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Bedrijfsbezoek Lolaar 
Op donderdag 30 maart vertrokken de OVA leden voor een bedrijfsbezoek naar Lolaar Spuitgiettechniek in 
Helmond. Onze gastheer was de Astense ondernemer Antoon Loverbos. Na een kort welkom liet hij de 
presentatie van zijn bedrijf over aan dochter Carolien. Een verstandige keuze want zij deed dit op een 
enthousiaste en overtuigende wijze. Het verleden, heden en toekomst bracht zij op een innemende manier 
voor het voetlicht. Met een bedrijfsoppervlakte van 25.000m2 behoort Lolaar tot één van de grootste 
spuitgietbedrijven in Nederland. Zij ontwikkelen, produceren en verzenden volledig recyclebare thermoplast 
onderdelen van uiteenlopende aard. 
Na de introductie werden de aanwezigen opgedeeld in een aantal groepen en die werden op deskundige 
wijze door het imposante bedrijf geleid. Daarbij viel behalve de enorme omvang van het bedrijf ook de mate 
van automatisering en robotisering op. Na afloop bleek ook de catering zeer goed verzorgd.  
 
DIA Doe Dag 2017 
Op dinsdag 20 juni trokken we in grote getale richting Eindhoven en de weergoden reisden met ons mee 
want het was werkelijk stralend weer. Na de ontvangst, een korte presentatie en een drankje bij ASML 
bezochten we in groepjes het Experience center. Daar kon men in detail zien hoe ASML zich in de loop van de 
jaren heeft ontwikkeld en waar ze op dit moment staan.  
Vervolgens ging het met de bus naar Strijp-S voor een “walking dinner” onder begeleiding van gidsen. In het 
Videolab kregen we een inspirerende presentatie over het ondernemerschap binnen Strijp-S in het 
algemeen, en de succesvolle samenwerkingen tussen kleine ondernemingen in Office-S in het bijzonder. Na 
het voorgerecht hebben de gidsen ons rondgeleid langs en door de prachtig verbouwde Philipspanden zoals 
het Veemgebouw, gebouw Anton (Philips) en restaurant Radio Royaal in de Machinekamer. Langs het 
Klokgebouw, Ketelhuis en via de achterkant van gebouw Gerard (Philips) zijn we aangekomen bij Caffee Allee 
op de begane grond van het Apparatenfabriek, ook wel de Ontdekfabriek genoemd. Het was een mooie dag 
en het was indrukwekkend om te zien wat er is voortgekomen uit het familiebedrijf Philips 
 
Bedrijvenbezoek Walking van Kuppenveldweg 
Donderdag 12 oktober waren we te gast bij maar liefst drie bedrijven die, zoals de titel al aangeeft, op 
“walking” afstand van elkaar lagen: René Thijs natuursteen, HG engineering en Van Esch biljarts. Vooraf 
waren er drie groepen samengesteld en iedere groep startte op een andere locatie. 
Bij Rene Thijs natuursteen werden we in de showroom verwelkomt door Chantal Verberne, de partner van 
René. De showroom maakt indruk en straalt in alle opzichten kwaliteit en exclusiviteit uit. Een mooi 
ingerichte ruimte met een grote collectie waar Piet Boon nadrukkelijk zijn stempel op drukt. Nadat iedereen 
zich vergaapt had aan al dat moois kregen we een kijkje in de daarnaast gelegen productiehal. Met een 
geavanceerde waterstraalmachine wordt hier maatwerk gemaakt uit diverse materialen. Vloer- en 
wandbekleding maar ook interieurwerken zoals o.a. keukenbladen, trappen, meubels en kantine-
inrichtingen. Een modern en veelzijdig bedrijf met de juiste uitstraling. 
Op weg naar HG Engineering werd er al gezegd dat we naar de “Willy Wortel van Asten” gingen en daar was 
niks te veel mee gezegd. De zonen van Henny, Bart en Luc, gaven een PowerPoint presentatie die een aardig 
beeld gaf van het probleemoplossend vermogen en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden in hun 
bedrijf. Henny gaf vervolgens de rondleiding door de grote hal waar oplossingen worden bedacht en 
gebouwd voor de meest uiteenlopende industrieën. Machines eenmalig in hun soort. Opnieuw een echt 
familiebedrijf, waar ook Henriette actief in deel neemt. Met twee enthousiaste zonen lijkt de toekomst van 
het bedrijf gewaarborgd.  
Bij Van Esch Biljarts werden we verwelkomd door de eigenaars Erwin en Nicole Rutjens en hun 4 kinderen. 
Geen alledaags bedrijf in een heel specifieke markt. Er is erg veel ervaring en deskundigheid aanwezig op 
zowel het gebied van biljarts als toebehoren. Zij leveren nieuwe en gebruikte biljarts en voeren ook 
reparaties en onderhoud uit. Dit laatste gebeurt veelal op locatie zoals bijvoorbeeld het vervangen van het 
laken. En is er ergens een toernooi in de regio dan worden er soms wel acht (of meer) tafels geïnstalleerd die 
na afloop weer in de opslag gaan. In de showroom zijn alle denkbare biljarttoebehoren verkrijgbaar; keuen, 
krijtjes, foedraaltjes, biljartballen, -boeken, -verlichting, -scoresystemen en –handschoenen in vele 
verschillende gewichten, maten en kleuren. Mooi om zo’n gepassioneerde mensen bezig te zien met een 
ambachtelijke vak. 
De aansluitende netwerkborrel vond ook plaats bij Van Esch Biljarts. Rob Maas sprak een dankwoord waarbij 
de gastheren en -vrouwen door Miranda van Bussel een bloemetje kregen overhandigd. 



Opening Florapark 
Op vrijdag 17 november werd het Florapark officieel geopend. Wethouder Jac. Van Bussel nam de 
genodigden  in  zijn openingstoespraak mee naar het ontstaan van het Florapark in 2009. 
In die tijd heeft de gemeente samen met een aantal Astense ondernemers een toekomstvisie opgesteld voor 
de Astense bedrijventerreinen. Dit  bestond uit revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en het 
ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein aan de rand van Asten. 
En zo staan we na 8 jaar aan het begin van een nieuw hoofdstuk voor ondernemend Asten. 
Voor de officiële opening werden de twee ondernemers van het eerste uur uitgenodigd. 
Wim Vlemmix en Erwin Berkvens mochten de officiële handeling verrichten. 
Voor de ondernemers die zich op het Florapark vestigen waren bloemen. 
Wim Vlemmix is reeds volop aan het bouwen en hoopt over 2 maanden te kunnen verhuizen naar de nieuwe 
locatie. Erwin Berkvens is begonnen met uitgraven en zal spoedig starten met de bouw. 
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