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26 maart 2015: Info-sessie glasvezelverbinding:
Proximus gaf, in de lokalen van Partena, voor de IZZE-leden een info-sessie over de aangelegde  
glasvezel-infrastructuur in onze regio. Voor de talrijk opgekomen aanwezigen een praktische en  
interessante uiteenzetting.

april tot december 2015: Verlenging tramlijn Zwijnaarde:
Voor deze werken werden gedurende maanden op verschillende  
plaatsen omleidingen voorzien of werden belangrijke kruispunten  
afgesloten: o.a. Zwijnaardesteenweg, kruispunt Tramstraat/Heerweg,  
Klaartestraat, enz. 

IZZE heeft een aantal tussenkomsten gedaan m.b.t. de omleidingen  
en de planning van de werken.

21 mei 2015: Algemene ledenvergadering IZZE vzw:
De resultaten en de werking van 2014 werden besproken en goedgekeurd. Verder werd toelichting  
gegeven over de opstart van de ledenwerving in Merelbeke. Volgende wijzigingen in de  
Raad van Bestuur werden toegelicht:

 - INNOVIA FILMS (vertegenwoordigd door Mevr. Tamara Foutré) werd aangesteld als nieuwe bestuurder, 
 - Dhr. Bob Theeten vervangt Dhr. Franky Veryser als vertegenwoordiger voor EASTMAN.

Activiteiten

Glasvezelverbinding (BENIL-project Proximus)
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juni 2015: Voorstel éenrichtingsverkeer Sluisweg:
Het voorstel van de gemeente Merelbeke om in een gedeelte van de Sluisweg eenrichtingsverkeer in te voeren  
werd in september 2015 door het gemeentebestuur zelf afgevoerd na heel wat klachten van inwoners werkzaam  
aldaar en een bezwaarschrift ingediend door IZZE.

22 juni 2015: 2de bloedinzameling                                    
In samenwerking met het Rode Kruis organiseerde Partena, voor de tweede maal, in haar lokalen een bloedinzameling.  
Opnieuw een succes en het Rode Kruis zal deze actie in de toekomst minstens eenmaal per jaar organiseren.

19 november 2015: Innovia Films: bedrijfsbezoek.                                    
Voor het bedrijfsbezoek was ditmaal INNOVIA FILMS uit Merelbeke aan de beurt. 
De aanwezige leden waren onder de indruk van het spectaculaire productieproces en de daarbij gegeven uitleg  
van de Directeur.

Zoals gebruikelijk werd afgesloten met een netwerkmoment vergezeld van hapjes en drank. 

Activiteiten



ZWIJNAARDE IV

TRAMSTR
AAT

.... nieuw

Nieuw vanaf februari 2016: de “IZZE-voordelenkaart”

Een happy medewerker is er twee waard ... 
dit kan u nu izze [easy] bereiken met de IZZE-voordelenkaart.(*)

Met deze voordelenkaart geeft u uw medewerkers een extra, die netto meer  
waard is dan de klassieke extra’s en die bovendien voor u veel goedkoper is.

Voor amper 1€ per maand en per medewerker geeft u uw hem of haar de mogelijk-
heid om jaarlijks tot honderden euro’s te realiseren aan voordelen en kortingen.

Verstrekkers van dergelijke voordeelkaarten richten zich enkel tot grote bedrijven  
(meer dan 100 medewerkers). 

Dankzij de bedrijvenvereniging IZZE is dit nu ook mogelijk voor al haar leden  
en dit ongeacht het aantal medewerkers. IZZE zorgt tevens voor de volledige  
administratieve afhandeling ervan.

De eerste week van de inschrijving hebben al verschillende IZZE-leden voor  
in totaal meer dan 300 medewerkers ingeschreven. 
Mis deze kans niet om meer koopkracht voor uw personeel te realiseren!

(*) exclusief voor IZZE-leden

Interesse ?... Wij geven u graag meer uitleg.

Contact: Luc HERMANS (0475 82 30 65)
e-mail: hermansservices@gmail.com



Ryhove – De Merel, Ambachtsweg 11, 9820 Merelbeke

In het kader van onze uitbreiding is IZZE bijzonder verheugd de vzw RYHOVE als nieuw lid te mogen begroeten.  
Naast de vestiging Ryhove-De Merel in Merelbeke hebben zij nog vestigingen in Gent.

Graag stellen zij zich aan jullie voor:

Maatwerkbedrijf Ryhove vzw biedt passende en blijvende 
tewerkstelling aan personen met een arbeidshandicap uit de regio Gent. 

Die tewerkstelling creëren we door aandacht voor het afleveren  
van kwaliteit aan onze klanten. Maar ook met oog voor duurzame  
ontwikkeling van interne en externe relaties. 

Ryhove is een bedrijf dat zijn partners commercieel sterker maakt.  
Bedrijven die op Ryhove een beroep doen ervaren dit als een  
win-winsituatie. 

De diverse handelingen gaan van verpakking Food, Non Food,  
assemblage, grafisch werk tot uitwerk. Fabrikanten kunnen op die  
manier de exclusiviteit van hun product extra benadrukken. 

Onze vele handen maken schitterend werk. Dit is in een notedop waar we sterk in zijn.  
Voeg daar teamwork aan toe en je komt uit op datgene waar Ryhove voor staat. 

 
Wij zijn een moderne KMO die kwaliteit levert, feilloze dienstverlening,  
uitgebreid expertise, know how, stipte leveringstermijnen en concurrentiële tarieven. 

Ryhove biedt full service onder één dak aan bij handling van uw producten.
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bedrijf in de kijker

Ryhove – De Merel

Ambachtsweg 11, 9820 Merelbeke 
Ryhove, Koningsdal 24, 9000 Gent

info@ryhove.be 
www.ryhove.be
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U wenst meer te weten over IZZE of lid te worden !

v.u.: Luc Hermans, IZZE vzw, Nederzwijnaarde 2; 9052 ZWIJNAARDE

Contacteer ons via: info@izze.be 

of rechtstreeks met Luc HERMANS, Voorzitter IZZE: 0475/82 30 65 - hermansservices@gmail.com

Bezoek onze website: www.izze.be

Lidgeld 2016:
bedrijven of organisaties met minder dan 10 medewerkers: e 100 (excl. BTW) 
bedrijven of organisaties vanaf 10 medewerkers: e 200 (excl. BTW)

onze partners:


