
RAAMSDONKSVEER - Nooit gerealiseerd dat we zo 
afhankelijk zijn van contacten. Van een netwerk. Niet 
alleen van mensen onderling. Ook van draadjes en ka-
bels die met uiterste precisie op elkaar aansluiten en 
waarvan we elke dag honderden keren gebruik maken. 
Draadjes waarlangs boodschappen, commando’s en 
andere informatie heen en weer reizen. ‘Ieder contact 
telt’. Dat is wat je leert tijdens een bezoek aan het be-
drijf MCAP Cable & Glassfiber Assemblies BV. Wat je er 
ook leert, een eyeopener: dat die draadjes-contacten 
bij ‘perfectionistische’ vrouwen in de beste handen zijn.

Waarin een relatief klein bedrijf groot kan zijn. Dat leer-
den de verbaasde leden van de Verenigde Onderne-
mers Geertruidenberg VOG tijdens een netwerkborrel 
en een rondleiding bij MCAP, gevestigd op het indus-
trieterrein Dombosch in Raamsdonksveer. “Geen serie-
productie, maar alles op maat gemaakt. Naar wens en 
in nauw overleg met de klant”, aldus oprichter-eigenaar 
Martin van Aperloo. De doelgroep? Heel breed: offsho-
re, machine-en apparatenbouw, media, lucht- en ruim-
tevaart. Bekabeling voor intensive care in ziekenhuizen, 
maar ook voor het testen van Europese Ariane-raketten 
of kou- en drukbestendige, gekoppelde kabelbundels 
voor onderzeese, vijf kilometer diepe, wetenschappelij-
ke waarnemingen. 

Een wereld in kabels in Raamsdonksveer. Hoe het zo 
gekomen is? Op een zolderkamertje in een doorsnee 
huis in Oosterhout in 1987. Of, beter nog, in het ver-
enigingsleven want daar leerde Martin zijn vrouw Co-
rina kennen. Toen kabeltechneut Martin voor zichzelf 
begon, sprong ze mee in het diepe, zette de boekhou-

ding op. Een zuinige tijd en hard werken. Niet elke dag 
vlees op tafel en boterhammen met suiker”. Ze geloof-
den vanaf het begin in hun prille bedrijf, staken er elke 
verdiende cent in. Ouderwets maar wel tijd- en crisis-
bestendig ondernemerschap. Het resultaat is een nu 
bloeiend bedrijf met vijftien medewerkers. 

Onder hen ook zoon Niels die de verzamelde VOG on-
dernemers op inspirerende wijze wist te boeien met zijn 
kennis over de bekabeling van de volgende generatie 
‘neutrino-telescopen’. Voor wie daar even over moet 
nadenken: dat is een super-telescoop die neutrinodeel-
tjes vangt, minuscule deeltjes die met de snelheid van 
het licht overal door heen gaan. Het zijn deeltjes die 

af en toe botsen met water en dan een spoor blauw 
licht achterlaten. Dat licht, onderzees, opvangen is het 
werk van de super telescoop voor de Franse kust in 
de Middellandse Zee. De telescoop is bekabeld door 
een specialist in maatwerk kabeloplossingen in Raams-
donksveer. Waar ‘managing director’ Corina van Aper-
loo met ‘maatwerk’ eigenhandig de glazen vulde tijdens 
de goedbezochte VOG-netwerkborrel.
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‘IEDER CONTACT TELT’
VOG NETWERKBORREL BIJ MCAP CABLE & GLASSFIBER ASSEMBLIES B.V.

De gemeente Geertruidenberg kent een grote 
diversiteit aan bedrijven die bepalend zijn voor 
o.a. de lokale economie en de werkgelegenheid. 
Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan 
lokale initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat slaan 
de handen ineen op communicatief vlak met regelmatig 
bedrijvennieuws.
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is te vinden op vogweb.nl

WILT U HIER 
UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaat: 94x80 mm: 
VOG-leden korting: € 37,60 ex BTW

Formaat: 192x80 mm: 
VOG-leden korting: € 75,20 ex BTW

Formaat: 290x80 mm: 
VOG-leden korting: € 112,80 ex BTW

Bel Paul Dooreleijers (06-23215982) 
voor de mogelijkheden.

NETWERK BREAKFAST @DETRON

Op 13 oktober 2017 van 08.00 tot ong. 9:30 uur 
verzorgt gastheer Detron de éérste VOG Network 
Breakfast met als thema: ‘De werkplek van 2023’. 
We nodigen u hierbij uit met ons te ontbijten en te 
vernemen hoe we over een paar jaar zullen com-
municeren (of misschien al eerder dan we denken).

Tijdens onze sessie ‘De werkplek van 2023’ vertellen 
wij kort en bondig welke ontwikkelingen en techno-
logieën de komende jaren een prominente rol gaan 
spelen en hoe deze passen binnen de werkplek van 
2023 aan de hand van een viertal thema’s: cloud, 
security, connectivity en de werkplek.
 
Graag tot ziens op vrijdag 13 oktober waar we je 
met een heerlijk ontbijt ontvangen.

Diana van Oudenaaren & Bestuur VOG

Locatie: Detron, Lissenveld 61-63, 4941 VL 
Raamsdonksveer

Datum: vrijdag 13 oktober 2017
08.00 - 09.30 uur

VOG-leden kunnen zich aanmelden via vogweb.nl 

(hoofdmenu>inschrijven breakfast). 

Voor PLUS leden bieden we de mogelijkheid om via 
onze website exclusief voor VOG-leden voordeel te 
bieden. Denk bijvoorbeeld aan een percentage extra 
korting op (een deel van) uw assortiment, gratis work-
shops of andere vormen van voordeel.

Om dit voordeel te communiceren krijgt u op uw 
PLUS-pagina extra ruimte voor de promotie van uw 
aanbieding. Ook wordt uw aanbieding via de VOG 
Voordeel pagina kenbaar gemaakt met een link naar 
het voordeel op uw eigen PLUS-pagina.

Kijk voor VOG Voordeel op 
https://vogweb.nl/vog-voordeel/

VOGweb is het platform voor bijna 300 ondernemers 
in de gemeente Geertruidenberg. In samenspraak met 
het gemeentebestuur en Netwerk55plus hebben we 
een vacaturebank opgezet welke inmiddels diverse 
banen heeft opgeleverd.

VOG PLUS leden hebben de mogelijkheid om vaca-
tures gratis op VOGweb te vermelden. Deze worden 
ook meegenomen in de wekelijkse nieuwsbrief. Meer 
informatie over het PLUS lidmaatschap en de voor-
delen kunt u vinden op https://vogweb.nl/vogplus/  

Kijk voor de VOG Vacaturebank op 
https://vogweb.nl/vacaturebank/

VOG+ VACATUREBANK VOG+ VOORDEEL 


