
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Centrum-Zuid 

Met het vertrek van Luc Driesen, 

Algemeen directeur van Greenville, 

naar LRM kreeg het 

bedrijfsverzamelgebouw er een nieuwe 

directrice bij: Mevr. Kris Asnong. Kris zal 

vanaf heden mee in de raad van 

bestuur zetelen van onze vzw. Kris was 

voorheen werkzaam bij steunpunt 

Duurzaam bouwen, dat ook gelegen is 

in Greenville. Haar ervaringen die ze 

VZW PMCZ krijgt vrouwelijk bestuurslid  

opdeed bij duurzaam bouwen zal in de 

nabije toekomst goed van pas komen. 

Greenville voorziet namelijk een 

gevelrenovatie en de plannen voor de 

LAB2FAB worden met de dag concreter. 

Vanuit de ganse raad van bestuur wensen 

wij Kris heel veel succes met de 

uitoefening van haar nieuwe job en heten 

haar van harte welkom bij onze vzw. 

  

Nieuw bedrijf in de kijker: SKWER Self storage. 

 

Ontdek de nieuwste ICT 

trends en oplossingen voor 

2017. Mis de drone initiatie 

op het voetbalveld niet en 

schrijf u vandaag nog in! 
 

 

Zelf iets te melden? 

Igna.linten@quares.be 

Trimestriële uitgave: 

September 2016 

 

 

Oproep 

groepsaankoop 

winterdienst 2016-

2017 

 

 
 

Veilig de winter door? Uw 

parking en oprit sneeuw- 

en ijzelvrij tijdens deze 

winter? Gezamenlijke 

groepsaankoop om beste 

prijs maar ook de beste 

voorwaarden? 

Inschrijvingen lopen t.e.m. 

26/09/2016  

 

Meer info? 

Op 01 september opende het 

gloednieuwe bedrijf op Centrum-Zuid 

genaamd SKWER. Zaakvoerders Nadine 

en Erwin Quintens verhuren tijdelijke, 

geklimatiseerde opslagruimten van 1m² 

tot 28m² + buitenboxen. 

De ideale oplossing voor: een verblijf in 

het buitenland – verhuizing of 

verbouwing – seizoensgebonden 

goederen – promotie- en beursmateriaal 

– archiefopslag – auto-en motorstalling – 

webshops en online verkoop – … 

Benieuwd naar deze gloednieuwe 

vestiging? Een blik achter de schermen is 

mogelijk op 02/10/2016 op de VOKA 

Open bedrijvendag van 10u-17u.  

Met een hapje en een drankje kom je te 

weten hoe een moderne self storage 

werkt.  

https://www.eurosys.be/nl/bedrijven-overheden/actie/businessday?utm_source=nieuwsbrief%20quares&utm_medium=banner&utm_campaign=businessday2016
mailto:Igna.linten@quares.be
http://www.vzwcentrumzuid.be/2016/09/21/oproep-groepsaankoop-winterdienst-2016/
https://www.eurosys.be/nl/bedrijven-overheden/actie/businessday?utm_source=nieuwsbrief%20quares&utm_medium=banner&utm_campaign=businessday2016


 

 

 

    

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Duurzaam mobiliteitsmanagement: JBC en Heraus 
Electro-Nite testte het uit… 

Het provinciebestuur Limburg startte vanaf de lente 2016 met een nieuwe woon-

werkcampagne: "De testkaravaan komt naar jouw bedrijf!" 

De testkaravaan biedt een brede waaier aan duurzame vervoersmiddelen aan die 

werknemers van de ingeschreven ondernemingen gedurende een tweetal weken gratis 

kunnen uitproberen op hun woon-werktraject. 

 

JBC nam deel aan deze actie en kreeg hierdoor 30 van hun werknemers op de fiets. 

Een getuigenis van één van de werkneemster van JBC werd gepubliceerd op de website 

van de testkaravaan. 

 

Heraus Electro-Nite kreeg maar liefst 54 werknemers op de fiets die samen in totaal 

10.514km aflegde. 

 

Aan deze campagne deden 11 bedrijven reeds mee. De testkaravaan loopt nog tot 

midden oktober. Alle deelnemende bedrijven zijn reeds gekend. 

 

Wens je ook meer info over het mobiliteitsprofiel van uw bedrijf met daaraan gekoppeld 

concrete acties? Mobidesk Limburg staat steeds ter beschikking voor advies en tools. 

 

 

 

 
Tot slot:  

 

 

 

Met het aanbreken van de herfst is de vakantieperiode 

definitief verleden tijd. 

 

Dat wordt ook duidelijk wanneer we onze agenda’s bekijken. 

Deze geraken steeds voller en hoe scheid je nog het kaf van 

het koren als het op infomomenten, netwerkrecepties of 

studiedagen aankomt? 

 

Als voorzitter van zowel OCHH als PMCZ proberen we de 

evenementen die we organiseren met de nodige 

voorbereiding te doen. Onlangs ontvingen de leden een 

enquête omtrent telecom en telefonie. Uit deze resultaten 

bleek echter dat de interesse voor een infoavond heel laag 

lag. In overleg met de andere leden van de raad van bestuur 

en dankzij uw feedback besliste we om hier geen gevolg aan 

te geven.  

 

Kwaliteit primeert boven kwantiteit, zeker wanneer het aanbod 

groter is dan de vraag. 

 

Met kwalitatieve groeten, 

Marnik Hermans 

Voorzitter raad van bestuur PMCZ 
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Infosessie veiligheid 

en beveiliging IZ 

Centrum-Zuid en 

Europark dinsdag 11 

Oktober 

 
Oktober is de maand waarin 

het zomeruur wordt 

omgeruild naar kortere en 

donkere dagen. Het ideale 

moment dus om ons te 

informeren hoe we ons 

bedrijf zo optimaal mogelijk 

kunnen beschermen tegen 

ongewenste indringers. 

 

Meer info of 

 

Onmiddellijk inschrijven 

  

 
 

Stilaan geraakt Limburg terug in beweging. Het gaat de 

goede kant op en dat uit zich in meer jobs. Maar het 

invullen van die jobs voor bedrijven en het vinden van die 

jobs voor werkzoekers is niet evident.  

 

Daarom heeft JCI Limburg een uniek project uitgedacht 

om op een eenvoudige maar efficiënte manier 

werkgevers en werkzoekende aan elkaar te linken. 

 

Op 24 oktober organiseert JCI Limburg The Jobdate op 

de oude Ford-site in Genk, het grootse job event van 

Limburg en ver daarbuiten. 

 

Naar de website… 

 

 

http://www.testkaravaanlimburg.be/getuigenissen/hilde-evens-jbc
http://www.mobidesklimburg.be/mobidesk
http://www.vzwcentrumzuid.be/agenda/infosessie-veiligheid-en-beveiliging-iz-centrum-zuideuropark/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkb3i4l6QJmYzyDA6ChO1s--KMf6E6N7cVrjDki3ruiM1Ulg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.thejobdate.be/nl

