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HERENTALS, HERENTHOUT 

bons voor chauffeurs aanmaken
en een handje toesteken in de vis-
cel zelf”, zegt ze. “Ik was opge-
lucht dat ik na het faillissement
aan boord kon blijven. Het is pas
sinds corona dat ik in de winkel
sta. Het bevalt me prima. Ik ben

Visgroothandel Arijs was dertig
jaar lang een begrip in de Zuider-
kempen. De firma zette vooral in
op de horeca en mosselfeesten.
Corona deed het bedrijf de das
om. Begin juli vorig jaar werd
Arijs failliet verklaard. Een week
later werd de vishandel overgeno-
men door de Limburgse groep
Levenstond Seafood en Agora
Culinair, en de winkel aan de
Atealaan omgedoopt tot De Vis
Factorij. 

“De zaken gaan goed. We had-
den al tien jaar ervaring in het
winkelgebeuren en hebben een
nieuw concept neergezet. 90%
van onze klanten is een gewone
consument, mensen zoals u en
ik”, zegt Stijn. “Bij de overige 10%
gaat het om restaurants en hore-
cabedrijven. Zij plaatsen bestel-
lingen en halen die hier af.”

De Vis Factorij in Herentals, de 
vroegere visgroothandel Arijs, zet 
meer in op beleving. “Nog dit jaar 
stoppen we de winkel in een vol-
ledig nieuw kleedje”, zegt com-
municatieverantwoordelijke Stijn 
Michiels (44). “Door corona zijn 
mensen in de eigen keuken meer 
aan de slag gegaan. Het is jammer 
dat we nu geen proeverijen en 
workshops kunnen organiseren.” 

Achter de toonbank is Rita
Rynders (66) uit Herentals in de
weer met een grote tarbot van 2,3
kilo. Hij kost 75 euro. “Ik werk
hier sinds de opening van Arijs en
heb altijd de nacht gedaan: be-
stellingen aannemen en ingeven,

De Vis Factorij 
vernieuwt winkel 
en zet in op beleving

De winkel probeert we elke week een andere vissoort in de kijker te 
plaatsen. FOTO MIA UYDENS

DOMINIQUE PIEDFORT

Hier spreekt 
men Kempens

Terug naar de tijd toen ik in badstoffen pyjama
voor de tv zat. Nee, ik ga daar geen tekening
bij maken. Op de openbare omroep heerste
vooral het Antwaarps. Gerrit Callewaert uit

Bavikhove kon zich daar jaren later heerlijk druk in 
maken. Het typetje van Wim Opbrouck uit In De Gloria 
had beter moeten weten. De kentering was al lang 
ingezet, het Kempens zou de fakkel overnemen.
Sinds donderdag is de strijd beslecht. Ik ben er zeker 
van. Na De Kemping eet heel Vlaanderen straks kiek 
mè appelspaais. Maar moet ik daar echt blij om zijn? 
Tuurlijk, Tijs Vanneste is heerlijk zichzelf. Ook De 
Kemping is het leven zoals het is. Daar hoort geen 
kunstmatig taaltje bij. 
Maar voor andere streekgenoten ligt die zaak wat 
anders. Louis Neefs had niet alleen de klasse van 
Sinatra, hij sprak ook in onberispelijk Nederlands. Als 
hij het kon, waarom jij dan niet, Natalia? In De 
Container Cup begon de diva uit Oevel plots te boeren.
“Komt uit de Kempen”, reageerde Pedro Elias. Kijk, 
van die reputatie willen we nu net af. 
Hetzelfde gevoel bekruipt me als ik Paul Herygers 
naast Michel Wuyts bezig hoor. Sorry Paul, de 
vertelling over jouw hondje Kitty in Winteruur hoorde 
bij de hoogtepunten van het tv-jaar 2019. Maar luister 
eens naar Gert Verheyen als voetbalanalist. De 
Hoogstratenaar bewijst dat een Kempense afkomst 
niet hoeft te betekenen dat je in een tv-studio plots 
over linnekesmannen of de klaain backlaain moet 
beginnen.
Versta me niet verkeerd. We moeten niet terug naar 
het even bekakte als belerende van ‘Hier spreekt met 
Nederlands’ uit het tijdperk van badstoffen pyjama’s. 
En het einde is niet helemaal zoek. Daarop is het 
wachten tot Patrick Van Gompel voor VTM Nieuws 
Alexander De Croo rustig laat uitpraten om dan te 
afsluiten met: “gaaj wol!” Amen.

bekeken

GEEL
Geen doorverwijzing 
van patiënten nodig

In het artikel over de corona-
besmettingen en de toestand van
ziekenhuizen in de Kempen
kwam vrijdag een citaat uit het
medisch coördinatieverslag in
Mol. Daarbij werd gemeld dat de
dienst Intensieve Zorgen (IZ) in
de ziekenhuizen van Mol en Geel
zo zwaar belast waren, dat pa-
tiënten moesten worden doorver-
wezen naar andere ziekenhuizen.
Maar Ziekenhuis Geel weerlegt
die statusupdate. “We zitten zelfs
onder het gemiddelde van de pro-
vincie Antwerpen wat betreft be-
zetting van coronapatiënten op IZ
en niet-IZ. Het is en blijft druk,
maar de situatie is onder controle
en we verwijzen momenteel
(nog) niet actief door naar andere
ziekenhuizen.” (ho)

TONGERLO 
De politie kreeg vrijdag een melding
van een diefstal aan een woning in
de Elf Julilaan in Tongerlo (Wester
lo). Vermoedelijk is de diefstal in de
loop van de voorbije week gebeurd.
De daders zijn aan de haal gegaan
met fietsen en materiaal uit de gara
ge.

VORSELAAR 
Dieven hebben in de nacht van don
derdag op vrijdag ingebroken in zes
auto’s in de Proostlaan, Van de Wer
velaan, Oostakker, Van Arenber
glaan en Riemenstraat in Vorselaar.
De daders sloegen telkens een raam
stuk en gingen aan de haal met
waardevolle spullen. De buit be
stond uit drie laptops, een porte
feuille, een gsp, autodocumenten
en juwelen. De politie is een onder
zoek gestart. (bvdl)
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graag onder de mensen.”
De Vis Factorij stelt in Herentals

zeven mensen tewerk. De winkel
bestaat uit drie delen: dagverse
vis en gerookte zalm en garnalen,
traiteurbereidingen en kant-en-
klare maaltijden. “Productie is
hier niet meer. Alles wordt bereid
in onze centrale keuken in
Riemst”, zegt Stijn. “We bouwen
wel onze webshop verder uit.”

Met vliegtuig uit IJsland
Het merendeel van de vis is af-

komstig uit IJsland. “De vis die er
wordt bovengehaald, gaat nog
dezelfde dag het vliegtuig op. Op
de luchthaven van Bierset bij Luik
worden onze opleggers om 5u ge-
laden. Een half uur later is de la-
ding in Riemst en nog dezelfde
ochtend kan alle vis naar onze
winkels. Na Herentals hebben we
in oktober bij het moederbedrijf
onze tweede winkel geopend.”

Kabeljauw en zalm maakt 70%
uit van de verkoop. “In onze win-
kel proberen we elke week een
andere vissoort in de kijker te
plaatsen: pladijs, zeewolf, griet,
enzovoort. Het is als het ware een
ontdekkingstocht. Een week na
de promotie merken we dat die
soort nog steeds goed verkoopt”,
zegt Stijn. “Daarom is het jammer
dat we de mensen de vis alleen
kunnen tonen en dat we hen mo-
menteel niet mogen laten proe-
ven.”

Stijn hoopt dat daar weldra ver-
andering in komt. De winkel in
Herentals wordt nog dit jaar in
een nieuw jasje gestopt. “Onze
huidige winkel is industrieel en
kil. We trekken volop de kaart van
beleving. Mensen zijn tijdens co-
rona zelf aan de slag gegaan in de
keuken”, zegt Stijn. “Vooral de

eerste maanden hebben we dat
gemerkt. De horeca was op slot en
van takeaway nagenoeg geen
sprake.”

Mosselautomaat voor deur
Levenstond Seafood levert ook

aan warenhuizen. “Bij Carrefour
Markets in Diepenbeek, Sint-Trui-
den en Houthalen runnen we al
een shop in shop. Een visafdeling
is vaak moeilijk te managen, wij
ontzorgen het warenhuis”, vertelt
Stijn. “Wij zorgen dat ’s morgens
de rekken gevuld zijn. Via onze
smartphone kunnen we zien wat
er moet worden bijgevuld. We
gaan het concept binnenkort ook
toepassen in de Kempen.”

Buiten staat een zogenaamde

mosselautomaat. “In de zomer
gaat dat hard. We moeten de au-
tomaat dan twee tot drie keer per
dag bijvullen”, zegt Stijn. “Het
mosselseizoen start eind juni, be-
gin juli. Omdat er altijd vraag is
naar mosselen, hebben wij nu
mosselen uit Denemarken in onze
koeling en automaten zitten.”

In de winkel zijn ook verse kreef-
ten te koop. “Vooral tijdens de
feestdagen zijn de erg in trek. Het
merendeel komt via lijnvluchten
vanuit Canada naar Europa”, zegt
Stijn. “Dat zorgde eind vorig jaar
her en der voor problemen bij de
aanvoer en maakte het product
duurder.”
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De mosselautomaat staat naast de toegangsdeur en kent het hele jaar door een groot succes.  FOTO MIA UYDENS

IVO MEULEMANS

Rita Rynders 
Werkneemster De Vis Factorij

““Ik was 
opgelucht 
dat ik na het 
faillissement van 
Arijs aan boord 
kon blijven. Het is 
pas sinds corona 
dat ik in de 
winkel sta. Het 
bevalt me prima. 
Ik ben graag 
onder de 
mensen.”

Stijn Michiels
Communicatieverantwoordelijke De Vis Factorij

“Het is jammer dat we de mensen de 
vis alleen kunnen tonen en dat we hen 
momenteel niet mogen laten proeven.”

Rita toont een tarbot van 2,3 kilogram. FOTO  MIA UYDENS

Zo gaat de vernieuwde winkel 
eruitzien. FOTO MIA UYDENS

Ivan Hendrickx schept een kreeft uit een waterbak. FOTO MIA UYDENS

“We trekken volop de kaart van beleving”, zegt Stijn Michiels. 
FOTO MIA UYDENS


