
TABLE IN A BOX
Table in a box stelt kwalitatieve 
totaalpakketten samen om families 
en vrienden samen te brengen rond 
een mooi gedekte tafel zonder stress 
en tijdsverlies. Met hun accessoires 
en bijhorende handleiding creëert u 
vanuit deze ‘toverdoos’ in geen tijd 
een feestelijke tafel met uw eigen 
servies en glaswerk.
www.hortensehappymoments.be

De eerste zondag van oktober zetten naar jaarlijkse gewoonte opnieuw heel wat 
bedrijven de deuren open voor het grote publiek. Met zijn 700.000 bezoekers is  
Voka Open Bedrijvendag het grootste eendagsevenement in België.

Onze Kamer opent dit jaar voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. U kan 
die dag ons prachtige historisch pand bewonderen en meer te weten komen over onze 
werking. Daarnaast stellen we u ook elf startende ondernemers uit ons Bryo-netwerk 
voor. Zij getuigen over hun goesting om een eigen zaak te starten en hun sprong naar 
het ondernemerschap. Met plezier stellen we ze aan u voor.

BROCHUS
Brochus is een kleine Antwerpse 
brouwerij. Bier is een enorm 
complex product dat eindeloos veel 
mogelijkheden biedt. Dat betekent 
dat er ook eindeloos veel te ontdekken 
valt. Daarom brouwt Brochus elk 
recept slechts één keer in beperkte 
oplage. Telkens als u een van hun 
flessen ontkurkt, brengt u een unieke 
creatie een stapje dichter bij zijn einde. 
Tegelijk maakt u het voor Brochus ook 
mogelijk hun creativiteit de vrije loop 
te laten en iets nieuws te creëren.
www.brochus.com

DAME JEANNE
De brutbieren van Dame Jeanne 
combineren typische Belgische 
hopsmaken met de lichtheid, fraîcheur 
en elegante pareling van traditionele 
champagnes en schuimwijnen. 
Zowel bier- als wijnliefhebbers zullen 
de evenwichtige smaken kunnen 
appreciëren, want één ding hebben 
de bieren met elkaar gemeen: ze zijn 
bijzonder licht en verfrissend. 
www.damejeanne.be

FILS ET PAPA
Fils et Papa is een nieuw Antwerps 
modelabel dat de speelse band tussen 
vader en zoon op een stijlvolle manier 
in de verf zet door kwaliteitsvolle 
matching kledij. Het bedrijf wil vader 
en zoon helpen bij het maken van 
herinneringen door hen via verhalen te 
stimuleren tijd in elkaar te investeren. 
Elk hemd komt immers met een 
eigen (voorlees)verhaal: een mop, 
een raadsel of een zoektocht met 
bijhorende tekening om in te kleuren.  
www.filsetpapa.com

FLOOM
FLOOM is een jong foodbedrijf dat 
biologische ontbijtgranen produceert 
en verkoopt. Ze zorgen ervoor dat 
hun liefde voor lekkere en eerlijke 
voeding terugkomt in de smaak van 
de ontbijtgranen. Vol passie zorgt 
FLOOM voor lekkere, gezonde, 100 % 
biologische en handgemaakte muesli 
en granola boordevol gedroogd fruit, 
noten, zaden en granen.
www.floom.be

LEMON COMPANIES
Lemon is een jonge, dynamische 
technologieonderneming met een 
breed aanbod aan diensten en 
producten. Ze zijn niet alleen een 
partner die vorm geeft aan ideeën, ze 
creëren ook de app of website die u 
voor ogen hebt en zorgen ervoor dat 
u zonder downtime steeds up-and-
running blijft. 
www.lemon.be

LIES MERTENS 
Lies Mertens startte als freelance 
ontwerper. Maar in haar eindeloze 
zoektocht naar de perfecte handtas 
- die een combinatie moest zijn 
tussen stijl, kwaliteit en functionaliteit 
- besloot ze uiteindelijk haar eigen 
handtas te maken. 
www.liesmertens.be

MIRAEUS 
Er waait een nieuwe wind door het 
cocktaillandschap. Miraeus biedt 
nieuwe hedendaagse creaties maar 
ook de klasse van tijdloze klassiekers. 
De cocktails van Miraeus worden op 
maat bereid, op basis van de beste 
producten én vakmanschap.
www.miraeus.com

OKSYGEN 
Oksygen is een wetenschappelijk 
onderbouwd en creatief trainings-
bureau. Wie bevlogen bezig is met 
zijn werk of zaak weet dat het een 
voortdurende uitdaging is om op alle 
vlakken goed te blijven presteren. 
Niet alleen op het werk, maar ook 
daarbuiten. Oksygen helpt mensen 
en teams om op een duurzame en 
gezonde manier hun ambities waar 
te maken. 
www.oksygen.be

SOULMADE
Soulmade vormt voor bedrijven de 
brug naar de nieuwste audiovisuele 
technologieën. Wat zijn VR, AR, MR 
of Holografie? Welke opportuniteiten 
bieden deze technologieën voor de 
bedrijven van morgen? Een antwoord 
op al deze vragen en praktische demo's 
vind je op de Soulmade-stand op  
Voka Open Bedrijvendag.
www.soulmade.media

TESTICLE
Zoals de naam laat vermoeden, focust 
TESTicle zich op teelbalkanker. Dit 
is de meest voorkomende kanker 
bij jonge mannen. Toch weet men 
vaak niet dat mannen het kunnen 
opsporen en hoe die dat dan precies 
kunnen doen. Het is een taboe en dat 
probeert deze start-up te veranderen.
Men, don’t leave them hanging!
www.testicle.be

www.damejeanne.be

OAK AGING BEER

BEZOEK DE KAMER!
zondag 1 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur

Voka — Kamer van Koophandel 
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