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Nieuwsbrief  april/mei 2018 

 
Bedrijfsbezoek 
 
Jaarlijks proberen wij met onze leden een bezoek te brengen aan een bedrijf in onze gemeente. 

Intussen hebben wij al veel mooie bedrijven bezocht en hebben we al veel kennis over onze 

gemeentelijke bedrijvigheid kunnen vergaren.  

Dit jaar mogen we de gast zijn bij  MK Gilze en wel op donderdag 24 mei om 14.00 uur. 

 
MK Gilze de Nederlandse specialist voor gebruikte Multivac-machines 
 
MK Gilze is de specialist in tweedehands Multivac-machines (machines voor de 
verpakkingsindustrie), revisies en omzettingen op de Europese markt. Zij hebben al meer dan 
25 jaar ervaring in het reviseren en onderhouden van verpakkingsmachines. 
Hun expertise ligt op het gebied van revisies, conversies en upgrades van thermoforming 
verpakkingsmachines, traysealers, vacumeer machines en bijbehorende onderdelen. Een hele 
mond vol, maar bij de rondleiding krijgen we vast de nodige uitleg! 
 
Geschiedenis van MK Gilze 
Frank Kennes begon zijn bedrijf in 1991 in een aan huis gebouwde garage. Hij reviseerde 
voornamelijk machines. 
In 1993 verhuisde hij naar een grotere werkplaats. Dit was een oude grote schuur waar ook de 
winter graag binnenkwam. 
In 1999 besloot hij dan ook het oude pand te slopen en op de vrijgekomen plek een werkplaats 
met kantoor te realiseren. Hij breidde de werkzaamheden uit en nam de eerste werknemers 
aan. 
In 2011 kwam zoon Bart assisteren en dat bracht opnieuw uitbreiding van activiteiten met zich 
mee. Het bestaande pand werd daardoor veel te klein. Het bedrijf vond de oplossing in een 
nieuwbouwproject in Midden Brabant Poort in Gilze.  
In juni 2012 werd de bouw van het nieuwe bedrijfspand afgerond en volgde een feestelijke 
opening. 
Na de verhuizing naar het nieuwe pand kocht het bedrijf al in 2015 een extra stuk grond naast 
het pand aan en maakte in 2016 een begin met de uitbreiding van de huidige locatie met een 
laad- en losdock voor vrachtwagens. 
In 2017 werd de nieuwbouw opgeleverd en is MK Tooling opgericht. Dit onderdeel van 
Machines Kennes houdt zich bezig met het ontwikkelen van Multivac gerelateerde onderdelen. 
Denk hierbij aan slijpdelen of vorm- en sealdelen van een Multivac- verpakkingsmachine. 
  
 
We vinden het als heemkring een eer om dit mooie bedrijf te mogen bezoeken.  
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Het programma van donderdag 24 mei ziet er als volgt uit: 

- Ontvangst om 14.00 uur 
- Presentatie over het bedrijf 
- Rondleiding door het bedrijf in twee groepen 
- Afronding bedrijfsbezoek 
- Ca. 16.00 uur einde bezoek 

 
Met de directie van het bedrijf hebben we afgesproken dat er maximaal dertig personen deel 
kunnen nemen aan dit bedrijfsbezoek. Dit vanwege de logistiek. 
Het bezoek is uitsluitend voor leden van onze heemkring. We gaan met eigen vervoer. 

U moet zich voor het bezoek aan MK Gilze aanmelden.   
Tot en met 17 mei is dit mogelijk bij: Kees Tijs, Kleine Spie 4, 5121 LK Rijen, tel. 0161.222512 
Of via email: info@heemkringmolenheide.nl  
 
Zonder aanmelding vooraf kunt u niet deelnemen aan dit bezoek. Bij overinschrijving plaatsen 
wij u op de wachtlijst. 

 
 
Een beeld van MK Gilze: productiehal en kantoren aan Hercules 26 in Gilze. 
 
Inlooptijden Stamboomcafé van mei tot en met juni 
De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn op maandag  14 mei van 19.00 tot 21.00 
uur en dinsdag 15 mei van 13.30 tot 16.30 uur. In juni kunt u terecht op maandag  11 juni van 
19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 12 juni van 13.30 tot 16.30 uur. In juli en augustus  houden we 
geen stamboomcafé in verband met de vakantieperiode. 
 
Tentoonstelling en heemtuin 
Na een goed geslaagde openingsdag zijn we nu in principe elke eerste zondag van de maand 
open van 13.30 uur tot 16.30 uur. Maar in augustus zijn we gesloten wegens vakantie. Onze 
nieuwe tentoonstelling met het thema ‘De Jaren Zestig’ geeft u een betoverende blik op de 
woelige jaren zestig uit de vorige eeuw. En zondag 6 mei is het Open Dag in het gehele 
Heemerf. Dus u mag dit niet missen. 
Materialen voor deze nieuwe tentoonstelling zijn nog van harte welkom. Heeft u trouwfoto’s uit 
de jaren zestig, uw geboortekaartje, andere foto’s of andere attributen uit die bijzondere 
periode?  
Bel of mail even naar Ad Jonkers tel. 0161452539, e-mail noldad@planet.nl en hij zorgt dat het  
bij u opgehaald wordt. 
 
Nieuwe welkom te heten leden deze keer: 
Dhr. en Mevr. Wirken  Gilze 
Dhr.  F. Koopman  Gilze 
Dhr.  L. Koopman  Gilze 
 
Onze excursiereis is vastgesteld op zaterdag 30 juni.  
Over enkele weken verschijnt er een speciale nieuwsbrief voor de inschrijving. 

mailto:info@heemkringmolenheide.nl
mailto:noldad@planet.nl

