
Nieuwsbrief voor de buurtbewoners en medewerkers - Juni 2021

Welkom
Beste buurtbewoners,
Beste medewerkers,

De zomer staat weer voor de deur. Traditie-
getrouw voorzien we bij Noordvlees dan steeds 
wat leesvoer in de vorm van onze halfjaarlijkse 
nieuwsbrief. Want ook nu hebben we weer heel 
wat nieuws.

Beginnen doen we met een update van onze 
milieuvriendelijke investeringen. De geluidswand 
langs de Zandstraat is immers afgewerkt en 
doet intussen al enkele maanden uitstekend 
dienst. 

Verderop in deze nieuwsbrief stellen we jullie 
graag aan iemand voor: Vik het Varken, de 
mascotte. Naast het digitale figuurtje bestaat er 
nu ook een ‘real life version’ van ons varkentje. 
Die kwam zich in maart voorstellen op ons 
bedrijf, lanceerde zijn eigen Instagrampagina én 
maakte kennis met de klanten van de Vleeshal. 
Van een vliegende start gesproken!

Als vuurdoop zorgde Vik ook voor de feestelijke 
opening van de nieuwe six-cutafdeling op onze 
site. Die afdeling vormt een verbreding van onze 
activiteiten en betekent een extra mogelijkheid 
om onze producten af te stemmen op de 
wensen van onze klanten. Kortom, een grote 
stap voor ons bedrijf. Jullie kunnen er alles over 
lezen op pagina 3.

Tot slot plaatsen we ook nog enkele vacatures in 
de kijker. Wie weet mogen we jou binnenkort wel 
verwelkomen op onze werkvloer!

Dat, en nog veel meer, vinden jullie in deze 
editie van de nieuwsbrief. Ga dus rustig zitten 
en ontdek wat er zich de afgelopen maanden in 
de Bloemstraat heeft afgespeeld.

We wensen jullie veel leesplezier en een fijne 
zomer!

De directie van Noordvlees

Update 
investeringen
Zoals jullie intussen weten, kregen we in februari 2020 de goedkeuring van 
de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) om milieuvriendelijke 
investeringen uit te voeren op ons bedrijfsterrein. De investeringen zijn bedoeld 
om hinder te vermijden en de bestaande infrastructuur te optimaliseren, zonder 
daarbij de slachtcapaciteit uit te breiden. In de vorige nieuwsbrief toonden we 
jullie reeds het resultaat van de werken aan de hoogspanningscabine en de 
koel- en vriesinstallatie, die grondig onder handen genomen werden en zo een 
aanzienlijke energie-efficiëntiewinst opleveren. 

Intussen is ook de geluidswand aan de kant van de Zandstraat netjes afgewerkt. 
Het eindresultaat, een indrukwekkende muur van 200m lang en 4m10 hoog, 
mag er zijn! De wand is bedoeld om geluidshinder afkomstig van onze site 
zoveel mogelijk te beperken.

Ondertussen zijn we van start gegaan met de voorbereidingen van het volgende 
punt op onze investeringsagenda: de overkapping van de wasplaats. Dit is 
eveneens bedoeld om geluidshinder te vermijden. Hiervoor zijn we momenteel 
in gesprek met de architecten en aannemers.



FEESTELIJKE OPENING
In maart werd de six-cutafdeling feestelijk 
geopend, en dat door niemand minder dan 

CEO Dirk Nelen en... Vik het Varken! 
Tijdens zijn eerste officiële acte de présence 

voor Noordvlees kwam hij de afdeling plechtig 
inwijden en de medewerkers veel succes 
wensen. Onder zijn toeziend oog werd het 

een succesvolle eerste dag, het begin 
van een nieuw hoofdstuk 

voor Noordvlees!

Vik het Varken, het digitale figuurtje dat symbool staat voor de open en 
transparante communicatie van Noordvlees, gaat intussen al enkele 
jaren mee. Hij dook al op in de nieuwsbrieven, op de website, op de LinkedInpagina, 
in video’s, op informatieschermen en -fiches in ons bedrijf zelf... kortom, weinig 
papieren en digitale communicatiekanalen zijn hem vreemd. Maar... ook in 
de echte wereld is er plaats voor de open communicatie van Vik. Daarom stellen we 
jullie graag voor aan Vik het Varken, de mascotte, larger than life!

Voortaan kunnen jullie Vik dus ook in het echt tegenkomen. In de 
toekomst is het de bedoeling dat Vik ons bedrijf vertegenwoordigt 
op beurzen, evenementen en opendeurdagen. In afwachting van de 
heropstart van deze evenementen, werkt Vik zich intussen in op ons 
bedrijf in zijn functie als verantwoordelijke van open communicatie.

Viks grote introductie vond plaats op 2 maart, de dag waarop hij voor het 
eerst op de werkvloer verscheen. Met een heuse cameraploeg in zijn zog, 
werd hij verwelkomd door CEO Dirk Nelen en maakte hij kennis met alle 
medewerkers. De nieuwe aanwinst kwam echter niet met lege handen: 
met een mand vol gepersonaliseerde Vik-chocolaatjes veroverde hij de 
harten van zijn collega’s. 

Vik in de Vleeshal
De grote introductie van onze mascotte aan 
de buitenwereld mag door de coronacrisis dan 
nog wel even op zich laten wachten, dat weerhield 
Vik er niet van om kennis te maken met de 
klanten van de Vleeshal. In maart was hij er 
enkele vrijdagen en zaterdagen te vinden om 
zichzelf voor te stellen, chocolaatjes uit te delen 
en op de foto te gaan met zijn nieuwe fans. 
Deze leuke foto’s wilden we jullie alvast niet 
onthouden.

Viks eerste wapenfeit als verantwoordelijke van open 
communicatie? De lancering van zijn eigen Instagram-
pagina! Op @VikhetVarken volg je ons bedrijf, door de 
ogen van Vik. Met dit extra communicatiekanaal hopen 
we jullie - medewerkers, buurtbewoners, sectorgenoten 
en andere geïnteresseerden - nóg beter en gerichter te 
bereiken en jullie te informeren over het wel en wee van 
Noordvlees Group. 

Benieuwd naar het laatste nieuws over ons bedrijf en de 
knorgekke avonturen van Vik? Haast je dan snel naar 
Instagram en volg @VikhetVarken. 

Je vindt er onder andere het videoverslag van zijn 
succesvolle eerste werkdag, foto’s met zijn nieuwe 
vrienden van de Vleeshal en nog heel wat andere 
leuke foto’s en video’s!

Lancering 
Instagram

Begin maart namen we onze spiksplinternieuwe six-cutafdeling in gebruik. We nemen jullie graag mee voor 
een korte rondleiding door de nieuwste aanwinst voor ons bedrijf.

Zoals de naam waarschijnlijk al doet vermoeden, worden in de six-cutafdeling volledige karkassen versneden in zes 
stukken. Dit gebeurt via een efficiënt productiesysteem en met behulp van moderne installaties en apparatuur. Alle 
producten worden ingedeeld in categorieën afhankelijk van het gewicht en de vet- en vleespercentages, waarna ze 
per categorie vers geladen worden. De afdeling werd opgericht om six-cutdiensten te kunnen aanbieden aan derden. 
Daarmee vormt ze een verbreding van onze activiteiten en betekent ze een extra mogelijkheid om onze producten af 
te stemmen op de wensen van onze klanten.

Momenteel versnijden we in deze afdeling zo’n 4000 karkassen per week, wat neerkomt op 200 karkassen per uur. 
“Het is echter de bedoeling om op termijn te evolueren naar 7000 karkassen per week. Hiervoor mikken we op eind 
2021”, aldus Michaël Vogelaers, Chief Valorisation Officer en Verantwoordelijke Bijproducten bij Noordvlees.

De opening van de nieuwe afdeling creëerde 10 nieuwe banen bij Noordvlees. In totaal zijn er 15 mensen aan 
het werk op de six-cut.

Opening six-cut

Vik het Varken: de mascotte
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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

VAKANTIEREGELING VLEESHAL 

Maandag: gesloten
Dinsdag: 9u-12u & 13u-18u
Woensdag: 9u-12u & 13u-18u
Donderdag: gesloten

Tijdens de vakantieperiode gelden de normale openingsuren voor onze 
vleeshal. Raadpleeg onze website voor de meest recente openingsuren 
(www.vleeshal-van-gool.be). 

Aarzel niet om op voorhand te bestellen zodat u niet hoeft te wachten wanneer u 
langskomt. Bestellen kan telefonisch (03 666 30 00), maar ook per e-mail 
(info@vleeshal-van-gool.be). Laat u tijdens de zomermaanden verleiden 
door onze heerlijke BBQ-pakketten en bekijk ons ruim assortiment op 
www.vleeshal-van-gool.be.

Vrijdag: 9u-12u & 13u-18u
Zaterdag: 9u-16u doorlopend open
Zondag: gesloten

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

VACATURES:

Momenteel stellen we bij Noordvlees meer dan 120 mensen tewerk. 
We zijn echter steeds op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers.

 Op dit ogenblik zoeken we kandidaten voor onderstaande functies.

Medewerker Six-cut
Voor onze gloednieuwe afdeling - waarover je alles kan lezen op de vorige 
pagina - zijn we nog op zoek naar versterking. Als je op zoek bent naar werk in 
de voedingssector en je nieuwsgierigheid voor onze nieuwe afdeling geprikkeld 
werd, dan is deze job misschien wel iets voor jou!

Onderhoudsmonteur/
Mechanieker Technische Dienst

Ben je een handige harry of een manusje-van-alles en op zoek naar een 
gevarieerde job? Dan hopen we dat je het team van de Technische Dienst 
wil vervoegen!

De volledige vacatures kan je nalezen op onze website 
www.noordvlees-group.be/noordvlees, bij de rubriek ‘Jobs’. 
Daar vind je sinds kort ook onze rekruteringsvideo, waarin onze 

medewerkers vertellen over hun job bij Noordvlees en je meer te weten 
komt over ons bedrijf en de soorten jobs die je bij ons terugvindt. 

Interesse? Stuur dan zeker je CV en motivatiebrief naar 
personeelsdienst@noordvlees.be.

Intern zorgen wij voor opleidingen waarbij wij de kans bieden aan 
medewekers om de kneepjes van het vak te leren. Bovendien zorgen onze 

opleidingen en jaarlijkse bijscholingen ervoor dat onze medewerkers steeds 
nauwgezet, hygiënisch en conform de voedselveiligheidsvoorschriften 

en met oog voor dierenwelzijn werken.

Nieuwjaarscadeau 
De start van het nieuwe jaar leek ons de ideale 
gelegenheid om al onze medewerkers uitvoerig 
te bedanken voor hun harde werk tijdens een 
jaar dat voor iedereen ongetwijfeld erg zwaar is 
geweest. 
Dat we al die tijd op volle kracht zijn kunnen 
blijven verderwerken, is vooral te danken 
aan de ontegensprekelijke inzet waarmee 
zij dag in, dag uit alle regels en maatregelen 
opvolgden en in hun job implementeerden. 
Om 2021 goed in te zetten, kregen alle 
medewerkers een gepersonaliseerde fles 
Gin in Noordvleeskleuren, een tapasplank 
met de afbeelding van Vik en bijhorende tapas 
uit de Vleeshal. 
We hopen dat het gesmaakt heeft en dat 
iedereen in de toekomst opnieuw kan genieten 
van een hapje en een drankje in het bijzijn 
van collega’s, vrienden en familie!


