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Cegeka genomineerd 
voor ‘Onderneming 
van het Jaar’
BRUSSEL - De ICT-groep Cegeka, 
met hoofdkwartier in Hasselt, is 
één van de vier genomineerden 
voor de award ‘Onderneming van 
het Jaar’.

De award die in het leven is ge-
roepen door Ernst & Young, wil 
succesvolle bedrijven belonen voor 
hun prestaties. 
Cegeka is uitge-
groeid tot één 
van de grootste 
onafhankelijke 
ICT-bedrijven 
van het land. 
Voor de award 
krijgt het con-
currentie van 
het Brusselse 
productiehuis 
Caviar, Noord-
zee Helikopters 
Vlaanderen uit Oostende en de in-
ternationale bouwgroep Willemen 
uit Mechelen. Cegeka kreeg eerder 
al de prestigieuze Limburgse Am-
biorixprijs en werd ook in 2006 al 
genomineerd als ‘Onderneming 
van het Jaar’. Toen ging Metris met 
de eer lopen. Cegeka haalde vorig 
jaar een omzet van 214 miljoen 
euro en stelt ruim 2.100 mensen 
te werk. De jury onder voorzit-
terschap van baron Paul Buysse, 
maakt de winnaar op 8 oktober 
bekend. Het Hasseltse Zappware 
dingt mee voor de titel van ‘meest 
beloftevolle onderneming’.

DC

Revilax in Neeroeteren krijgt handmade-label

De relaxzetels, gemaakt op maat 
van de klant, worden volledig met 
de hand gemaakt. “Onze zetels kan 
je simpelweg niet met een machine 
maken”, vertelt Erwin Bongaerts, 
zaakvoerder van Revilax. “We 
starten met de opmeting bij men-
sen thuis. We hebben wel een stan-
daardmodel, maar de zetel wordt 
volledig aangepast aan hun wensen 

Bart Lodewyckx (l) van Unizo 
Limburg en zaakvoerder 
Erwin Bongaerts. Foto DD

“Zelf kleren maken  
  is weer helemaal in”

“Zelf je kleren maken is weer in”, 
verklaart Koen Evers het succes. 
“Zelfs de jeugd slaat massaal aan 
het naaien. Je eigen kleren maken 
is één van de belangrijkste trends 
van het moment. En wij zien de 
gevolgen daarvan. Vorig jaar steeg 
de verkoop van naaimachines al 
met  3.000 stuks tot ruim 28.000 
exemplaren in ons land. Sinds begin 
dit jaar is het hek helemaal van de 
dam. In de eerste acht maanden van 
dit jaar noteerden we al een stijging 
met 41%. Als die trend aanhoudt, 
verkopen we dit jaar zo’n 40.000 
exemplaren”, aldus Evers. “In 
een normaal jaar zijn er dat zo’n 
20.000.”

Crisis
Het succes is voor een deel ook te 
verklaren door de crisis. “Het is een 
stuk goedkoper en tegelijk kan je 
jezelf op een unieke wijze kleden”, 
meent Evers.
Befrako verdeelt de naaimachines 
richting gespecialiseerde detail-
handelaars, elektrozaken en grote 
supermarktketens. “Ook de grote 
warenhuizen maken weer een plekje 
vrij voor de naaimachine. Misschien 
gaan we de gouden jaren zestig en 
zeventig opnieuw beleven”, hoopt 
Evers.
Befrako is niet enkel groothande-
laar in  naaimachines, maar ook 
in allerlei andere elektrische appa-
raten van verschillende merken en 
producenten. Het bedrijf met zijn 

ZONHOVEN - De verkoop van naaimachines swingt 
de pan uit. Volgens Befrako uit Zonhoven, exclusief 
verdeler van het bekende merk Singer in ons land, is 
de verkoop tijdens de eerste acht maanden van dit jaar 
met maar liefst 40% gestegen. “Zelf kleren maken is 
weer in”, zegt zaakvoerder Koen Evers van Befrako. 

Koen Gevers van Befrako: “De crisis speelt een rol in het huidige 
succes van naaimachines.” Foto Sven DILLEN

Cegeka-CEO 
André Knae-
pen.  Foto HBvL

VERKOOP VAN NAAIMACHINES STIJGT MET 40 PROCENT

MAASEIK - Revilax, het Maaseikse bedrijf dat relaxzetels op maat 
maakt, heeft de HIB-prijs gekregen. Het HIB - of handmade in Belgium-
label - wordt door Unizo uitgereikt aan ondernemingen die de productie 
ambachtelijk uitvoeren. 

en eventuele fysieke problemen.
Daarna vervaardigen we het hou-
ten frame, knippen we stoffen en 
stofferen we de zetel. Alles doen 
we zelf.  Daar zijn we trots op. Ook 
op ons personeel, want zij doen 
het uiteindelijk.”

Kwaliteitsvolle materialen
Revilax kiest ook bewust voor 

kwaliteitsvolle materialen. “Zo is 
het houtframe volledig gemaakt 
van beuk en werken we met veren, 
die veel steviger zijn. De klant kan 
dan ook nog kiezen voor extra opties 
zoals verwarming of massage.”

Niet ouderwets
Vooral in de gezondheidssector 
spelen de zetels een belangrijke rol. 
“Omdat we de zetels uniek maken 
voor iedere klant is het mogelijk 
rekening te houden met alle fysieke 
eisen. Zo hoeft een mindervalide 
persoon niet met een lift uit de zetel 

gehesen te worden dankzij enkele 
aanpassingen”. 
Revilax krijgt de prijs uit handen van 
Bart Lodewyckx, directeur van Uni-
zo Limburg. “We delen de prijs uit 
om duidelijk te maken dat ambacht 
absoluut niet ouderwets is. Bedrijven 
krijgen zo ook een erkenning in het 
buitenland. Hoewel dit bedrijf  al 
actief is in Nederland, Frankrijk, 
Duitsland en Zwitserland, kunnen 
daar nog andere landen bijkomen”. 

GoTi

11 medewerkers stevent dit jaar af 
op een omzet van 4,5 tot 5 miljoen 
euro.

Boek
Om het succes te bestendigen 
heeft Koen Evers, samen met Ma-
rijke Michiels en schrijfster Hilde 
Smeesters een boek geschreven. 
“Het is niet het eerste boek over 
zelf  kleren maken”, geeft Evers 
toe. “Maar dankzij onze kennis over 
naaimachines zal een groot deel van 
het boek handelen over de werking 
van de verschillende modellen van 
naaimachines. Daar hoort ook een 
stukje historiek bij. Dat hoofdstuk 
heb ik voor mijn rekening geno-
men. Voorts leer je in het boek alle 
naaitechnieken aan de hand van 
duidelijke stap-voor-stapfoto’s en 
meer dan 70 fantastische ontwerpen 
om je te inspireren. Dat kan gaan 
van attributen, over handtassen 
tot kledingstukken. Zowel begin-
ners als gevorderden zullen er hun 
gading vinden.” 
‘Het Grote Singer Naaiboek’ zal 
eind deze maand te koop zijn in de 
Standaard Boekhandel en bij de 
Singer-speciaalzaken.

Dominiek CLAES

 ‘Het Grote Singer Naaiboek’ 
telt 480 pagina’s en wordt uit-
gegeven door Lannoo. Richt-
prijs is 29,90 euro.

■  Albert Heijn opent eerste 
winkel in Limburg .

■ Nieuw: shop alleen 
toegankelijk voor mannen.
■ Zappware en Cegeka in 
running voor grote prijs.

Op de website www.
madeinlimburg.be vindt u 
elke dag het grote en klei-
ne nieuws over en voor 
ondernemend Limburg, 
overzichtelijk gebundeld.

24kt 22kt 18kt

Dagelijkse Goudkoersen

14kt

Tel: +323 257 00 56
www.goldvoorcash.be
info@goldvoorcash.be

Prijzen aangeboden door

34,01€ 29,93€ 24,83€ 19,05€
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HASSELT
Er zijn aanvragen van twee verschillende bedrijven voor de bouw van windturbines achter 
de oude voetbalvelden in Rapertingen. Eén aanvraag voor drie windmolens kreeg al nega-
tief advies van de stad. Een tweede aanvraag voor twee windmolens in hetzelfde gebied 
moet nog binnenkomen. De stad Hasselt wil evenwel zelf gaan investeren in de bouw van 
windmolens en Hasselaren hierin laten participeren. 

Het bedrijf Eximag diende een mili-
euvergunningsaanvraag in voor drie 
windmolens in een landbouwzone 
achter de Pietelbeekstraat. “Het 
stadsbestuur  geeft een negatief  
advies”, zegt milieuschepen Toon 

Hermans. “De provincie beslist 
over het al dan niet toekennen 
van een milieuvergunning maar, 
uiteraard hopen we gevolgd te 
worden.” De stad heeft twee grote 
bezwaren. “Het gebied ligt in volle 
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HASSELT

Er is een milieuvergunningsaanvraag voor drie windmolens in de Pietelbeekstraat. De stad gaf negatief advies.  Foto Karel HEMERIJCKX

landbouwzone, maar tegelijk zou-
den de maximale waarden inzake 
slagschaduwtijden overschreden 
worden voor de woningen die in 
de buurt liggen.”
Het openbaar onderzoek is zo goed 
als klaar. Er waren vier bezwaren 
voor de milieuvergunning. Voor de 
bouwvergunning volgt een tweede 
openbaar onderzoek, dat start 
volgende week. “In dat dossier 
beslist Vlaanderen”, zegt schepen 
van Ruimtelijke Ordening Tom 
Vandeput. 
Voor dezelfde locatie ligt evenwel 
nog een tweede milieuvergun-
ningsaanvraag van een private 
ondernemer klaar, maar dan voor 
twee windmolens.  “Wellicht zul-
len we ook hier negatief adviseren, 
maar we moeten eerst het openbaar 
onderzoek opstarten vooraleer we 
onze houding bepalen.”

Burgercoöperatieve
Als het van de stad afhangt, komen 
er dus geen windmolens in de Pietel-
beekstraat, wellicht wel aan de oever 
van het Albertkanaal. En die wil de 
stad zelf bouwen. “We willen met 
het Hasselts Energiebedrijf (dienst 
van de stad, nvdr) zelf windmolens 
bouwen waarin Hasselaren mee 
kunnen investeren, en dus ook kun-

SINT-TRUIDEN

Man eigent zich 
een BMW toe
Een 22-jarige man uit Landen is 
wel heel ver gegaan om zich een 
BMW te kunnen bemachtigen. Hij 
kreeg hiervoor negen maanden 
cel en een boete van 600 euro. 
De dader had zich onder een valse 
naam aangeboden bij een BMW-
garage in Sint-Truiden. Hij gaf 
zich uit als de zoon van de baas  
van het grondwerkbedrijf waar hij 
aan de slag was. Op 4 juni 2012 liet 
de dader een offerte opstellen voor 
een BMW 330d Berline onder die 
valse naam. Een dag later tekende 
hij de koopovereenkomst met weer 
de valse gegevens en de belofte 
om later te betalen. Op 21 juni liet 
de twintiger weer van zich horen 
in de garage toen hij vroeg naar 
een vervangwagen. In de garage 
kregen ze uiteindelijk argwaan 
nadat de man in een tankstation 
vertrokken was zonder te betalen. 
Aan de garage moet de man een 
schadevergoeding van 4.088,56 
euro betalen. GeHo

HAMONT-ACHEL

Hongaar uit Achel al 
paar dagen vermist
Politie en gerecht vragen uit te 
kijken naar 
Janos Nemes, 
een man van 
46 uit Hamont-
Achel, die sinds 
enkele dagen 
wordt vermist. 
Nemes verliet 
zijn huis aan 
het Michiels-
plein in de 
nacht van zondag op maandag. 
Sindsdien is hij spoorloos. Nemes 
is struis gebouwd, is ongeveer 1.75 
meter lang en heeft blond haar. Op 
het moment van zijn verdwijning 
droeg hij een zwartrode training 
met een zwarte poema op de rug. 
De man spreekt enkel Hongaars. Heeft u Janos Nemes gezien 

of weet u waar hij verblijft, 
gelieve contact op te nemen 
met de politie op het gratis 
nummer 0800/30.30.0.  MM

UIT UW GEMEENTE
HASSELT WERKT AAN COÖPERATIEVE OM ZELF MOLENS TE BOUWEN

Aanvragen voor vijf  
windmolens in Rapertingen

HASSELT
“De Tuyltermolen op de Her-
kenrodesite krijgt binnenkort een 
waterkrachtcentrale aangemeten 
die energie kan leveren voor 150 
gezinnen.” Dat zegt schepen van 
milieu Toon Hermans. “Er is een 
productie van 700.000 kilowattuur 

en de terugverdientijd van de instal-
latie, die 30 jaar meegaat, is op 7 jaar 
becijferd. Tegelijk haalt zo’n instal-
latie ook het afval uit de Demer en 
berekeningen in dat kader spreken 
over 1 container per maand. Boven-
dien krijgen we op die manier ook 
meer leven in de Demer, want door 
het draaien van de molen, komt er 

ook extra zuurstof in het water.”
“Een tweede gelijkaardig dossier 
voor de Dorpsmolen in Kuringen 
zit ook in de pijplijn. Ook daar zou-
den we een vergelijkbare centrale 
kunnen plaatsen, maar daar is er 
nog geen akkoord.” 

DJ

Waterkrachtcentrales op Tuyltermolen en Dorpsmolen

nen genieten van de opbrengsten. 
Binnen die  burgercoöperatieve 
zouden we op die manier goedko-
pere energie kunnen produceren, 
waaraan bijvoorbeeld ook partners 
uit de sociale woningbouw kunnen 
deelnemen. Als er winsten zijn kun-
nen we die dan opnieuw investeren 
in zuinige energie, zodat ook elders 
het verbruik daalt en de Hasselaar 
eraan verdient. De mosterd voor 
dit verhaal hebben we in onze zus-
terstad Detmold gehaald, waar ze 
een eigen energiebedrijf hebben en 
zelf hun energie verkopen zodat de 
stad er geld aan verdient.”
De stad bestudeert momenteel waar 
nog windmolens gebouwd kunnen 
worden. “Wellicht in de omgeving 
van de kanaalkom. Daar zouden, in 
de buurt van waar vandaag al mo-
lens staan, nog twee tot drie extra 
molens kunnen komen”, zegt Her-
mans. “Ook de Pukkelpopweide lag 
ter studie maar dat plan is inmiddels 
al afgevoerd wegens oninteressant.” 

Dirk JACOBS
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