnen ons slachthuis. 
Naast onze interne controles, wordt het welzijn 
van de dieren sinds vele jaren ook voortdurend 
extern gemonitord door inspecteurs van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen (FAVV) én zijn er onaan-
gekondigde inspecties van de dienst Dieren-
welzijn.
Hierbovenop besloot Vlaams minister van 
Dierenwelzijn Ben Weyts in 2019 extra 
controleteams op te richten die elke dag 
controle-inspecties uitvoeren bij alle slacht-
huizen in België. Deze extra controles worden 
sinds begin november elke dag bij ons 
ontvangen. Als grote voorstanders van een 
correcte diervriendelijke omgeving worden 
ook deze inspecteurs met open armen 
verwelkomd.

Waterhuishouding
De gemeente Kalmthout stelt al jaren alles in 
het werk om de waterhuishouding optimaal 
te beheren. Deze maatregelen (denk maar 
aan de aanleg van gescheiden riolerings-
stelsels, vier open retentiebekkens, 
ondergrondse bufferbekkens etc.) blijken 
de laatste jaren echter niet altijd meer te 
volstaan om wateroverlast in onze wijk 
- de Brasschaatsteenweg en de Bloem-
straat - volledig te kunnen vermijden.

Op 3 september zaten wij een eerste keer 
rond de tafel met de gemeente en Aquafin. 
Daaruit werd geconcludeerd dat de activiteiten 
van Noordvlees geen enkele negatieve invloed 
op de lokale waterhuishouding blijken te 
hebben. De wateroverlast waaronder onze 
wijk na hevige buien soms te lijden heeft, 
is dus op geen enkele manier gelinkt aan 
ons bedrijf. Aangezien we echter steeds 
ons steentje willen bijdragen om de leefom-
standigheden in de buurt te optimaliseren, 
zijn we toch actief mee op zoek naar een 
oplossing voor het wateroverlastprobleem. 
Daarom werden tijdens diezelfde vergadering 
verschillende potentiële oplossingen besproken, 
alsook welke rol het bedrijfsterrein van 
Noordvlees daarbij kan opnemen. Deze opties 
worden ondertussen verder onderzocht.
We hopen samen met de gemeente, Aquafin 
en rioolbeheerder WaterLink snel een goede 
oplossing te vinden om de wateroverlast te 
verlichten!

1 september 2020 was niet alleen de eerste schooldag na een lange zomer-
vakantie, het was ook de dag waarop Linda Van Gool haar 40-jarige carrière 
bij Vleeshal Van Gool vierde! In die 40 jaar tijd is er heel wat veranderd, maar 
Linda is steeds het vertrouwde en alombekende gezicht van onze Vleeshal 
gebleven. Ze begon destijds in de zaak van haar ouders, tevens de oprichters 
van Noordvlees Van Gool, en zag de Vleeshal uitgroeien tot de mooie winkel 
die hij nu is. Al sinds het prille begin zorgt Linda ervoor dat de Vleeshal er 
piekfijn uitziet, en dat geen enkele klant iets tekort komt.
Linda, bedankt om het uithangbord van de Vleeshal te zijn. Op nog veel mooie 
jaren!

Linda Van Gool 
viert 40-jarige 
carrière

Rik Hufkens 
met pensioen 

Getest: 
Rolstoelfiets 
in Essen
Sinds juli kan je gratis een rolstoelfiets 
reserveren bij VVV De Tasberg. Daarmee 
kunnen rolstoelgebruikers samen met 
een begeleider genieten van een fiets-
tochtje door het mooie Essen. Noordvlees 
en Vleeshal Van Gool zetten mee hun 
schouders onder dit bijzondere project. 
Ines Marynissen, Sales Assistent bij 
Noordvlees, was één van de eersten om 
de fiets samen met haar vader aan een 
testritje te onderwerpen. We gingen even 
luisteren hoe zij dat ervaren hebben.

Hoi Ines! Jij bent samen met je papa met 
de rolstoelfiets gaan rijden. Hoe ben je 
daarbij uitgekomen?
“Ik had op de LinkedIn-pagina van Noordvlees 
Group een post gezien over de rolstoelfiets. 
Aangezien mijn papa hulpbehoevend is, trok het 
meteen mijn aandacht. Ik nam contact op met 
de organisatie en zo ging de bal aan het rollen.”

Hoe hebben jullie die fietstocht ervaren?
“Het was zowel voor mijn papa als voor mezelf 
een enorm leuke ervaring! We zijn zeker 2 
uur gaan fietsen. Het fietsen zelf vraagt een 
beetje oefening, maar de vriendelijke mensen 
van VVV De Tasberg hebben ons hier heel 
goed bij geholpen.”

Jouw vader zit in een rolstoel. Voor hem 
was dit allicht een unieke ervaring?
“Klopt. Iets meer dan 3 jaar geleden kreeg hij 
een herseninfarct. Sindsdien is de linkerkant 
van zijn lichaam verlamd en zijn zicht beperkt, 
waardoor hij veel tijd in een rolstoel door-
brengt. Het was de eerste keer dat we zoiets 
konden doen. Het was ook erg leuk dat we dit 
in onze eigen streek konden doen. Zo kwam 
papa nog eens in een buurt die hij goed kende, 
maar waar hij omwille van zijn gezondheid al 
zo lang niet meer geweest was. Hij vond dit 
ook praktischer dan samen met iemand op 
een tandem fietsen, omdat zijn zicht minder 
beperkt werd. Kortom, het was voor ons beiden 
zeker voor herhaling vatbaar!”
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Milieuvriendelijke 
investeringen
In onze vorige nieuwsbrieven lichtten we jullie reeds in over onze extra milieuvriendelijke 
maatregelen die we op onze site plannen. De investeringen zijn bedoeld om hinder 
te vermijden en de bestaande infrastructuur te optimaliseren, zonder daarbij de 
slachtcapaciteit uit te breiden. Nadat de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie 
(POVC) onze aanvraag eind februari goedkeurde en er geen beroep werd ingediend, 
zijn wij van start gegaan met het uitvoeren van de werken. We geven jullie graag de 
huidige stand van zaken mee.

Op 27 november zwaaiden we Rik Hufkens uit. Na een carrière van bijna 30 jaar 
als slager bij de Vleeshal, mag hij nu genieten van zijn welverdiend pensioen. 
Wij zetten hem in deze nieuwsbrief graag in de bloemetjes voor zijn jarenlange 
trouwe dienst. Een interview.

Dag Rik. Wat een mooie carrière heb jij erop zitten!
“Klopt! 30 jaar bij de Vleeshal is niet niks, hé. Ik ben slager van opleiding en heb 
mijn hele carrière in de vleessector gewerkt. Ik ben begonnen met een leercontract, 
dat vier jaar duurde. Dan heb ik eerst mijn legerdienst afgewerkt, waarna ik 10 
jaar lang in Wuustwezel gewerkt heb. Uiteindelijk ben ik in de Vleeshal terecht 
gekomen, waar ik dan 30 jaar gebleven ben.”

Wat hield je job in de Vleeshal juist in?
“Als slager ben je natuurlijk vaak bezig met het verwerken van vlees: grote stukken 
in kleine porties snijden, bereidingen klaarmaken, de toog steeds mooi gevuld 
houden... Je kon mij ook vaak in de keuken terugvinden, want koken en de bereide 
gerechten klaarmaken, vielen ook onder mijn verantwoordelijkheid.”

Wat zijn je plannen tijdens je pensioen?
“Ik was vooral van plan veel te reizen, maar de hele coronasituatie gooit nu 
natuurlijk roet in het eten. Eens dat opgelost is, ga ik volop genieten van het 
Bourgondische leven! Ik wil ook meer gaan wandelen en fietsen, en vooral veel 
weekendjes doen. Het Bourgondische leven ten top!”

Wil je graag nog een woordje richten tot je collega’s?
“Ik zou hen willen zeggen dat ze enorm fijne collega’s zijn geweest voor mij, en 
dat ik hier altijd heel graag gewerkt heb. Dat moet wel, anders hou je het geen 30 
jaar vol. Ook de bazen en de mensen van de personeelsdienst en de administratie 
zijn altijd heel bereikbaar en correct geweest. Die mensen doen dat goed, dat 
mag ook wel eens gezegd worden!”

De hoogspanningscabine 
kreeg een grondige update. 

Deze werd uitgerust met de nieuwste 
monitoringtechnieken en voldoet aan de 

strengste veiligheidsvoorschriften. 
Bovendien zorgt de nieuwe 

installatie voor een aanzienlijke 
energie-efficiëntiewinst.

1
Ook de koel- en vriesinstallaties 

ondergingen een ‘facelift’. Zowel de wanden 
als de koelinstallaties en de snelvriezer werden 
vervangen. Ze maken nu gebruik van moderne 
koeltechnieken die ervoor zorgen dat de verse 
producten op heel korte termijn de gewenste 

temperatuur van -18°C bekomen. Tot slot werd er 
in de bewaardiepvries een transportband met sas 
geïnstalleerd, waardoor producten makkelijk in en 

uit de gekoelde ruimte getransporteerd kunnen 
worden. Hierdoor hoeven er geen deuren meer 

geopend te worden en kan er dus geen 
koele lucht ontsnappen.

2

Intussen wordt ook de laatste hand 
gelegd aan de geluidswand aan de 
Zandstraat. De wand is bedoeld om 

geluidshinder afkomstig van onze site te beperken. 
Hij is ongeveer 100m lang, 4m10 hoog en zal in 
de toekomst ook dienst doen als groenscherm, 

wanneer de klimplanten volgroeid zijn. 
We hebben tevens een toegangspoort tot 
deze groenzone voorzien, zodat de tuinman 

er steeds makkelijk bij kan om 
in het onderhoud te voorzien.

3

Voor de overkapping van 
de wasplaats, eveneens bedoeld 
om geluidshinder tegen te gaan, 

zijn we momenteel in gesprek met de 
architecten en aannemers. Wat betreft de 
overige werken, zoals de plaatsing van de 
reinigingsinstallatie voor de wielen van de 

vrachtwagens en de plaatsing van een 
geluidsmuur langs de Bloemstraat, 

zijn de investeringsdossiers 
nog lopende.

4



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

EINDEJAARSREGELING VLEESHAL 

Tijdens de eindejaarsperiode gelden de normale openingsuren voor onze 
Vleeshal, behalve op volgende dagen: op donderdag 24 december en 
donderdag 31 december zal de vleeshal enkel open zijn tussen 9u en 
15u. Op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december, vrijdag 1 januari 
en zaterdag 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), via e-mail (vleeshal@van-gool.be) 
of online op onze vernieuwde webshop!
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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 

We zullen de feestdagen dit jaar in beperkte kring moeten vieren, maar 
dat wil niet zeggen dat we het niet gezellig kunnen maken! Een winter-
BBQ met je bubbel is ideaal om licht te brengen in deze donkere dagen, 
om gezellig dicht bij elkaar te kruipen rond de warmte van het vuur én om te 
genieten van lekker eten. De Vleeshal is hiervoor je ideale partner! Je kan bij 
ons kiezen uit drie door ons samengestelde barbecuepakketten naar keuze, die 
je zelf kan aanvullen met alles wat je nodig hebt voor een lekkere winter-BBQ. 
Denk maar aan stokbrood, een lekker wijntje, aardappel- en pastasalades, ja, 
zelfs houtskool! Ook voor fondue-, gourmet en teppanyakischotels om tijdens de 
feestdagen van te smullen, kan je bij ons terecht.

Wist je trouwens dat je dit volledige 
assortiment kan bekijken en bestellen 
op onze vernieuwde website en webshop? 
Met de moderne look en gebruiksvriendelijke 
webshop hopen we jullie nog beter te 
kunnen bedienen. Je vindt er ook steeds 
onze meest recente actiefolders, nieuws, 
contactinformatie en openingsuren terug. 
Neem dus snel een kijkje op 
www.vleeshal-van-gool.be.
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Vier de feestdagen 
met een winter-BBQ 


