
Page viert 25ste verjaardag
En je computer... die leefde nog lang en gelukkig

Luc Page is industrieel ingenieur elektronica en startte 25 jaar geleden zijn eigen bedrijfje op. Hij begon met 
de assemblage en verkoop van computers in bijberoep, wat later uitbreidde tot onder meer algemene elektronica-assemblage

en een computerwinkel. Intussen werken er 150 medewerkers en binnenkort gaat de zaak nog uitbreiden.

“Elektronica is al van kleins af mijn passie en na mijn
studies industrieel ingenieur kon ik terecht bij Barco
in Poperinge”, vertelt Luc Page. “Daarna kwam ik
terecht bij de firma Unitron. Van Willy Lamaire
kreeg ik de kans om te starten met elektronica én
computers in bijberoep. Dat is intussen zo’n 25 jaar
geleden. Later kon ik er mijn hoofdberoep van ma -
ken. Wat begon met één assemblagerobot, is nu uit-
gegroeid tot een groot bedrijf. Nochtans was er geen
plan om snel groot te worden.” (lacht) “Door goede

contacten met het VTI in Poperinge arriveerden hier
verschillende jongemannen uit de richting elektro -
nica. Dirk Parasote heeft de eerste tien jaar hier
iedereen een uitstekende opleiding gegeven.”

COMPUTERWINKEL
Later kwam er een computerwinkel bij. Luc: “Een
computerwinkel is hard werken! Je moet het echt
graag doen en ik mag stellen: de medewerkers van
onze winkel zijn allemaal liefhebbers van het vak en
voor onze klanten vaste waarden. Bernard raakte bij
ons na een werkongeval en een omscholing tot 
pc-technicus. Cheng leerde het vak al doende en dat
is ondertussen al 19 jaar. Elektronicus Bjorn doet al
méér dan 10 jaar de verkoop. Hij zal materiaal
verkopen dat liefst iets krachtiger is dan de klant
denkt dat hij nodig heeft. Dit met het vooruitzicht
van langer gebruik. Elektronicus Jan Maes is dan de
eerste persoon in de technische dienst. Hij zorgt er-
voor dat onze klanten hun zaken ook écht langer
kunnen gebruiken. Hij zit samen met Cheng heel
vaak te sleutelen aan portabels, tablets en smart-
phones. Schermen, knopjes, scharnieren, ventila-
toren... vervangen en altijd met het oog op aan-
vaardbare herstelkosten, mét garantie. Onlangs zijn
we ook iLabo Poperinge geworden, waardoor we
binnen het halfuur de meeste iPhones & iPads kun-
nen repareren. 
En je computer... die leefde nog lang en gelukkig.”

BESTUKKEN EN GOLFSOLDEREN, WAT IS DAT ?
“Honderden mensen in Poperinge kennen het
antwoord op die vraag, al van 50 jaar ver. Poperinge
is ten slotte de bakermat van Barco en er werken veel
oud-werknemers van Barco bij ons. Kijk, bestukken

is de elektronische chips op de printplaten plaatsen.
Dat gebeurt deels met de hand, maar grotendeels
met robots. Ook die robots hebben nog mensen
nodig om in gang te geraken en om te blijven
draaien. In onze beginjaren was er hier enkel bestuk-
werk. Door de jaren heen zijn er veel jobs bij -
gekomen: aankoop, magazijn, werkvoorbereiding,
klantencontact, testen, ontwerpen, ploegleider... 
Op 26 november kan je ons bedrijf bezoeken tijdens
de Dag van de Wetenschap.”

Uitbreiding en vacatures
“Twee jaar geleden zaten we met de over-
tuiging om naar de Barco-site op het indus-
trieterrein te verhuizen”, gaat Luc verder.
“Tot de buren van onze winkel ons attent
maakten op de mogelijkheden naast onze
deur. We zijn daarmee verder gegaan en
vanaf augustus kunnen we volop materiaal
stockeren in de gebouwen van Beernaert-
Orga. Dit betekent dat er extra tewerk-
stelling kan komen. Van de 150 medewer -
kers kan nu méér dan de helft te voet of
met de fiets komen. Dit is een troef die we
verder willen uitspelen. Ook bieden we flexi-
bele werkuren en veel deeltijds werk aan.”
Info : www.page.be/vacature 
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