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Dornstedt Advocatuur 

De tijd dat het 
inschakelen van 
een advocaat 
schaamtegevoelens 
opriep, is allang verleden 
tijd. Wie tegenwoordig 
een beroep doet op 
een advocaat wordt 
juist gezien als iemand 
die durf, daadkracht en 
strijdlust toont.

Ouwerkerk Notariaat

Dat Ouwerkerk Notariaat 
voor accuraatheid en 
professionaliteit staat, 
mag helder zijn. Dat 
moet van een goed 
notariskantoor worden 
verwacht. Maar ook 
realisme, het geven 
van vrijblijvend advies 
en maatschappelijke 
betrokkenheid zijn 
kernwaarden van 
dit kantoor. 
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INHOUDSOPGAVE
Goede Zaken Voorne-Putten

‘ Kwaliteit,
specialisme en 
aandacht voor 
elkaar’
Het schoonmaakbedrijf SVP is een 
kwalitatieve dienstverlener pur sang 
waar, parallel aan adequate kennis, 
menselijkheid in het bedrijfsprofiel 
besloten ligt. Snel gezegd: 
De klant is heel belangrijk; zo  
ook de medewerkers van SVP zelf.

En verder...

SAMEN AAN DE SLAG 20

VOORNE WEETJES 26

KICKERSBLOEM 3 65

KANSEN VOOR VERANDEREND  73
VOORNE-PUTTEN 

BEDRIJVENINDEX 75 

TIJD IS RIJP 76

Bogey´s Restaurant

In het clubhuis van 
Golfclub Kleiburg is 
Bogey’s Restaurant 
gevestigd. De locatie is 
bijzonder geschikt voor 
zakelijke activiteiten, al 
dan niet in combinatie 
met het spelen van golf 
op de fraaie voor de 
deur gelegen 18 holes 
golfbaan. 

46
Auto Wüst

Bij Auto Wüst, met 
vestigingen in Oud-
Beijerland, Dordrecht en 
Hellevoetsluis, 
is de klant nog echt 
koning. Dat die bewering 
klopt blijkt wel uit het 
feit dat de Dordtse 
vestiging van Auto Wüst 
over 2013 door klanten 
is uitgeroepen tot meest 
klantvriendelijke vestiging 
van Nederland.

34

52



Dé bank voor zakelijk 
Voorne-Putten

Hoe realiseert ú uw doelstellingen? Wij helpen u graag bij het waarmaken van uw ambities. 

Met onze kennis over � nanciën en sectoren hebben wij al verschillende ondernemers 

ondersteund. 

Bankieren zoals u wenst 

U kiest zelf hoe u bankiert. Persoonlijk via uw eigen relatiemanager bijvoorbeeld. Wilt u 

snel iets regelen of geregeld hebben? U kunt het zelf online regelen of het laten doen door 

ons servicegerichte Client Services team. 

Bel voor meer informatie of voor het maken van een afspraak naar 010-454 20 84 
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Voor u ligt een prachtig, fris ondernemersmagazine met informatie over de regio Voorne-Putten.  

Hier gebeurt het! De geografische ligging van ons eiland is uniek. Die was na de Tweede 

Wereldoorlog al bestemd voor de huisvesting van de medewerkers uit de Haven en vandaag de 

dag is het nog steeds de Thuishaven van Europa’s grootste haven.

Groei is de enige weg

25 Procent van de goederen die Europa 

invoert, komt via deze regio. “Verras-

send!” riepen ze uitbundig in koor, toen 

ik een paar ondernemers uit de Haven en 

vertegenwoordigers van het Havenbedrijf 

enkele mooie plekjes van Voorne-Putten 

liet zien. Al dit moois verwacht je niet, zo 

direct onder de rook van Rotterdam. En 

daar ligt voor ons precies de uitdaging. 

Velen kennen ons gebied nog niet. We 

moeten meer ‘de boer op’. 

Hoezo anticipeerregio? Hoezo bijna-

krimpregio? Groei is de enige weg. Elke 

tuinder weet dit. Groeit het gewas niet 

goed, dan verhoogt dat de kans op schim-

mels. Gezonde groei zorgt voor een mooi 

groen blad. En zo geldt het ook voor onze 

regio. Laten we een voorbeeld nemen aan 

Goeree-Overflakkee; daar is inmiddels 

éénheid van bestuur, één overkoepelende 

ondernemersorganisatie (FOGO) en een 

actieve promotie van recreatie (VEERO). 

Door een krachtige gezamenlijke aan-

pak zijn ze inmiddels de krimp voorbij 

en tellen ze weer groeicijfers. Dat kan 

hier ook. We gaan dit gebied op de kaart 

zetten. We zoeken de verbinding met de 

politiek. We nodigen Kamerleden uit voor 

een werkbezoek en laten al het moois 

van Voorne-Putten zien. We gaan met 

buurgemeenten onze gemeenschappelijke 

lobbypunten bespreken. We gaan onze 

lobby massaal maken ten bate van Onder-

nemend Voorne-Putten. Doet u mee?

Dit magazine is een uiting van die drive. 

Dit is het eiland van de diversiteit. Dat vindt 

zijn weerslag in dit magazine. Ga er eens 

goed voor zitten en geniet van al het inte-

ressante dat Ondernemend Voorne-Putten 

te bieden heeft. Veel leesplezier!

Cees Vingerling

Verbinder voor Voorne-Putten Haven

Gebiedsregisseur Rotterdam Zuidwest 

bij De Verkeersonderneming

Voorzitter Ondernemers Federatie  

Spijkenisse

Voorzitter VOC Business

VOORWOORD

Cees Vingerling
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Wat is de economische 

kracht van het eiland?

‘Voorne-Putten is een heel bijzondere 

plek, ingeklemd tussen een wereldstad 

en een wereldhaven is het eiland het 

economisch hart van Nederland. Er is 

veel focus op techniek en er heerst een 

mentaliteit van hard werken in continu-

dienst. Het eiland biedt tegelijkertijd veel 

kansen voor toerisme en recreatie. De 

gemeenten op Voorne-Putten doen veel 

om ondernemerschap te ondersteunen 

en te faciliteren. Opvallend is dat uit een 

rapport van de Rabobank blijkt dat on-

dernemers onderling weinig zaken doen, 

daar liggen dus zeker nog kansen!’

Nissewaard heeft sinds enkele 

decennia flink geïnvesteerd in het 

opwaarderen van het winkelhart in 

Spijkenisse en de grensranden. Kunt u 

deze ontwikkeling toelichten? 

‘Spijkenisse heeft een snelle groei door-

gemaakt. Nadat zij in de jaren ’70 aan-

gemerkt werd als groeikern zijn er veel 

huizen gebouwd. Toen we zo’n beetje 

klaar waren met het bouwen van huizen, 

misten we het hart van de stad. De 

huiskamer als het ware. We moesten als 

gemeente een plek creëren voor ontmoe-

ting, samenzijn en vermaak. Het nieu-

we Theater De Stoep is daar een mooi 

voorbeeld van. Zo ook de Boekenberg 

en natuurlijk de winkels in het vernieuw-

de winkelcentrum. Retail heeft het door 

crisis moeilijk. Partijen als vastgoedeige-

naren, winkeliers en gemeenten hebben 

daarom de handen ineen geslagen. Met 

een strakke aanpak hopen wij op een 

vergroting van de aantrekkelijkheid van 

het winkelgebied. De retail is natuurlijk 

ook een heel belangrijke werkgever.’

Voorne-Putten heeft doordat het een 

eiland is ook een kwetsbare positie. 

Verkeersinfarcten komen bij hinder aan 

een Botlekbrug of Botlektunnel geregeld 

voor. Hoe krijgt u de overheid mee om 

zorg te dragen voor een brede en veilige 

ontsluiting van het gebied

‘In onze gemeente Nissewaard hebben 

wij de boel op orde. Daarbuiten is Rijks-

waterstaat verantwoordelijk. De inzet 

voor een betere doorstroming op de A15 

is succesvol dankzij de verbreding van 

de A15. Ook de aanleg van de Blanken-

burgtunnel is een belangrijke mijlpaal. 

Deze tunnel verbindt straks de A20 en de 

A15 met elkaar. Deze is echt nodig om de 

bereikbaarheid, de leefbaarheid en de 

economische activiteiten in de toekomt 

te kunnen garanderen.’’ 

Wat betekent de aanleg van de 

Tweede Maasvlakte voor het eiland?

‘De Tweede Maasvlakte is een 

belangrijke ontwikkeling. Nieuwe 

bedrijven kunnen hier faciliteren, maar 

ook bestaande bedrijven krijgen meer 

ruimte. De werkgelegenheid verandert 

de komende jaren sterk. De eisen 

van de werkgevers worden hoger en 

specifieker en tegelijkertijd gaan er veel 

mensen met pensioen waardoor er een 

vervangingsvraag is. Wij liggen als eiland 

precies tussen de Tweede Maasvlakte 

en het centrum  van Rotterdam in; een 

prachtige plek.’

Christel Mourik is wethouder voor de VVD in Nissewaard. Zij is een gedreven jonge vrouw. Als je haar vraagt 
zichzelf te omschrijven zegt ze: hoge hakken in de klei. Ze is enthousiast, staat met beide voeten op de grond 

en wil vooral aan de slag. Binnen de gemeente Nissewaard is ze verantwoordelijk voor ruimte ontwikkeling 
en milieu, verkeer en vervoer, economie en werk en inkomen. ‘Ik ga voor veel werkgelegenheid.’ 

‘Aanleg Blankenburgtunnel is 
mijlpaal voor Voorne-Putten’

In gesprek met economie-wethouder Christel Mourik:
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Gelijk andere gebieden in ons land 

hebben Voorne-Putten en Nissewaard 

te maken met vergrijzing (c.q. een 

afname van bewoners met 4 procent 

de komende jaren).  Wat doet u om 

jonge mensen voor Voorne-Putten/

Nissewaard te interesseren?

‘Nissewaard is een interessante plek om 

op te groeien, er zijn veel voorzieningen 

en betaalbare woningen tegen een hoge 

kwaliteit. In het onderwijs proberen wij 

leerlingen al vroeg te interesseren voor 

techniek. Dit doen we niet alleen door 

de ondernemers, de overheid en het 

onderwijs met elkaar te verbinden via 

het overlegorgaan OnovOn maar ook via 

de stichting Technet Voorne Putten (een 

samenwerkingsverband tussen de vier 

VMBO scholen op Voorne Putten) met 

evenementen voor basisschoolleerlingen 

zoals Tech2do en het programma Por-

trangers dat leerlingen uit groep zes en 

zeven structureel kennis wil laten maken 

met de Rotterdamse Haven. Dichtbij je 

werk wonen, kan in Nissewaard!’

Bestaat er bij de verschillende 

colleges van b en w een breed 

gedragen toekomstvisie voor 

het eiland?

‘Voor Nissewaard is een 

economische visie opgesteld en 

de samenwerking wordt steeds 

intensiever. Iedereen heeft een 

belang bij het aantrekkelijk houden 

van het gehele eiland voor een goed 

toekomstperspectief.’

Hoe ziet Nissewaard er in de 

toekomst uit over pakweg 40 jaar?

‘Over 40 jaar is Nissewaard een 

dynamische oase in het economisch hart 

van Nederland. Een groen gebied 

met veel aantrekkelijke woningen, 

dynamiek en ondernemerschap 

waardoor we altijd in beweging 

zijn. Een gemeente die mee 

ontwikkelt met de kansen die de 

markt brengt en die vooral heel 

duurzaam is.’

Wat is op economisch 

vlak en werkgelegenheid uw 

persoonlijke kruistocht?

‘Ik doe persoonlijk niet aan 

kruistochten, maar als ik mijn 

wens mag uitspreken, 

is dat veel 

werkgelegenheid 

in de nabije 

omgeving, 

kinderen 

die zich bewust zijn van een toekomstig 

baanperspectief en het stimuleren en 

faciliteren van ondernemerschap.’

ECONOMIE WETHOUDER

Christel Mourik



Autoschadeherstelbedrijf
ABS H. Hoogvliet 
zit vol ambitie

duidelijke identiteit en geeft het aan 

wat het nastreeft.

De ambitieuze plannen van het bedrijf 

omvatten ondermeer het uitbreiden 

van de werkzaamheden, mogelijk meer 

vestigingen en naam maken met onder 

andere technische ontwikkelingen.Bij 

dat laatste denken Hoogvliet en Pons 

aan een soort track and trace-systeem 

dat voor online bestellingen wordt 

gebruikt. “Voor onze branche willen wij 

een systeem waarbij je kunt volgen in 

hoeverre de schade aan jouw auto is 

hersteld. Technisch gezien kan het, op 

de vestiging in Oud-Beijerland zetten we  

niets meer op papier. Alles staat direct 

in het systeem. Op dat terrein hebben 

we de afgelopen jaren grote sprongen 

gemaakt, Spijkenisse volgt binnenkort. 

Als je al die informatie online koppelt, kan 

de klant het ook volgen,” legt Pons uit.

ABS Autoherstel H. Hoogvliet is een betrouwbare onderneming met 
ambitieuze plannen voor de toekomst. Om die ambitie waar te kunnen 
maken, heeft Cees Hoogvliet huidig vestigingsmanager Chris Pons 
aangetrokken als mede-eigenaar. ‘We hebben een klik,  hij is de man 
met wie ik de ambities van het bedrijf kan realiseren’.

“Door de verantwoordelijkheid voor dit 

bedrijf te delen, creëer je ook zekerheid 

en continuïteit. Hij is de partner  om de 

ambities te realiseren. Ik zie hem als de 

motor om alle plannen waar te maken. 

Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat 

we de bescheiden en betrouwbare 

schadehersteller blijven die we al jaren 

zijn. Dit is het juiste moment om deze 

stap met elkaar te gaan maken,” vertelt 

Hoogvliet enthousiast.

Niet alleen naar buiten toe pakt ABS 

Autoherstel H. Hoogvliet zaken anders 

aan, ook binnen de eigen onderneming 

is het een en ander veranderd. “We zijn 

veel opener gaan communiceren,” geeft 

Hoogvliet aan. “Onze mensen zijn nu 

van alles op de hoogte. Ze weten wat 

de productie is, wat de scores zijn en 

hoeveel er wordt verdiend. Dat maakt hen 

betrokken bij de zaak,’’ verhaalt Hoogvliet. 

Pons knikt bevestigend. “Leuk voorbeeld 

hiervan is dat de jongens in de werkplaats 

ons dit jaar zijn gaan beoordelen. Met de 

mensen op kantoor hebben we ronde 

tafel-gesprekken gehouden om elkaars 

functioneren te bespreken.

Dat was soms even wennen, maar het 

werkt ook om de open communicatie met 

elkaar te stimuleren.”

Ook zijn in een aantal sessies met 

alle medewerkers de belangrijkste 

kernwaarden van het bedrijf 

vastgesteld. Deze kernwaarden 

vormen nu het Ethisch Kompas van het 

bedrijf. Hiermee heeft het bedrijf een 

Brutaler, jonger en heel ambitieus. Het 

zijn de woorden waarmee Hoogvliet 

zonder nadenken zijn nieuwe mede-

directielid omschrijft. Pons is geen 

onbekende binnen het bedrijf. Met een 

tussenpose van meer dan 2 jaar is hij al 

ruim 13 jaar werkzaam bij ABS Autoherstel 

H. Hoogvliet. Na zijn terugkeer in 2013 

hebben de huidige zakelijk partners veel 

gesproken over de plannen en wensen 

voor de toekomst van de onderneming.

ABS Autoherstel H. Hoogvliet heeft een 

lange historie en sinds jaar en dag een 

betrouwbare naam als schadehersteller. 

Het bedrijf heeft zaken in Oud-

Beijerland en Spijkenisse. Tot 2011 

maakte de autohersteller deel uit van 

het familiebedrijf waar ook het bekende 

schildersbedrijf onderdeel van is. Beide 

bedrijven zijn toen losgekoppeld, sinds die 

tijd heeft Cees de leiding over het bedrijf 

dat momenteel 28 werknemers telt.

Die verantwoordelijkheid deelt hij nu 

met Chris Pons. “In het belang van de 

onderneming,” geeft Hoogvliet aan. 

10  Goede Zaken
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Schadeherstel blijft de core-business van 

de onderneming. Dat loopt uiteen van 

technische reparaties en het vervangen 

en uitdeuken van plaatwerk tot het 

aanbrengen van een mooie laklaag in 

de eigen spuiterij. Bovendien is er een 

eigen ruitenservice en een eigen auto 

poetsbedrijf, genaamd ‘Prachtkar’. 

Een flink aantal regionale autobedrijven 

is al sinds jaren vaste klant en maakt 

gebruik van de specialistische kennis 

van ABS Autoherstel H. Hoogvliet. 

“Wij zijn al jaren erkend Volvo-

schadeherstelbedrijf. Zodra andere 

merken dat aanbieden zullen wij hier op 

inspelen door onze medewerkers ook 

daar  de merkspecifieke trainingen voor 

te laten volgen.”

Ook verzekeringsmaatschappijen blijven 

uiteraard belangrijke klanten voor het 

bedrijf. Zeker de grote maatschappijen 

sturen hun klanten gericht naar die 

bedrijven die goede beoordelingen krijgen 

voor hun werk. “Dat is voor ons een extra 

stimulans. We doen het goed blijkt uit de 

beoordelingen, dus dat levert altijd werk 

op. En dat is waar we voor staan!”

ABS AUTOHERSTEL H. HOOGVLIET

ABS Autoherstel H. Hoogvliet   Randweg 1  |  3201 VN  Spijkenisse

T: (0181) 615 133  |  I: www.abshhoogvliet.nl

http://www.abshhoogvliet.nl/
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Van een geboorteakte, paspoort en schooldiploma tot een omvangrijke juridische verhandeling, 
scheidingsdocument en notariële akte. De meest uiteenlopende teksten vertaalt het in Zwartewaal 

gevestigde Vertaalbureau AABEE. En dat in willekeurig welke taal de klant wenst. Of het nou Engels, 
Duits, Spaans, Russisch, Thais, Tibetaans, Birmees of Kirmanci is: de vertalers en tolken van Vertaalbureau 

AABEE zijn de taal machtig. 

Ruim driehonderd vertalers en 
tolken in één kantoor

Waar Robin en Karin Roelink altijd weer die 

ene persoon met die specifieke vaardigheid 

weten te vinden? “Tja, dát is het geheim 

van de smid,” reageert Robin Roelink 

lachend. Samen met zijn echtgenote is hij 

elke dag actief in het kantoor naast hun 

woning. En ja, dat is hard werken, maar dat 

deert niet: het werk moet af. En Robin en 

Karin Roelink zeggen nooit nee. Zij kunnen 

aan elk verzoek tegemoet komen. 

Samen onderhouden zij als een spin in 

het web contact met enerzijds de ruim 

driehonderd vertalers en tolken waarop 

zij een beroep kunnen doen -onder 

wie ook een groot aantal beëdigde 

professionals- en anderzijds hun klanten. 

Ook het klantenbestand is divers. AABEE 

levert vertalingen op juridisch, financieel-

economisch, verzekeringstechnisch en 

medisch gebied. Maar bijvoorbeeld 

ook op chemisch-industrieel, nautisch-

maritiem en toeristisch terrein. 

En dat allemaal al dertig jaar lang vanuit 

één kantoor! 

“Natuurlijk klopt niet iedereen elke dag aan, 

maar als iemand ons nodig heeft, staan we 

paraat,” verduidelijkt Karin Roelink. “Juist 

omdat we een klein vertaalbureau zijn met 

een groot medewerkersbestand kunnen we 

snel schakelen.”

Robin en Karin Roelink werken snel 

en efficiënt, maar maken ook altijd 

voor iedereen tijd. Karin Roelink: “Het 

persoonlijke contact waarderen wij erg. 

We zijn ook echte regelneven en denken 

met de klant mee. We willen helpen waar 

we kunnen. Die service hoort erbij, vinden 

wij. Het is bij ons dus niet: hier heeft u uw 

tekst en klaar.’’

“Teksten moeten natuurlijk feilloos 

worden vertaald,’’ benadrukt Robin 

Roelink. “Vandaar dat alle teksten 

worden ‘tegen gelezen’ door 

proofreaders. Wij werken alleen met 

uitmuntende vertalers. Zij zijn allen 

native speaker in hun taal en HBO of 

universitair niveau geschoold. Ook zijn 

onze tolken en vertalers vaak specialist in 

een bepaalde branche. Alle documenten 

worden door ons persoonlijk gereviseerd 

en gecontroleerd voor oplevering.”

“En natuurlijk is vertrouwelijkheid 

gegarandeerd,’’ verzekert Karin Roelink. 

“Wij krijgen heel veel vertrouwelijke 

informatie onder ogen. Dat blijft bij ons 

en gaat verder nergens naartoe. Stel 

je toch voor dat wij onze mond niet 

zouden kunnen houden! Dan konden we 

beter op zoek naar ander werk.”
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VERTAALBUREAU AABEE

Vertaalbureau AABEE   Noordeinde 29  |  3238 BG  Zwartewaal

T: 010 - 465 45 66  |  E: info@aabee.nl  |  I: www.aabee.nl
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Rijnmond Opleidingen & Cursussen B.V.

RIJNMOND 

OPLEIDINGEN & CURSUSSEN B.V.

ROC staat voor Rijnmond Opleidingen 

& Cursussen BV en heeft een 

opleidingscentrum, strategisch gelegen 

op het grote industrieterrein Halfweg in 

Spijkenisse langs de Groene Kruisweg. 

Het bedrijf geldt als specialist in het 

verzorgen van opleidingen, cursussen en 

trainingen op het gebied van veiligheid, 

techniek en industrie. De praktijklessen 

worden door ervaren vakdocenten, 

die meerdere Europese talen spreken 

(waaronder Spaans), gegeven. Dit kan in 

de praktijkruimte aan de Wattweg maar 

ook ‘op maat’ bij de klant zelf. Uiteraard 

gelieerd aan de laatste technieken en 

noviteiten. De examens worden afgenomen 

in meerdere talen, schriftelijk of computer 

based (CBT). Ook bij de bedrijven zelf 

worden examens afgenomen.

Directeur en landelijk examenontwikke-

laar Melissant deed ruim 20 jaar ervaring 

op bij onder andere het bedrijf Keppel 

Verolme en onderscheidde zich met zijn 

onafhankelijk trainingscentrum in met 

name de petrochemische industrie. 

“Belangrijk voor de klant is dat wij het 

totaal pakket leveren. We verzorgen 

opleidingen voor bedrijven die wettelijk 

moeten voldoen aan de VGM Check-

list Aannemers (VCA). Deze checklist is 

de basis voor het objectief toetsen en 

certificeren van het veiligheidsbeheerssy-

steem van aannemers in onder meer de 

Petrochemische industrie. In de VCA zijn 

tevens eisen op het gebied van Specifieke 

Risicovolle Taken VCA (SRTV) opgenomen 

in de SSVV-opleidingsgids (voorheen 

GORW). De uitvoerder (werknemer) van 

deze risicovolle taken moet voldoende 

bekwaam zijn om deze werkzaamheden 

uit te voeren.”

ROC Spijkenisse verzorgt opleidingen 

in diverse talen aansluitend op de vele 

nationaliteiten die werkzaam zijn in het 

haven- en industriegebied, zodat me-

dewerkers voldoende vakbekwaam hun 

werkzaamheden kunnen uitvoeren en 

bekend zijn met de voorkomende risico’s.

Bijzonder aan ROC Spijkenisse is dat 

daarnaast ook workshops, trainingen 

en cursussen worden ontwikkeld op het 

gebied van WTB-, piping- en construc-

tie werkzaamheden. Melissant: “Daarbij 

moet je denken aan vak ondersteunen-

de-, praktijkgerichte trainingen gericht op 

de Metaal- en de Industriële branche, die 

zeer goed aansluiten op de SRTV cursus-

sen. Zoals ik al eerder benadrukte: we zijn 

zeer breed georiënteerd en kennen de 

taal van de werkvloer.”

Een vertrouwd adres voor veel bedrijven, met vertrouwde mensen uit het veld maar onder een 
nieuwe naam. ROC Spijkenisse vaart een zelfstandige koers onder leiding van directeur Johan 

Melissant en zijn ervaren meertalige docenten. 

‘Naar ROC als het veilig moet’
Rijnmond Opleidingen & Cursussen B.V. 

Cursus-aanbod

VCA
• Basisveiligheid/VCA
•  Veiligheid voor operationeel  

leidinggevenden/ VOL-VCA
•  Veiligheid voor intercedent  

leidinggevenden/ VIL-VCA
• BHV/Bedrijfshulpverlening

SRTV (SOG)
•  Werken aan flensverbindingen  

(flensmonteur)

•  Werken aan flensverbindingen volgens 
protocol (WFPr) 

•  Hydraulisch Torque & Bolt tensioning 
(WFPr+T&T) (VCA-VOMI)

• Verplaatsen van lasten (VVL)
•  Werken met onafhankelijke  

adembescherming (OA)
•  Werken als buitenwacht  

(mangatwacht)
•  Werken met een hoogwerker  

(cat. 1b, 3a en 3b)
• Werken met een vorkheftruck 

• Werken met kleine blusmiddelen 
• Gasmeten EX-OX-TOX

Vakspecifiek
• Tekeninglezen isometrisch (Basis)
•  Tekeninglezen isometrisch  

(Voortgezet)
•  Werken met de splash hood  

(Air Star HM)
• Monteur warmtewisselaars

ROC Spijkenisse   Wattweg 39  |  3208 KH  Spijkenisse 

T: 0181 - 62 19 78  |  E: spijkenisse@rocgroep.com  |  I: www.rocgroep.com
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http://www.rocgroep.com/


Goede Zaken  15

AANNEMERSBEDRIJF DE BRUIJNE B.V. 

Keuze voor kwaliteit

Aan het woord is Wim de Bruijne, de 

vijfde generatie (!) De Bruijne die het 

ruim 170 jaar oude en nog immer vitale 

familiebedrijf leidt. “Afhankelijk van de 

wensen van de klant werken wij al dan 

niet onder begeleiding van een architect. 

Desgewenst zorgen wij voor het benodigde 

tekenwerk, voeren wij berekeningen uit 

en nemen wij het vergunningstraject uit 

handen,” verduidelijkt hij.

 

Er wordt snel en efficiënt gewerkt 

dankzij de ruim 18 vaste 

medewerkers van het middelgrote 

aannemersbedrijf. 

“We moeten kunnen meeveren 

met de wens van de klant,” 

aldus De Bruijne. “Die 

wil niet onnodig lang 

wachten.”  Het bedrijf 

beschikt over een 

flexibele schil. 

Indien nodig kan extra menskracht 

worden ingezet. “Overwerken als het werk 

daarom vraagt, is geen probleem. In de 

bouwvakvakanties hebben wij ook met 

acht mensen doorgewerkt. Het werk moet 

altijd op tijd klaar.” 

Goedkoop is duurkoop, zo waarschuwt 

Wim de Bruijne om altijd te kiezen voor 

kwaliteit tegen een eerlijke prijs. ,,Kwaliteit 

en service zijn vanzelfsprekendheden 

voor ons. We werken met vakbekwame 

mensen die vaak al erg lang aan ons bedrijf 

verbonden zijn. Tegelijkertijd creëren 

we plek voor jonge mensen, zodat een 

mooi evenwicht van jonge en ervaren 

krachten ontstaat.” “We streven ook altijd 

een optimaal, persoonlijk contact na. 

Opdrachtgevers zullen mij ook geregeld 

tegenkomen op de werkvloer waarbij 

we ook tussentijds het werk steeds 

nauwkeurig met elkaar doornemen.”

Aannemersbedrijf De Bruijne

‘Ontzorgen’ is het sleutelwoord bij Aannemersbedrijf De Bruijne B.V. in Hellevoetsluis. 

“Van ontwerp en illustratie tot de feitelijke bouw, maar ook de afwerking, zoals het leggen 

van vloerbedekking en verven. We nemen indien gewenst alle werkzaamheden over en dat 

op een breed terrein. Nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud en restauratie: 

in alle specialismen zijn we thuis. Daarbij werken we voor diverse opdrachtgevers: 

particulieren, bedrijven, woningbouwverenigingen en gemeenten.”

Enkele voorbeelden van grote en kleinere projecten die 

het aannemersbedrijf recent uitvoerde:

Het Oudenhoornse aardappelverwerkingsbedrijf Farm 

Frites beschikt sinds kort over een nieuw kantoor en 

een nieuwe vriestunnel, gebouwd door firma De Bruijne. 

Nabij de sluizen van Stellendam is flink verbouwd aan 

restaurant Zoet of Zout. Er is een nieuw pand gebouwd 

voor Dorc International in Zuidland. De torens van de 

kerken in Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet en in de vesting 

van Hellevoetsluis werden grondig gerenoveerd. Ook 

het Prinsehuis, de Ruyterhuis en het Brandweermuseum 

kregen een opknapbeurt en zijn gerestaureerd. 

De Bruijne B.V.   Zandpad 36  |  3223 BZ  Hellevoetsluis

T: 0181-312533  |  E: info@debruijnebv.nl  |  I: www.debruijnebv.nl
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Van reinigingsmiddelen voor interieur, 

sanitair, keuken en industrie tot pa-

pierproducten, maar ook kleding en 

schoonmaakmachines zoals stofzui-

gers, schrobmachines, waterzuigers of 

hogedruk reinigers: bedenk het en BLV 

Reinigingssystemen heeft het in huis. Al-

tijd, zonder uitzondering. De producten 

zijn milieuvriendelijk, veilig en efficiënt in 

gebruik. Eigenlijk was schoonmaken -of 

beter gezegd ‘duurzaam reinigen’- nog 

nooit zo leuk! 

BLV Reinigingssystemen werkt met di-

verse concepten. Een belangrijk concept 

vormt de uitgebalanceerde vaatwas-

ser-doseerapparatuur. Die wordt gele-

verd aan horeca, bedrijfskantines, de 

zorgsector (zoals ziekenhuizen, gehan-

dicaptenzorg en ouderenzorg), scholen, 

maar ook aan bakkerijen, sportkantines 

en overige grootkeukens. “Het doseer-

systeem is niet alleen kostenbesparend. 

Het voorkomt ook verspilling waardoor 

de milieubelasting wordt beperkt,” 

verduidelijkt eigenaar-directeur Peter 

Verweel van BLV Reinigingssytemen. 

“Eén tien liter verpakking is goed voor 

net zoveel wasbeurten als een 25 liter 

can met regulier wasmiddel. Het systeem 

is bovendien veilig in gebruik en resul-

teert altijd in een schone vaat. En bent u 

op zoek naar een professionele vaat-

wasser voor uw instelling of bedrijf? Ook 

dan kunt u bij ons terecht. Wij zijn dealer 

van Valinn vaatwasmachines.” 

Een ander veelgeprezen concept 

is het Ecodos doseersysteem, een 

reinigingsmiddel dat verdeeld over 

drie Ecodos-apparaten het volledige 

schoonmaakspectrum omvat. De hoog 

geconcentreerde producten in speciale 

Ecodos-dispensers voldoen aan alle 

Arbonormen.  Tijdens schoonmaakwerk-

zaamheden te veel moeten bukken, te 

zwaar tillen, doppen die veel te strak 

zitten: het is dankzij Ecodos allemaal 

verleden tijd. 

Nog een opmerkelijk concept is: de 

greenspeed microvezel. “Wat ooit begon 

als ‘wonderdoekje’ is uitgegroeid tot 

een innovatief totaalconcept voor de 

professionele schoonmaakbranche,” 

vertelt Peter Verweel enthousiast. 

“Sjouwen met emmers water is er niet 

meer bij. Vloeren, interieur, sanitair, 

wanden, ramen en plafonds: overal 

kunnen de greenspeed microvezel pro-

ducten worden toegepast. En dat zonder 

schoonmaakmiddel. Een beetje water is 

genoeg.” Het gebruik is fysiek veel min-

der belastend. Het verhoogt de produc-

tiviteit en verbetert de kwaliteit van het 

schoonmaakwerk. En ook hiervoor geldt 

weer: greenspeed microvezel is veel 

minder milieubelastend.

BLV Reinigingssystemen levert werkelijk alles op schoonmaakgebied. Niet voor niets is 
het in Brielle gevestigde bedrijf totaalleverancier in de schoonmaakbranche. En ontstaan 

er problemen? Ook dan staan de gecertificeerde monteurs dag en nacht klaar!

Totaalleverancier op 
schoonmaakgebied

BLV Reinigingssystemen
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Het is duidelijk: duurzaam reinigen staat 

bij het bedrijf, dat beschikt over een 

uitgebreide webshop en louter werkt met 

Europees gecertificeerde leveranciers, 

hoog in het vaandel. “Wij maken gebruik 

van hoog geconcentreerde, ecologische 

reinigingsmiddelen. Die combineren we 

met slimme doseersystemen. Dat maakt 

het schoonmaken efficiënter, hygiëni-

scher, veiliger én milieuvriendelijker! En 

het aantal producten in de kast neemt 

zienderogen af. Onze missie is de totale 

milieu-impact van onze producten te ver-

kleinen maar ook schoonmaakkosten te 

verminderen,” verduidelijkt Verweel. “Dat 

valt of staat niet alleen met het product, 

maar ook met het gebruik ervan,’’ aldus 

de Brielse ondernemer die op locatie 

trainingen voor het gebruik van specifieke 

producten verzorgt. 

Heel veel producten en doseersystemen 

van BLV Reinigingssystemen beschikken 

over een private BLV-label. Ook worden 

bekende merken als Tork, Diversey en 

Dreumex verkocht. Het bedrijf heeft ook 

een eigen merk dispensers. En er is een 

complete lijn op het gebied van toilet-

hygiëne verkrijgbaar. Van vuilnisemmers, 

handdoek dispensers tot zeep dispen-

sers. Alles is verkrijgbaar. En dat in allerlei 

aantrekkelijke kleuren, zoals groen, geel, 

rood en oranje.

Het Brielse bedrijf levert aan talrijke 

klanten op uiteenlopende werkterreinen. 

“We hebben heel veel vaste klanten. We 

zijn een middelgroot bedrijf. Voordeel 

daarvan is dat we erg flexibel kunnen 

werken. Ook staan we in nauw contact 

met onze klanten. En ontstaan er 

problemen? Dan lossen wij die nog vaak 

dezelfde dag op. 

Daartoe beschikken we over een 24-uurs 

servicelijn voor de vaatwaspompen. 

Onze SEI (Stichting Erkenning 

Installatiebedrijven) en VCA (Veiligheid, 

gezondheid en milieu Checklist 

Aannemers) gecertificeerde monteurs 

staan altijd klaar. Dus ook ’s avonds 

en in het weekend! Het is immers van 

groot belang dat onze klanten snel weer 

optimaal kunnen draaien!”

BLV REINIGINGSSYSTEMEN
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De techniek is geïnnoveerd. Gebleven is de bedrijfsfilosofie van Kooy senior. Autobedrijf Kooy staat 
al bijna een halve eeuw voor kwaliteit, betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid en duidelijkheid. ‘En 
of men nu bij ons een Mazda, Hyundai of een gebruikte auto koopt, als er Kooy achterop staat, zijn 

kwaliteit en service gewaarborgd.’

Kooy met eerlijke koers 
ongeslagen aan het stuur

Schoner rijden met Mazda Sky Activ Technology

Dat die bedrijfsfilosofie werkt, mag dui-

delijk zijn nu Kooy bijna 50 jaar later nog 

steeds goede zaken doet en beschikt 

over twee garages met showroom. Vader 

Arie Kooy startte in 1957 een gecombi-

neerd automobiel- en landbouwbedrijf 

in Zuid Beijerland waar in de loop van 

de jaren de focus steeds meer kwam te 

liggen op de autobranche.

“In 1976 zijn we toegetreden tot het toen 

nog selecte gezelschap van Mazda-

dealers in Nederland. Het Japanse merk 

stond bekend om zijn betrouwbaarheid. 

En dat sloot perfect aan bij de filosofie 

van mijn vader, die een goed product 

wilde leveren waarop de klant kan 

vertrouwen,” legt Bas Kooy uit in de 

showroom in Spijkenisse. Samen 

met broer Theo heeft hij het bedrijf 

overgenomen.

Kooy nam vervolgens ook het Mazda-

dealerschap van garage Albers in 

Spijkenisse over en startte alweer zo’n 20 

jaar geleden een tweede vestiging. Theo 

staat aan het roer in Oud-Beijerland, 

broer Bas in Spijkenisse. In Oud-

Beijerland is door de groei in 1993 een 

groter pand gebouwd. 

Alles in huis

Vanaf 2005 is de vestiging in Oud-

Beijerland tevens dealer van Kia. 

Halverwege 2009 is dat dealerschap 

overgegaan naar Kia-specialist en op 

1 oktober 2009 is daar het Hyundai-

dealerschap bijgekomen.

Bas: “Het Hyundai-dealerschap in 

Oud-Beijerland was een logische 

keuze. Mede omdat we in Spijkenisse 

ook officieel Hyundai-dealer zijn. 

Zo vertegenwoordigen we in beide 

vestigingen dezelfde merken. Hyundai 

versterkt perfect het productengamma 
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AUTOBEDRIJF KOOY

  Bas Kooy: ‘Sky Activ is een mooie innovatie van Mazda om schoner te rijden.’

Autobedrijf Kooy Spijkenisse   Edisonweg 1  |  3208 KB  Spijkenisse

T: 0181 - 61 35 44  |  I: www.autobedrijfkooy.nl

van Mazda; zowel qua type als wat 

betreft uitvoering. Neem bijvoorbeeld 

de i10 of de ix20. Dat zijn modellen die 

Mazda niet heeft.”

Ook occasions

Autobedrijf Kooy staat naast gedegen 

dealerschap garant voor brede service 

en de verkoop en inruil van occasions 

met Bovag-garantie. Het levert voor alle 

automerken accessoires en onderdelen. 

Beide vestigingen zijn erkend APK-

keuringsstation. Het leasen van wagens 

kan ook bij Kooy. Daarvoor is Rijnmond 

Lease opgericht, waar elk merk en type 

auto kan worden geleased. 

Schoner rijden

Nog meer ontwikkelingen? Bas Kooy: 

“Jazeker; we zien een stijgende lijn in 

de verkoop. Dat komt niet alleen door 

de levering van goede producten, 

vernieuwde modellen, maar ook aan 

de kosten is gesleuteld. Sommige types 

Hyundai zijn goedkoper geworden. En 

Mazda heeft met Sky Activ een mooie, 

duurzame innovatie op de markt 

gebracht om schoner te rijden.  

Met deze Sky Activ Technology worden 

alle belangrijke auto-onderdelen 

opnieuw onder de loep genomen 

en verbeterd, van de motor en het 

onderstel tot aan de carrosserie en 

de transmissie. Dat levert een lager 

brandstofverbruik op en vermindering 

van CO2-uitstoot.”  Op de site van 

Autobedrijf Kooy staat alles te lezen 

over de laatste modellen, occasions en 

de uitgebreide services. 

http://www.autobedrijfkooy.nl/
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Samen aan de slag  
voor het merk Voorne-Putten

Samenwerking, vertrouwen in elkaar en als één gezicht naar buiten treden. Er is nog een 
wereld te winnen op ons eiland Voorne-Putten wat betreft de promotie van het merk 
Voorne-Putten op toeristisch- en recreatief gebied. Belangrijke stappen zijn al gezet. 
Onder meer met de oprichting van de marketingorganisatie OP Voorne-Putten die tot 

doel heeft Voorne-Putten uit te dragen over heel Nederland en Europa. 
Zelfs mondiaal wordt niet uitgesloten. 

STICHTING MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

Stichting Marketing OP Voorne-Putten is een initiatief van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en de voormalige 

gemeente Bernisse die per 1 januari 2015 samen met Spijkenisse is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard. Op datzelfde 

moment is de VVV Zuid-Hollandse Eilanden eveneens opgeheven en vervangen door de Marketingorganisatie OP Voorne-

Putten. De stichting maakt zich sterk voor de promotie van het toerisme,  recreatie en de horeca op het hele eiland. Albert 

Martinus: “Uit onderzoek van Ecorus is gebleken dat Voorne-Putten in 2011 in totaal 217 miljoen euro aan bestedingen op het 

gebied van dag- en verblijfsrecreatie had. De toeristisch-recreatieve sector omvatte 6,2 procent van de totale werkgelegenheid 

op het eiland. De omzet lag onder het landelijk gemiddelde, maar bedraagt inmiddels circa 270 miljoen wat wel op het landelijk 

gemiddelde ligt. De ambitie is om in 2020 circa 500 miljoen euro aan bestedingen te behalen en op 12 tot 15 procent van de 

totale werkgelegenheid uit te komen.”

Samen aan de slag  
voor het merk Voorne-Putten

Samenwerking, vertrouwen in elkaar en als één gezicht naar buiten treden. Er is nog een 
wereld te winnen op ons eiland Voorne-Putten wat betreft de promotie van het merk 
Voorne-Putten op toeristisch- en recreatief gebied. Belangrijke stappen zijn al gezet. 
Onder meer met de oprichting van de marketingorganisatie OP Voorne-Putten die tot 

doel heeft Voorne-Putten uit te dragen over heel Nederland en Europa. 
Zelfs mondiaal wordt niet uitgesloten. 

STICHTING MARKETING OP VOORNE-PUTTEN

Stichting Marketing OP Voorne-Putten is een initiatief van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en de voormalige 

gemeente Bernisse die per 1 januari 2015 samen met Spijkenisse is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard. Op datzelfde 

moment is de VVV Zuid-Hollandse Eilanden eveneens opgeheven en vervangen door de Marketingorganisatie OP Voorne-

Putten. De stichting maakt zich sterk voor de promotie van het toerisme,  recreatie en de horeca op het hele eiland. Albert 

Martinus: “Uit onderzoek van Ecorus is gebleken dat Voorne-Putten in 2011 in totaal 217 miljoen euro aan bestedingen op het 

gebied van dag- en verblijfsrecreatie had. De toeristisch-recreatieve sector omvatte 6,2 procent van de totale werkgelegenheid 

op het eiland. De omzet lag onder het landelijk gemiddelde, maar bedraagt inmiddels circa 270 miljoen wat wel op het landelijk 

gemiddelde ligt. De ambitie is om in 2020 circa 500 miljoen euro aan bestedingen te behalen en op 12 tot 15 procent van de 

totale werkgelegenheid uit te komen.”
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Inderdaad, aan ambitie geen gebrek 

bij de in 2015 opgerichte Stichting 

Marketing OP Voorne-Putten, zo beaamt 

voorzitter Albert Martinus van het 

Toeristisch Ondernemers Platform TOP 

Voorne-Putten dat in samenwerking 

met de intussen opgeheven VVV en 

gemeenten op het eiland het nieuwe 

platform heeft opgericht. 

Grensoverschrijdend ondernemen is 

één van de belangrijkste eigenschappen 

die nodig is om Voorne-Putten nog veel 

beter in de markt te zetten, benadrukt 

ondernemer Martinus (directeur 

Lindeloof Hellevoetsluis en CEO 

Exploitatiemij De Quack). “Het is van 

het grootste belang dat we écht werk 

maken van recreatie en toerisme op het 

eiland,” verwoordt hij de ambitie van de 

stichting. “Voorne-Putten zal één gezicht 

moeten tonen door middel van één 

portal, één website en één boodschap 

aan de buitenwereld. En dat aan de hand 

van een thematische benadering. We zijn 

het groenste natuureiland, liggen aan 

de toegangspoort tot Zeeland en tegen 

het economische hart, de Rotterdamse 

haven, Maasvlakte en het industriegebied 

aan. We hebben samen met Zeeland de 

schoonste lucht van Nederland. Dát zijn 

thema’s waarmee we op Voorne-Putten 

iets kunnen. We hebben de toerist en 

recreant echt iets te bieden.”

Dan moet er wel de wil tot samenwerking 

zijn, benadrukt Martinus. En hoewel er 

al heel veel goede initiatieven zijn, is 

er nog zeker een stap te zetten. “Wat 

dat betreft kun je jaloers kijken naar 

Goeree-Overflakkee. Daar is sprake 

van verbinding, één gemeente en één 

thema, te weten: duurzaamheid. Het 

eiland treedt met één identiteit naar 

buiten en wat zie je? Alle subsidies 

rollen vanuit Den Haag rechtstreeks 

naar Goeree-Overflakkee. Dat kunnen 

wij ook! Ook op Voorne-Putten is 

het tijd dat we ons als één merk 

presenteren. Eén gemeente hebben we 

op Voorne-Putten nog niet. Nóg niet. De 

noodzaak daartoe is natuurlijk duidelijk. 

De overheid faciliteert. Aan ons 

ondernemers is het om samen stappen 

te zetten en meer mensen hier naartoe 

te halen.”

Hoe dat concreet kan? Door als 

toeristisch-recreatieve ondernemers 

samen arrangementen aan te bieden 

en producten te koppelen. Denk 

aan hotels op Voorne-Putten die 

overnachtingsarrangementen kunnen 

aanbieden en diverse soorten attracties 

en musea die de krachten bundelen. 

“Vertrouwen en inzicht in elkaars 

bedrijfsvoering zijn daarbij belangrijk,” 

beseft Martinus maar al te goed. “We 

zijn allemaal aanvullend aan elkaar en 

hebben zoveel moois te bieden. Stop met 

de begrenzing van de lokale belangen, 

kijk ‘out of the box’ en stop met ‘ja 

maar zeggen’,” doelt hij op de vrees tot 

samenwerken. 

“Een sterk merk, daar gaat het om. 

Daarmee krijgen we die Duitse en 

Belgische toeristen massaal naar Voorne-

Putten. Dat is nodig. Want nog te veel 

mensen kennen Voorne-Putten niet en 

rijden rechtstreeks door naar Zeeland.”



22  Goede Zaken Klein Recycling   Meeldijk 6  |  3238  Zwartwaal

T: 0181 - 66 17 95  |  E: info@kleinrecycling.nl  |  I: www.kleinrecycling.nl

Op de nieuwe locatie wordt de 

verwerkingscapaciteit drie keer zo groot. 

De organisatie creëert er de ideale 

omstandigheden om nog efficiënter en 

duurzamer afval te verwerken en diverse 

beoogde specialisaties door te voeren. 

Dit met als doel de verwachte verdere 

groei te stroomlijnen, doorstroming 

te bevorderen, optimaal te kunnen 

blijven inspelen op de wensen van de 

klant én nog veel meer afvalstromen te 

recyclen. Dat uiteraard op basis van de 

vertrouwde dienstverlening.

Eén van de doelstellingen is het 

vergroten van de recyclingcapaciteit 

wat betreft kunststof en bedrijfsafval. 

Een belangrijk aandachtspunt blijft ook 

de papierrecycling waarmee Klein een 

grote naam heeft opgebouwd. En het 

nieuwe terrein biedt meer ruimte voor 

op- en overslag. Dat kan een uitkomst 

zijn voor derden die uit oogpunt van 

efficiency tijdelijk afval willen opslaan 

om het op een later moment in grotere 

hoeveelheden af te voeren.

Kostenbesparing

Recycling is een belangrijk 

aandachtspunt in elk bedrijf. “Het is 

voor veel organisaties een kostenpost. 

Vandaar dat wij indien gewenst 

bij klanten de afvalstoffenstromen 

inventariseren en oplossingen aandragen 

voor kostenbesparing,” verduidelijken 

directieleden Frank en Robert Klein. 

Klanten kunnen ook rekenen op eerlijke 

tarieven, die gebaseerd zijn op de 

realiteit. Dat resulteert in een goed 

inzicht in de te maken kosten voor het 

afvoeren van afval zonder dat de klant 

achteraf voor onaangename verrassingen 

komt te staan. 

Klein Recycling ligt bovendien letterlijk 

op 500 meter afstand van de A15 en 

de Rotterdamse haven. Dat scheelt 

aanzienlijk in transportkilometers én 

milieubelasting. Hierdoor kan Klein 

Recycling bedrijven, industrieën 

en gemeenten voorzien van een 

optimale, logistieke dienstverlening. 

De afvalverwerker denkt daarnaast niet 

alleen mee met de klant, maar durft ook 

mee te investeren. Dat resulteert onder 

andere in de plaatsing van stationaire 

persinstallaties- en containers op het 

bedrijfsterrein van de klant. 

Klantvriendelijkheid uit zich verder al 

direct bij het eerste contact. Frank: “Wie 

ons belt, krijgt direct een medewerker 

aan de lijn die duidelijk antwoord geeft 

op elke vraag.” Robert Klein veelzeggend: 

“Bij ons geen telefooncentrale. Korte 

lijnen vinden wij belangrijk.”

Klein Recycling
In het tweede kwartaal van 2016 is de nieuwe productielocatie van 

Klein Recycling op het Brielse bedrijventerrein Seggelant volop in 

bedrijf. Uitbreiding is zeer gewenst gezien de sterke groei van het 

bedrijf aan de Meeldijk in Zwartewaal

Nieuwe productielocatie biedt drie keer meer verwerkingscapaciteit

KLEIN RECYCLING 

Afvalverwerking van A tot Z

Klein Recycling kan voorzien in een 

totale dienstverlening en is gespeci-

aliseerd in het inzamelen en verwer-

ken van oud papier, plastic kunststof, 

oude metalen en bedrijfsafval. Al het 

afval wordt vakkundig gesorteerd 

waarna een relatief kleine hoeveel-

heid afval overblijft. Daarmee wordt 

de milieubelasting door verbranding 

tot een minimum beperkt en kunnen 

relaties scherpe tarieven worden 

aangeboden. Ook werkt het bedrijf 

zonder tussenkomst van traders en 

onderhoudt het zelf rechtstreeks 

contact met eindverwerkers.

Klein Recycling is gecertificeerd lid 

van de Metaal Recycling Federatie 

(MRF) en de Federatie Nederlandse 

Oudpapier Industrie (FNOI). 

mailto:info@kleinrecycling.nl
http://www.kleinrecycling.nl/
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PENSIOENBUREAU
SANDERS & VAN TILBURG

Sanders & Van Tilburg Pensioenbureau te Spijkenisse   

E: info@sandersvantilburg.nl  |  I: www.sandersvantilburg.nl

Zeg ‘pensioen’ en velen zullen direct verzuchten dat de regelgeving hieromtrent ingewikkeld is 

of op z’n minst bijzonder taai en tijdrovend. ‘Het wordt onnodig moeilijk en duur gemaakt’, 

zeggen Eddie Sanders en Rob van Tilburg.

Sanders & Van Tilburg 
neemt werk uit handen

En niet in de laatste plaats omdat 

we te maken hebben met vaak grote 

en moeilijk te benaderen grote 

pensioenverzekeraars. En dus zijn 

ervaringsdeskundigen Sanders & Van 

Tilburg van de gebaande pensioenpaden 

afgestapt en hebben zij een eigen 

werkmethode ontwikkeld waar de MKB-

markt zijn voordeel mee kan doen. 

Eddie Sanders en Rob van Tilburg staan 

voor een halve eeuw aan collectieve 

pensioenervaring. Beiden hebben 

ervaring opgedaan bij en met grote 

pensioenverzekeraars, pensioenfondsen 

en consultancykantoren. Regelmatig 

kwamen ze elkaar tegen in het veld; Eddie 

vanuit zijn rol als adviseur, Rob vanuit 

de verzekeraar. De wens om samen een 

onafhankelijk bedrijf te starten bleef 

al die tijd aanwezig en werd in 2013 

werkelijkheid. Want dat het anders kan en 

de menselijke maat weer de boventoon 

moet voeren, staat voor de heren vast. 

Van Tilburg: “We delen dezelfde visie. 

Pensioen wordt soms onnodig duur 

en ingewikkeld gemaakt en dat 

terwijl het de op een na duurste 

arbeidsvoorwaarde is die we kennen. 

We volgen met grote belangstelling 

de ontwikkelingen in ‘Nederland-

Pensioenland.’ De financiële crisis en 

rap veranderende wet- en regelgeving 

hebben hun sporen getrokken. De tijd 

dat een HR- of financieel medewerker de 

pensioenadministratie er ‘even bij deed’ 

is voorgoed verleden tijd.”

En juist daar biedt Sanders & Van Tilburg 

een oplossing. Doordat zij het beheer 

van de pensioenregeling op zich nemen, 

wordt het bureau het verlengstuk van een 

HR-afdeling of de financieel directeur. 

Sanders: “Al het werk rondom pensioen 

nemen wij uit handen. In brede zin; dan 

hebben we het over advies, beheer 

en communicatie. Beheer gaat onder 

meer over waardeoverdrachten en 

pensioneringsvraagstukken en controle 

van de financiële stukken. Periodiek 

rapporteren wij aan de klant wat de stand 

van zaken is.”

Van Tilburg: “Doordat wij onze kennis en 

ervaring in de pensioenbranche delen, 

benaderen wij het vak vanuit diverse 

invalshoeken. Wij kunnen op deze wijze 

de wensen van de klant vertalen naar 

het meest ideale, financieel haalbare 

en goed uitvoerbare pensioenproduct.” 

Eddie Sanders en Rob van Tilburg geven 

graag tekst en uitleg over hun hele 

servicepakket. En doen dat graag in een 

persoonlijk gesprek met de klant. 

Een einde aan de rompslomp rond pensioenregelingen

Sanders & Van Tilburg is een 

onafhankelijk bureau dat zich 

bezighoudt met de pensioen-

adviespraktijk en het beheer 

van pensioenportefeuilles van 

werkgevers. Het bureau heeft ruime 

ervaring met pensioenportefeuilles 

in het MKB, de grootzakelijke markt 

en pensioenfondsen.

Sanders & Van Tilburg betekent:

•   Een Klankbord voor werkgever  
en ondernemingsraad

•   Communicatie met werknemers 
tijdens een Pensioenspreekuur

•   Bewustzijn en begrip kweken  
bij werknemers 

•  Advies op maat

•    Een einde aan pensioen- 
rompslomp voor bedrijven

mailto:info@sandersvantilburg.nl
http://www.sandersvantilburg.nl/


Bulk & Koeltransport
Distributie- & Routetransport
Diensten & Warehousing
Logistic Service Center

Blok Transport is door haar 80-jarige
ervaring een meer dan betrouwbare
partner voor uw logistieke wensen.
Groot geworden in de loop der jaren
en niet stilgestaan.

Blok Transport is nog immer een
dynamische onderneming,
opererend door heel Europa
met het modernste materieel.
Of het nu transport, warehousing
of logistic services betreft;

Blok Transport goed op weg!

Carrouselweg 4, 3225 LN Hellevoetsluis
Tel.: 0181 31 60 00 / Fax: 0181 31 33 33
michel@bloktransport.nl
www.bloktransport.nl
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TRANSPORTGROEP BLOK B.V.

Specialist in modern bulktransport, zo durft 
Transportbedrijf Blok B.V. zich na bijna 50 jaar 
ervaring te noemen. Daarbij wordt voornamelijk 
titaandioxide vervoerd. “Maar we vervoeren tevens 
allerlei soorten los gestorte producten,” vertelt Michel 
Blok. De operationeel manager is de vierde generatie 
Blok die actief is in het familiebedrijf dat zijn opa 
Wim Blok in 1968 overnam van zijn vader. Opa Wim 
overleed in 2013, maar zijn beide kleinzoons -Michels 
broer Peter zit dagelijks als vrachtwagenchauffeur 
op de weg- zetten het bedrijf in zijn geest voort. 
Dit samen met hun vader Rien, directeur van 
Transportgroep Blok B.V.

Specialist in modern bulktransport

Michel Blok merkt duidelijk dat de 

transportmarkt uit het diepe dal klimt 

waarin de sector als gevolg van de 

jarenlange recessie terecht is gekomen. 

“Het is erg moeilijk geweest, maar het 

gaat beter. Je merkt ook dat de invloe-

den uit Oost-Europa afnemen. TLN en 

de FNV zitten hier uiteraard bovenop en 

Europese regelgeving is van invloed. Wij 

hebben bewust nooit voor buitenlandse 

chauffeurs gekozen. Onze chauffeurs 

hebben specifieke kennis nodig, onder 

meer uiteraard van chemische stoffen.” 

In totaal zijn er 35 chauffeurs werkzaam 

bij het bedrijf waar de eerste aanzet 

voor het bulktransport werd gegeven 

door de aanschaf van een bulkoplegger 

voor het transport van poedervormige 

stoffen en granulaten. Dat resulteerde in 

een volwaardige distributievorm waarbij 

Blok Transport zich mag beschouwen 

als één van de voorlopers in deze tak 

van transport. Sinds 2011 heeft het 

bedrijf ook een dochteronderneming 

in Engeland. Daarmee timmert de 

vervoerder aan de weg in het transport 

van en naar de UK, in zowel bulk als 

stukgoed transport.

Uiteraard is Blok Transport specialist 

in allerlei producten. Daar is zeker nog 

ruimte voor nieuwe opdrachten. Van 

levensmiddelen tot huishoudelijke pro-

ducten en typisch Hollandse producten 

zoals bomen, struiken, bloembollen 

Transportgroep Blok B.V.

Transportbedrijf Blok B.V.   Carrouselweg 4  |  3225 LN  Hellevoetsluis

T: 0181 - 31 60 00  |  E: michel@bloktransport.nl  |  I: www.bloktransport.nl
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en snijbloemen: het wordt allemaal 

vervoerd in de vrachtwagens van Blok 

Transport B.V. 

Planning is daarbij van cruciaal belang, 

benadrukt Michel Blok. Daarvoor zet hij 

zich elke dag opnieuw in. “En wij denken 

niet in problemen maar in uitdagingen en 

oplossingen. We vinden voor elke situatie 

een oplossing. We schuiven in onze 

planning en hebben altijd de beschikking 

over voldoende chauffeurs.”

Behalve vervoer en het laden en lossen 

van trailers biedt het bedrijf ook op- en 

overslag. Daarvoor is volop ruimte op het 

meer dan 1 hectare grote bedrijfsterrein. 

Tevens behoren herpakken, 

herpalletiseren en etiketteren van 

goederen tot de dagelijkse bezigheden. 

Voor diverse klanten zijn er speciale 

ompakmachines voor hun specifieke 

producten ontwikkeld. 

Michel Blok: “En we hebben onze eigen 

werkplaats voor reparaties en onder-

houd. Ook beschikken we over een 

spoelhal. We zijn dus compleet zelfvoor-

zienend. En bij ons is alles gericht op 

efficiëntie en kwaliteit!”

mailto:michel@bloktransport.nl
http://www.bloktransport.nl/
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Enorme 
groeispurt
Spijkenisse - nu gemeente Nissewaard, maakte vanaf 1960 

een onstuimige groei door. Dat was natuurlijk geen toeval 

maar, aangewezen als ‘groeikern’ door de overheid in de 

naoorlogse jaren, geheel volgens plan. Net na de Tweede 

Wereld Oorlog telde het dorp Spijkenisse zo’n 2.700 

inwoners. Onder burgemeesterschap van P.J. Bliek zette het 

een groeispurt in, die werd uitgelopen door burgemeester 

C. de Groen. Bij het afscheid van burgemeester Bliek in 1976 

telde Spijkenisse ca. 32.000 inwoners. Een jaar later aan 

Groen de overheidstaak om de gemeente te laten groeien 

met 16.500 woningen binnen 15 jaar. Dat was nodig om 

het snel groeiende haven- en industrieel complex van de 

Botlek, - Europoort en - Maasvlakte te kunnen huisvesten. 

Sinds 1 januari 2015 zijn de voormalige gemeenten 

Spijkenisse en Bernisse samengevoegd tot Nissewaard. In 

die gemeente wonen nu ruim 85.000 mensen. Er worden 

nog steeds huizen gebouwd. Opvallend is nu de groei van 

Brielle met 4,5 procent naar 16.5000 inwoners (van 2010 tot 

2015) en de daling van inwoners in Hellevoetsluis met  

2 procent naar 39.000.  

Winkelcentrum 
Struytse Hoek 
wordt opgeknapt
Hoe het er precies komt uit te zien over enkele jaren is 

nog ongewis, maar zeker is al wel dat het winkelcentrum 

De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis een flinke boost 

gaat krijgen waar ‘beleven’ meer centraal gaat staan. Het 

winkelcentrum gaat zich meer pro-actief richten op het 

creëren van een beleving waardoor mensen er niet alleen 

komen voor een boodschap maar er ook een middag 

willen verblijven.

Een trend die wordt onderschreven door deskundigen. 

“Winkelen wordt steeds meer een dagje uit. Het gaat 

om gezellig op pad zijn en het bieden van een sfeer, 

die je mist als er  online wordt gewinkeld. Daarnaast 

maken winkels een steeds betere koppeling met 

hun onlinewinkel om te concurreren met de verkoop 

via het internet. Bijvoorbeeld door het plaatsen van 

internetzuilen in de winkels waar ook direct online kan 

worden besteld”, aldus consumentenpsycholoog Maud 

Ebbekink. Uit onderzoek blijkt dat mensen de uitstraling, 

sfeer en verblijfskwaliteit van De Struytse Hoeck onder de 

maat vinden. Er is behoefte aan een breder winkelaanbod 

en meer horeca met terrassen, om tijdens het winkelen 

even gezellig een hapje of drankje te nuttigen. 

1350 mensen gaven hun mening over verbeter-
ing van het winkelcentrum De Struytse Hoeck, 
door mee te werken aan een enquête.

Hoeveel?
Voorne-Putten telde per 1 januari 2015 vier gemeenten met in totaal ruim 150.000 inwoners. 

Dat zijn de gemeenten Nissewaard (85.000 inwoners), Hellevoetsluis (39.000 inwoners), 

Brielle (16.500  inwoners) en Westvoorne (14.000 inwoners). Bron CBS.









Voorne weetjes
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Voorne-Putten 
aast op populair 
Glazen Huis
Goed voor het imago van Voorne-Putten en de vele 

ondernemers. Voor de sociaaldemocraten is het 

binnenhalen van het razend populaire radioprogramma 

Het Glazen Huis een serieus streven voor het jaar 2016 of 

2017. De PvdA ziet het centrum van de plaats Spijkenisse als 

mooi decor voor het muziekspektakel, ooit bedacht door 

presentator Giel Beelen. Volgens de sociaaldemocraten 

zou de benefietactie van 3FM-dj's goed zijn voor de 

naamsbekendheid van de nieuwe fusiegemeente 

Nissewaard en Voorne-Putten in zijn geheel.

PvdA-fractievoorzitter Wouter Struijk is de man achter het 

idee. Hij rekent op veel bezoekers en ziet het programma 

als mooi uithangbord voor zijn gemeente, de middenstand 

en het eiland. Maar gaat dat ook lukken? Daarvoor is 

draagkracht nodig van het college van b en w en 175.000 

euro inschrijfgeld voor NPO 3FM, die het Glazen Huis 

organiseert. De gemeente moet dat geld betalen, maar 

mag wel sponsors zoeken. De PvdA denk dat daar genoeg 

ondernemers voor warm zullen lopen. En die zullen wel wat 

meer moeten bijdragen. Door extra inzet van bijvoorbeeld 

politieagenten, beveiligers en aanvraag van vergunningen 

kan het bedrag oplopen tot drie ton. Het is aan het 

collegebestuur van Nissewaard om de haalbaarheid van het 

Glazen Huis naar Voorne-Putten te onderzoeken. Dat kan 

2016 worden of het jaar daarop.

Eiland wordt 
weer groener
Met de verstedelijking van het eiland, met name door de 

groei van gemeente Nissewaard en Hellevoetsluis maar 

ook door uitbreiding van agrarische bedrijven, is Voorne-

Putten minder groen geworden. Daar komt verandering in 

door een succesvolle actie van de actiegroep Natuurlijk 

Voorne-Putten. Vanaf 2016 zal 5,5 hectare land zichtbaar 

vergroenen met een kleine 700 bomen en 8000 

struiken. De organisatie riep eilandbewoners op om met 

ideeën voor meer groen te komen. De provincie en het 

Deltaport Donatiefonds stelde 50.000 euro beschikbaar. 

Deelnemers betalen 10 procent van de kosten. Uiteindelijk 

zijn 21 plannen gehonoreerd. 
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Grado Graveertechniek   Pascalweg 8a  |  3208 KL  Spijkenisse

T: 0181 - 64 48 05  |  E: info@grado.nl  |  I: www.grado.nl

Het blijft een mooi verhaal. Wat letterlijk klein begon met het graveren van een naambordje 
voor een voordeur is vandaag de dag uitgegroeid tot een van de belangrijkste industriële 

graveerbedrijven in de Botlek-regio en het Europoortgebied met een internationale klantenkring. 

‘Kwaliteit en snelheid
is kracht van Grado’

Partner in Industrieel graveerwerk en signing

Grado Graveertechniek is letterlijk 

en figuurlijk beeldbepalend. Het 

grote wapen van Nissewaard op het 

gemeentehuis is bijvoorbeeld door 

Grado geproduceerd. Sinds enige tijd 

hebben wij ons assortiment uitgebreid 

met verkeersborden, wegbebakening 

etc.

Terug in de tijd. Vader Doolaard 

graveerde ooit naambordjes voor deuren 

van woonhuizen. Na het binnenhalen 

van een grote multinational als klant 

werd zijn zakelijke instinct geprikkeld. 

Industrieel graveerwerk werd zijn 

toekomst.

Ebert Doolaard en Don Seltenrijch van 

Grado Graveertechniek breidden het 

bedrijf in de loop van de jaren uit. “Met 

elf werknemers in een mooi pand en 

met een modern en groot machinepark 

kunnen we verdiept graveren, frezen, 

lasergraveren, rond graveren. Door onze 

efficiënte productie gaat 80 procent van 

de bij ons aangevraagde opdrachten nog 

dezelfde dag de deur uit. Kwaliteit en 

snelheid is onze kracht.”

Het bedrijf met de thuishaven op het 

grote industrieterrein van Spijkenisse 

is werkzaam binnen industrie, 

scheepvaart, woningstichtingen, winkels, 

marine en off-shore en elektrotechniek. 

“Denk bij onze producten bijvoorbeeld 

aan gefreesde bedieningspanelen met 

in elke gewenste vorm uitsparingen. Of 

gegraveerde tekstbordjes, cablemarkers 

(van rvs of kunststofmaterialen), 

bewegwijzering en naamplaten. Wij 

voorzien ook werkprocessen in onder 

meer fabrieken van tekstplaatjes in 

kunststof of aluminium, full color op 

klein of groot formaat, stickers,  

noem het maar op.”

Het recent geproduceerde en 

geplaatste gemeentewapen op het 

hoofdkwartier van Nissewaard is een 

mooi voorbeeld van de diversiteit en 

disciplines van Grado. Een nieuwe 

uitdaging heeft het bedrijf gevonden 

in wegbebakening. “Wij leveren en 

plaatsen wegbebakening, wegmeubilair 

met toebehoren en verkeersborden. De 

borden die wij leveren voldoen natuurlijk 

aan de vereiste producteigenschappen; 

waaronder retroreflectie, kleur en 

sterkte. Uiteraard zijn deze Ce- 

gecertificeerd.” Meer weten? Ga naar de 

site van Grado Graveertechniek!

Voor meer vragen of informatie neem 

gerust contact op!

GRADO GRAVEERTECHNIEK

Grado Graveertechniek

• Graveren

• Frezen

• Lasergraveren

• Verkeersborden

• Rond graveren

• Printen

28  Goede Zaken
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Terwijl de woorden duurzaam, schoner en zuiniger rijden vandaag 
de dag door iedereen worden gebruikt, gaat Arjan Kleijn van LPG 
Spijkenisse intussen onverstoorbaar verder en kijkt er niet van op.  

Hij heeft deze koers immers al jaren geleden ingezet met het inbouwen 
en onderhouden van LPG G3-installaties in auto’s. En heeft zo voor zijn 

klanten flink wat geld bespaard. Waar het milieu ook nog ‘blij’ van wordt.  

Al jaren 
duurzaam bezig

*Inbouw en onderhoud LPG G3-installaties*  APK, airco en trekhaken

LPG SPIJKERNISSE

LPG Spijkenisse   Lorentzweg 33A  |  3208 LJ  Spijkenisse

T: 0181 - 699 550  |  E: info@lpgspijkenisse.nl  |  I: www.lpgspijkenisse.nl

Na ruim 19 jaar bij een gerenommeerd 

LPG inbouwbedrijf te hebben gewerkt, 

startte Arjan Kleijn zijn eigen bedrijf op 

onder de naam: LPG Spijkenisse. Zijn 

core business: inbouw, onderhoud en 

reparatie van LPG installaties voor onder 

meer de merken Vialle, Prins, Eurogas, 

Teleflex en Impco. Ook voor andere 

‘LPG-inbouw-uitdagingen’ ziet Kleijn 

zich graag gesteld. Want behalve voor 

inkomsten doet hij het werk met een vast 

netwerkteam vooral ook bijzonder graag. 

Autogas

De brandstof LPG staat voor Liquefied 

Petroleum Gas en kennen we in het 

algemeen meer als autogas. “Het is een 

restproduct dat wordt gewonnen bij 

de raffinage van olie en de winning van 

aardgas. LPG is een fossiele brandstof 

en heeft een schonere verbranding dan 

benzine of diesel, wat leidt tot wel 15 

procent minder CO2 uitstoot,’’ legt Arjan 

Kleijn uit. 

“Het verbruik van een auto op LPG ligt 

weliswaar 10 tot 20 procent hoger dan 

een auto op benzine maar door de veel 

lagere literprijs is het al voordeliger om 

op LPG te rijden als je vier jaar lang 

gemiddeld ongeveer 12.000 kilometer 

per jaar rijdt. Dit is natuurlijk afhankelijk 

van het verbruik van de auto. Hoe 

hoger het verbruik des te sneller LPG 

rijden interessant wordt. Op de site 

Omslagpuntberekening.nl kan handig 

worden berekend wanneer overstappen 

op LPG voordeel biedt en of je flink wat 

geld kunt besparen.”

APK, airco en trekhaken

Dat onder meer stoere pick-ups 

het parkeerterrein bezetten bij LPG 

Spijkenisse, wil zeker niet zeggen 

dat hier alleen de ‘grote stoere 

jongens komen’. Het RDW 

erkende bedrijf voert ook 

APK’s uit en algemeen 

onderhoud aan auto’s 

van alle merken. Naast de 

inbouw van LPG-installaties 

kan men er ook terecht voor 

onderhoud en reparatie van 

de airconditioning. “Het is echt 

raadzaam om de airco een keer 

per jaar te laten controleren 

om storingen te 

voorkomen,’’ tipt 

Arjan. Ook voor 

de montage van 

een trekhaak 

kan men bij LPG 

Spijkenisse 

terecht. Er 

worden 

Thule of Bosal 

trekhaken 

gemonteerd, 

zowel 

13-polige 

als 7-polige 

stekkerdozen 

en vaste of 

afneembare haken. 

Ook een eigen trekhaak meenemen voor 

montage vindt Kleijn prima. Meer staat 

te lezen op de site van het bedrijf en de 

eigen Facebookpagina!

mailto:info@lpgspijkenisse.nl
http://www.lpgspijkenisse.nl/
http://omslagpuntberekening.nl/


Autoschade- en glasherstelbedrijf Steenbeek is al decennialang een begrip in de regio. 
Met vestigingen in Hellevoetsluis, Brielle en -let op!- sinds kort ook in Spijkenisse is het 

schadeherstel- en glasservice bedrijf dé plek om hulp in te roepen wanneer er schade aan 
een auto hersteld moet worden. 

‘Daag ons uit en 
wij lossen het op!’

Schadenet Steenbeek Hellevoetsluis en Autoschade Herstel Steenbeek Brielle en Spijkenisse

Een kras in de lak? Een gat in de 

bumper na een fikse aanrijding? Een 

kapotte autoruit? Of een lelijke plek 

nadat een winkelwagentje een auto 

heeft geschampt? Geen probleem! 

Geef de reparatie en volledige 

schadeafwikkeling met een gerust 

hart uit handen aan de vakkundige 

schade-experts van autoschade- en 

glasherstelbedrijf Steenbeek. 

Hoe groot of klein de schade ook is: 

de schadespecialisten nemen alle zorg 

uit handen. Van het herstellen van de 

beschadiging tot de schademelding 

en het verdere regelwerk met de 

verzekering: “Wij staan klaar. De klant 

heeft nergens omkijken naar,” belooft 

eigenaar-directeur Dick Steenbeek. 

“Wij hebben goede relaties met alle 

verzekeringsmaatschappijen en met heel 

veel leasemaatschappijen en zorgen 

ervoor dat alle benodigde contacten 

worden gelegd. We herstellen de schade 

zodanig dat die niet meer zichtbaar is. 

En na afloop ziet de auto er weer als 

nieuw uit.”

In Hellevoetsluis en Brielle worden 

allerlei soorten schade hersteld. Hoe 

groot of klein de schade is, doet niet 
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SCHADENET STEENBEEK

ter zake. In Spijkenisse concentreert 

het schadeherstel zich op kleine 

beschadigingen met een maximale 

afmeting tot 15 centimeter.

Ideaal is ook dat Steenbeek schade 

herstelt in de breedste zin van het woord 

en daarbij Smart Repair reparaties 

toepast. Dat betekent dat de klant niet 

alleen voor grotere schades terecht kan 

maar dat ook kleine beschadigingen in 

de bekleding van de auto of bijvoorbeeld 

op het dashboard snel, effectief en 

zonder onnodige extra kosten worden 

verwijderd. Kleine lakbeschadigingen, 

zoals roest en krassen, worden 

bijgespoten. En het is mogelijk om 

deukjes te laten verwijderen op plekken 

waar de lak ondanks de schade nog in 

tact is.

Klantvriendelijkheid staat hoog in 

het vaandel bij het autoschade- en 

glasherstelbedrijf. Iedere klant kan 

rekenen op snelle reparatie en efficiënte, 

persoonlijke service. Of zoals Dick 

Steenbeek zegt: “Het werk is pas volbracht 

als de klant tevreden is. Die moet hier met 

een glimlach de deur uitgaan. Want wat 

is er nou prettiger dan wanneer een klant 

zegt: ‘Dick, ik ben zó tevreden! Mijn auto 

ziet er weer prachtig uit’. 

Die servicegerichtheid blijkt ook uit 

kleine services. Zoals het hightech 

uitlijnapparaat waar iedere klant 

gratis in nog geen halve minuut tijd 

kan controleren of een stuur uitgelijnd 

moet worden.

Schadenet Steenbeek maakt deel uit 

van de grootste schadeherstelketen 

van Nederland. Wie zijn auto tijdelijk 

in Hellevoetsluis of Brielle moet 

achterlaten, krijgt altijd passend, 

vervangend vervoer aangeboden. 

Auto’s worden gratis thuis opgehaald 

en weer teruggebracht. Schade 

kan online worden gemeld. En erg 

belangrijk: Steenbeek repareert 

onder milieunormering, keurmerken 

en regelgeving als FOCWA, ISO:9001, 

ISO:14001, Erkend Duurzaam en 

Duurzaam Repareren.  

Nog een voordeel: als FOCWA 

Eurogarantbedrijf wordt een 4 jaar 

durende garantie op álle gerepareerde 

carrosseriedelen verleend.

En dan te bedenken dat het in 1962 

allemaal begon met de opening van 

autoschadebedrijf Steenbeek in 

Oostvoorne. De eigenaars waren de 

tweelingbroers Co en Dirk Steenbeek, 

vader en oom van de huidige eigenaren. 

Een eigen schadeherstelbedrijf was 

een logische stap voor de broers die 

het vakmanschap met de paplepel 

ingegoten hadden gekregen van 

hun vader die als gewaardeerd 

carrosseriebouwer in de wijde regio 

werkzaam was. 

Dick en André namen het bedrijf in 

1997 over waarna de naam Steenbeek 

uitgroeide tot dé specialist op het 

gebied van autoschadeherstel, 

glasservice en kleine en grote 

reparaties. En ja, dat is hard werken. 

Toch vinden de gebroeders Steenbeek 

nog geregeld tijd voor nieuwe 

avonturen waarbij ze hun technische 

kennis op de proef stellen. Dick 

Steenbeek: “We dagen onszelf graag 

uit. Zo hebben we onlangs een Seat 

Alhambra omgetoverd tot een Audi R5. 

Dat vinden we leuk.” Lachend: “Wij zijn 

niet voor één gat te vangen. Daag ons 

uit en wij lossen het op!”

Schadenet Steenbeek Hellevoetsluis

Christiaan Huygensweg 14 

3225 LD  Hellevoetsluis

T: 0181 - 395 500

E: steenbeek@schadenet.nl 

I: www.schadenet.nl/steenbeek-81

Autoschade Steenbeek Brielle

Seggelant-Zuid 5, 

3237 ME  Vierpolders

T: 0181 - 482 862

E: info@steenbeek.info

I: www.steenbeek.info

Steenbeek Speedrepair

Kelvinweg 4

3208 KC  Spijkenisse

T: 0181 - 760 999
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32  Goede Zaken

mailto:info@info.nl
http://www.info.nl/


Company name   Adres  |  Postcode
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AUTOBEDRIJF KOOY
Bas Kooy
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LUCHTFOTO

Hellevoetsluis
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Goede Zaken  35AUTO WÜST   Jan van der Heijdenstraat 29  |  3261 LE  Oud-Beijerland

T: 0186 - 618 455  |  I: www.autowust.nl

AUTO WÜST

Bij Auto Wüst, met vestigingen in Oud-Beijerland, Dordrecht en Hellevoetsluis, 
is de klant nog echt koning. Dat die bewering klopt blijkt wel uit het feit dat de Dordtse 

vestiging van Auto Wüst over 2013 door klanten is uitgeroepen tot meest klantvriendelijke 
vestiging van Nederland. Over 2014 is Auto Wüst door klanten onderscheiden als beste 

Mercedes-Benz dealer groep.

Auto Wüst onderscheiden als beste 
Mercedes-Benz dealer van Nederland

Marcel Wüst, die samen met zijn broer 

George de dagelijkse leiding heeft, is 

dankbaar voor de waardering die hij 

middels de award van klanten heeft mogen 

ontvangen. “Zonder al onze enthousiaste 

medewerkers, toeleveranciers en klanten 

was dit niet gelukt. We hebben het met 

elkaar gedaan.”

Wüst is trots op iedereen die het succes 

mogelijk heeft gemaakt. “Wij staan 

voor passie, kwaliteit, deskundigheid, 

betrokkenheid en klantvriendelijkheid. 

We leunen nooit achterover en streven 

altijd naar verbetering. Natuurlijk gaat er 

hier ook heus weleens iets mis, maar een 

probleem lossen we altijd zo accuraat 

mogelijk op.” De klanten van Auto Wüst 

zijn te bestempelen als loyaal. “Er zijn er 

bij die al tientallen jaren gebruik maken 

van onze diensten. Dat is een groot 

compliment. Klanten weten dat ze op 

ons kunnen vertrouwen en dat wij ze 

op alle gebieden ontzorgen. Daarnaast 

beschikken wij met Mercedes-Benz 

natuurlijk over een sterk merk, wat een 

steeds bredere doelgroep aanspreekt.”

ONTWIKKELINGEN EN INTRODUCTIES

Dankzij de ruime keuze in modellijnen 

is er voor ieder wat wils. “Met 

Mercedes-Benz kun je alle kanten 

op. We voeren ruim 20 modellen 

en het merk is enorm in beweging. 

Alleen al in 2015 staan er 10 

introducties gepland. Er zijn een 

hoop ontwikkelingen, met name 

op het gebied van bijtelling. In het 

premiumsegment is Mercedes-

Benz het enige merk dat in de 

C-klasse 7 procent bijtelling biedt in de 

vorm van de CS50 plug-in hybrid. In de 

S-klasse is het merk uniek met 14 procent 

bijtelling op de S-500 plug-in hybrid. 

Daarnaast komt de introductie van de 

volledig elektronische B-klasse er aan, 

die een bijtelling heeft van 4 procent. 

En van de nieuwe Smart Fortwo en Smart 

Forfour verwachten we veel”, somt Wüst 

op. “Steeds meer jonge mensen schaffen 

een Mercedes-Benz aan en het aantal 

dames dat voor het merk kiest, groeit ook. 

Het is mooi om te zien dat steeds meer 

mensen onze passie voor Merecedes-

Benz delen.” 

Ook uit passie ontstaan is het Carel Wüst 

Museum op de tweede verdieping van 

het pand aan de Mijlweg 81 in Dordrecht, 

wat enkele jaren geleden door Marcel en 

George werd gerealiseerd. Het museum 

toont een privécollectie van ruim 50 auto-

mobielen en is vrij toegankelijk voor geïn-

teresseerden. “De oldtimers en young-

timers zijn in originele staat en bieden 

bezoekers inzicht in de ontwikkeling van 

de automobiel sinds de tijd van paard en 

wagen. Voor oud en nieuw is iedereen 

van harte welkom bij Auto Wüst. 

Kijk ook op www.autowust.nl

http://www.autowust.nl/
http://www.autowust.nl/
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Lekker Eten

Typisch Grieks in hartje Brielle 
Sinds 1995 zet Grieks restaurant Petros het beste 
van Griekenland op tafel: Tzatziki, Giros, grill 
specialiteiten, Mousaka en de heerlijkste Baklava. 
Alle gerechten worden vers en naar authentiek 
Grieks recept bereid. De eigenaar Petros 
streeft ernaar om elke gast tevreden te 
stellen. Veel bezoekers van restaurant 
Petros mag hij tot vaste gasten 
rekenen. Zij houden de gastronomie 
van zijn restaurant in ere en zijn 
eigenlijk een grote vrienden kring. 
Het is dan ook altijd “kalinychta” 
als zij ‘s avonds voldaan weer 
naar huis gaan. Kom gerust 
langs en trakteer uzelf op een 
gezellige Griekse avond. Om in 
de weekenden verzekerd te zijn 
van een plek kunt u het best 
vooraf even reserveren.

R estaurant Petros
Voorstraat 126, 3231 BK Brielle  |  0181 416684  |  www.restaurantpetros.nl

O P  V O O R N E - P U T T E N
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Bas Kooy
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LEKKER ETEN OP VOORNE-PUTTEN

De Smaeck  
van Hellevoet

Smitsweg 58, 3222 AJ Hellevoetsluis  |  0181-774104  |  www.desmaeckvanhellevoet.nl

Een culinair avondje uit!
Welkom bij de Smaeck van Hellevoet, het gezelligste 

restaurant voor een heerlijke lunch of een culinair 
avondje uit. 

Toegankelijkheid, een vriendelijke balans 
in de prijs ten opzichte van de kwaliteit en 
informele correcte service zijn begrippen voor 
ons restaurant. Of u nu komt voor de lunch, de 
borrel of alleen een kopje koffie, u bent altijd 
van harte welkom!

Klassiek Frans georiënteerd, maar geheel 
eigentijds, zetten wij ons dagelijks in voor 

kwaliteit van onze gerechten en service.

Wij hopen u spoedig te mogen verwelkomen in ons 
gezellige restaurant! Ons sfeervolle restaurant is 
gevestigd op Smitsweg 58 te Hellevoetsluis. U kunt 
telefonisch bij ons reserveren.

Fantastisch uitzicht vanaf elke tafel
Jachthaven brasserie Lime is schitterend gelegen op 
de kop van de jachthaven in een uniek ontworpen 
pand dat grotendeels uit glas bestaat. Hierdoor 
heeft elke tafel een fantastisch uitzicht op het 
Brielse meer. 

Brasserie Lime heeft voor een ieder wat 
wils. De brasserie, die zich het best 
laat omschrijven als een toegankelijk 
eetcafé met flair heeft een duidelijke 
kaart vol met klassiekers die door 
de Chef met veel aandacht worden 
klaar gemaakt. Op onze krijtborden 
staan een aantal vaste gerechten 
zoals biefstuk LIME, Cordon Bleu, 
Lekkerbekje en saté, deze gerechten 
worden wekelijks aangevuld door 
seizoensgebonden gerechten zoals 
mosselen of wildgerechten. U kunt u ook 
laten verassen door de chef door een heerlijke 
vlees- of visschotel te kiezen. Brasserie Lime is 
geopend voor Lunch en Diner

Brasserie L ime
Zanddijk 5, 3233 XJ AJ Oostvoorne  |  0181-483896  |  www.brasserielime.nl

http://www.desmaeckvanhellevoet.nl/
http://www.brasserielime.nl/


Deukje?
Welk
deukje? 

Vertrouwd, vakkundig en snel

Méér dan alleen vakkundig 
herstellen van uw autoschade.

Oud-Beijerland
Graaf van Egmondstraat 78
3261 AL Oud-Beijerland
Telefoon 0186 - 612 533

Spijkenisse
Randweg 1
3201 VN Spijkenisse
Telefoon 0181 - 615 133

www.abshhoogvliet.nl

0145221.pdf   1 28-9-2015   14:59:57
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VAN ROON & ZOON
Haarden & kachels

Van Roon en Zoon Haarden en Kachels   Hofweg 10  |  3208 LE  Spijkenisse

T: 0181 - 63 07 26  |  E: info@vanroonenzoon.nl  |  I: www.vanroonenzoon.nl

Het familiebedrijf Van Roon & Zoon is ruim dertig jaar gespecialiseerd in de verkoop en plaatsing 
van kachels en haarden en daarmee een begrip in de regio. Professionaliteit en variatie zijn troef 

met de focus op veiligheid, duurzaamheid en het milieu. Want kachels en haarden zijn hot!

‘Haarden & kachels zijn HOT’
Familiebedrijf Van Roon & Zoon  is de sfeermaker van de regio

Bijna anderhalf miljoen huishoudens in 

ons land verwarmen zich tegenwoordig 

met een houtkachel of open haard.

Gekeken naar rendement zijn 

houtkachels favoriet evenals speksteen- 

en pelletkachels omdat ze schoon in 

gebruik zijn. Niet verwonderlijk dat 

de keuze tegenwoordig divers is. Van 

energiezuinige speksteenhaard of 

hout gestookte cv-kachels met stoere 

uitstraling tot eigentijdse vormgeving 

en geproduceerd in alle kleuren. Trek 

gerust de tijd uit voor een oriëntatie 

in de showroom aan de Hofweg 10 

in Spijkenisse met veel ‘brandende 

opstellingen’.  

“We kunnen aan elke wens voldoen,” zegt 

Jeroen van Roon gedreven. “We verkopen 

en installeren houtkachels, haarden 

op hout en gasgestookt, massieve 

speksteenhaarden, houtgestookte cv-

haarden en liftdeurhaarden. Ook een 

eigen voorstel van de klant of een door 

van Roon en Zoon ontworpen haard kan 

worden gerealiseerd. Zelfs integratie in 

een kastenwand is mogelijk.

Van Roon werkt onder meer met 

hardsteen en graniet en adviseert in 

een passende schouw of natuurstenen 

haardplateau. Veel aandacht gaat ook uit 

naar een deugdelijk en veilig rookkanaal 

conform de huidige veiligheids- en 

milieueisen. “Dat is een zeer belangrijk 

onderdeel,” zegt Van Roon die inspecties 

uitvoert en vakmensen in huis heeft om 

hiervoor zorg te dragen. “Daarbij zorgen 

we er ook voor dat alles netjes wordt 

afgewerkt. Stucwerk, betonboringen, 

leidingwerk, elektrawerk en spachtelputz 

zijn bijvoorbeeld zaken die bij het 

plaatsen van haarden kunnen worden 

uitgevoerd.”

Het bedrijf met een eigen servicedienst 

is in het bezit van alle EVIS- en 

DE-erkenningen en lid van het 

Sfeerverwarmingsgilde waardoor de klant 

verzekerd is van goede voorlichting en 

professionele plaatsing van de haard of 

kachel. De haarden en kachels die Van 

Roon plaatst voldoen aan de laatste 

normen en hoogste kwaliteitseisen. 

Logisch want het bedrijf staat voor 

veiligheid.

Jeroen van Roon: “Wij focussen ons 

tevens op het nuttig en milieubewust 

stoken, zowel hout als gasgestookt. Stop 

geen rotzooi in kachel of haard maar 

goed gedroogd en onbehandeld hout. 

We vertellen er in de showroom graag 

meer over.”

Ook op Youtube, Facebook, Twitter en 

LinkedIn is het bedrijf te vinden.

TIPS VOOR GOED STOKEN!
•  Stook schoon en droog hout  

(minstens 2 jaar laten drogen).

•  Meest geschikte houtsoorten zijn 
eik, beuk, vruchtbomenhout (Ned-
erlandse hardhoutsoorten). Andere 
houtsoorten branden sneller op en/
of vervuilen het rookkanaal meer.

•  Laat regelmatig de schoorsteen 
vegen.

•  Mist of windstilte geeft slechte trek 
in de schoorsteen en is nadelig voor 
de verbranding.

mailto:info@vanroonenzoon.nl
http://www.vanroonenzoon.nl/


Als totaalleverancier van bevestigingsproducten is GebuVolco actief op vele professionele marktge-
bieden, zoals de bouw, industrie en installatiesector. In bijna alle landen van Europa, met Duitsland 

als belangrijkste afzetgebied, vinden producten van GebuVolco hun weg

Producten van GebuVolco 
vinden hun weg door heel Europa

“Dankzij de overname van Volco 

International BV is in 2000 ons totale 

assortiment enorm uitgebreid,” vertelt 

General Director Dirk de Pijper van het 

in Hellevoetsluis op bedrijventerrein 

Kickersbloem gevestigde bedrijf waar 

het moderne machinepark, het magazijn, 

de verkoop en administratie in één 

gebouw zijn ondergebracht.

In 2010 zijn Gebu en Volco echt één 

onderneming geworden, met als naam 

GebuVolco. Die fusie biedt de klant vele 

voordelen, verduidelijkt Dirk de Pijper. 

“Zo is er het gemak van één pakbon, één 

aanlevering en één factuur.” 

Om de gehele voorraad van het 

destijds in Hilversum gevestigde Volco 

International onder te brengen in 

Hellevoetsluis werd in 2000 een extra 

magazijn gebouwd aan de overkant 

van het Gebu-pand. Dat resulteerde in 

een totaal van 10.000 vierkante meter 

bebouwd bedrijfsoppervlak. 

Van daaruit biedt GebuVolco haar 

assortiment kleine ijzerwaren, 

bevestigingsmaterialen en 

draadproducten aan. “Een aantal 

gerenommeerde Aziatische producenten 

staat al sinds vele jaren garant voor een 

constante kwaliteit,’’ vertelt General 

Director De Pijper. “Wij produceren 

in Hellevoetsluis daarnaast specials 
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GEBUVOLCO 
Totaalleverancier

in afwijkende maten en kleine series 

met korte levertijden. En we hebben 

een agenturenafdeling voor grotere 

afnemers die om specifieke producten 

vragen. We leveren producten in 

neutrale verpakking, maar bijvoorbeeld 

ook in blauwe QZ verpakking. En we 

leveren producten die zijn voorzien 

van een private label. Daarbij zijn wij 

voorraadhoudend voor onze afnemers. 

Dit dus ook wat betreft private label 

verpakkingen en specials.” Zo verpakt en 

houdt GebuVolco al jarenlang voorraad 

voor onder andere diverse bekende 

Duitse kwaliteitsmerken.

GebuVolco vindt zijn oorsprong in Delft 

waar in 1947 Gebu Draadwarenfabriek 

werd opgericht. Na een verhuizing naar 

Hellevoetsluis en een groeispurt in de 

Hellevoetse vesting verhuisde Gebu in 

1996 naar Kickersbloem. Het bedrijf staat 

garant voor een efficiënte fabricage van 

producten met een hoge, constante 

kwaliteit. Daartoe wordt gebruik gemaakt 

van volautomatische machines voor de 

productie van onder andere grote en 

kleine series ijzerwaren, stokeinden, 

draadeinden en U-beugels. Ook beschikt 

het bedrijf over een eigen gereedschaps-

makerij. Zodoende kan in eigen huis 

speciaal gereedschap worden gemaakt 

dat noodzakelijk is voor de fabricage.

Vragen? 

De verkoopafdeling van GebuVolco staat 

u graag te woord.

GebuVolco

Christiaan Huygensweg 7

3225 LD  Hellevoetsluis

T: 0181 - 33 00 00

E: info@gebuvolco.nl

I: www.gebuvolco.nl
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Visuele communicatie is zoveel meer dan reclamebelettering van auto’s en gevels van panden.
De mogelijkheden zijn eindeloos, weten de signmakers van House of Intelligence For You, 

oftewel: Hoi4u. Het op bedrijvenpark Seggelant in Brielle gevestigde innovatieve reclamebedrijf 
biedt totaaloplossingen op het gebied van reclame en belettering. De creatieve ontwerpers gaan 

geen uitdaging uit de weg,zijn specialisten op het gebied van rebranding en vinden altijd een 
passend ontwerp en oplossing. 

Eindeloze mogelijkheden
Hoi4U Reclame en Belettering

Daartoe beschikt Hoi4U Reclame en 

Belettering over een grote productiehal 

met een modern machinepark waaraan 

recent zelfs een innovatieve Flatbed UV 

printer is toegevoegd.

“Hiermee kunnen wij diverse materialen 

rechtstreeks printen,” verduidelijkt sign-

maker Willem de Kreek van het bedrijf 

dat in heel Europa actief is. “Met deze 

printer bedrukken we materialen met 

elk denkbaar logo, foto of iets anders 

wat de klant wenst tot een formaat van 

310 x 160 centimeter. En dat tot een 

dikte van 10 centimeter. Er passen dus 

bijvoorbeeld hele deuren onder. Dat 

biedt een scala aan mogelijkheden. Wij 

kunnen zeker tachtig procent van alle 

bestaande materialen bewerken.” 

Het is duidelijk: Hoi4U -veel mensen 

zijn ook bekend met de bedrijfstak 

Hoi4u Rental International dat licht- en 

geluidssystemen opstelt op met name 

bedrijfsevenementen- is ook absoluut 

specialist in de outdoor en instore 

reclamebelettering. Van reclame op 

de gevel van een winkel, een billboard 

langs de weg tot bestikkering van een 

auto en de bewegwijzering in een 

ziekenhuis: Hoi4U heeft de expertise in 

huis. “Wij denken uiteraard graag mee 

met de klant, van ontwerp tot realisatie. 

Want de mogelijkheden zijn zó groot,” 

aldus Willem de Kreek. 

In opkomst is bijvoorbeeld zonwerende 

privacy-folie, die kan worden 

aangebracht op ramen. Ideaal voor 

bijvoorbeeld gebouwen met veel glas 

waar medewerkers last van hebben van 

invallend licht. “Ook hierbij zijn tal van 

mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan 

folies waardoor wel naar buiten, maar 

niet naar binnen kan worden gekeken.”

En wat te denken van wallcovers? 

“Talrijke wanden, waaronder ook 

tegelwanden, hebben wij al beplakt. 

Bijvoorbeeld met metersgrote foto’s 

van Rotterdam.” 

Vragen over de diensten van Hoi4U? 

Neem dan contact op. Hoi4U staat 

klanten graag te woord en kan snel en 

flexibel werken, dankzij het grote aantal 

medewerkers. In de buitendienst zijn 

alleen al 15 mensen werkzaam. Willem 

de Kreek: “Wij pakken graag aan.En is 

er een probleem? Dan denken wij juist 

in oplossingen.”

HOI4U 

RECLAME EN BELETTERING

mailto:signmakers@hoi4u.eu
http://www.hoi4u-reclame.eu/
http://aan.en/
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In een prachtige ambiance ontspannen golfen met relaties of 
collega’s? Dat kan op Golfbaan Kleiburg. Op dit moment telt 

Golfclub Kleiburg al een twintigtal bedrijven die als businessclublid 
aan de vereniging zijn verbonden. En er is nog plek voor meer 

bedrijven, benadrukt Bert Oomen, voorzitter van de golfvereniging. 

 ‘Ideaal voor 
relatiebeheer’

Golfbaan Kleiburg

“De golfsport is uitermate geschikt om 

aan relatiebeheer te doen,” verduidelijkt 

hij. “Het businessclublidmaatschap 

maakt het voor bedrijven mogelijk om in 

een mooie omgeving in alle rust sportief 

bezig te zijn en tussen het golfen door 

over allerlei zaken te praten. En na het 

spelen, is het ook nog goed toeven in 

restaurant Bogey’s,” aldus voorzitter 

Oomen over deze specifieke vorm van 

lidmaatschap.

Er kan op elk willekeurig moment worden 

gegolfd. Daarnaast organiseert Golfclub 

Kleiburg speciaal voor businessclubleden 

een bedrijvencompetitie waarbij 

bedrijven en hun relaties elke maand 

gastvrij worden ontvangen en in oktober 
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een afsluitende wedstrijd wordt 

gespeeld. “En voortaan wordt aan het 

businessclublidmaatschap standaard 

een clublidmaatschap gekoppeld, 

zodat het businessclublid ook aan 

clubwedstrijden mee kan doen.”

De uniek gelegen 18-holes golfbaan 

ligt ingeklemd tussen het Brielse 

meer en het Hartelkanaal. Het 

merendeel van de holes ligt letterlijk 

pal langs het Hartelkanaal en biedt 

een indrukwekkend uitzicht op 

voorbijvarende schepen en de 

industriële bedrijvigheid, zonder dat 

dit storend is. Het dichterbij het Brielse 

meer gelegen deel van het terrein kan 

worden getypeerd als parkbaan. De 

kant langs het kanaal heeft iets weg van 

een linksbaan, aangezien de wind aan 

de Europoortkant vaak een factor van 

belang is. Juist deze combinatie maakt 

golfbaan Kleiburg bijzonder. 

De vereniging is een laagdrempelige 

golfclub zonder hoge 

participatietarieven die haar leden 

diverse betalingsmogelijkheden 

aanbiedt. Daarnaast is Kleiburg een 

club voor leden, maar zeker ook voor 

gasten. “Ik zeg altijd: ‘Van bankdirecteur 

tot bakkersknecht, iedereen is welkom’,” 

aldus Bert Oomen. “De golfsport heeft 

allang niet meer het elitaire imago 

van vroeger. En dat zie je terug in ons 

ledenbestand. Ideaal aan de golfsport 

is ook dat je op een niet al te intensieve 

manier sport. Daardoor kan golf worden 

beoefend tot op zeer hoge leeftijd. 

Bovendien ben je lekker buiten bezig 

en loop je ongemerkt zeker zo’n acht 

tot negen kilometer. En binnen onze 

vereniging ontmoeten leden elkaar, wat 

het golfen nog leuker maakt.”

“Gastvrijheid, beleving en speelplezier 

staan bij ons hoog in het vaandel,” 

vertelt Oomen. “Alle geledingen op onze 

golfbaan -de vereniging, de golfschool 

en restaurant Bogey’s- hebben dezelfde 

doelstelling: het bieden van een fijne 

golfdag aan een ieder. Daarbij wordt 

duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering 

niet uit het oog verloren, zo blijkt uit onze 

GEO-certificering. Wij werken bovendien 

met een reserveringssysteem waarbij 

via internet of via de caddiemaster een 

starttijd wordt gereserveerd. Dit systeem 

is transparant en overzichtelijk en biedt 

de garantie dat er voldoende starttijden 

beschikbaar zijn. Zo weten leden zeker 

dat zij kunnen spelen op het moment 

dat zij hebben gereserveerd. Ook voor 

gasten blokken wij elke dag voldoende 

starttijden, zodat er ook voor hen volop 

ruimte is om te spelen.”

Ook worden er voor de diverse 

ledendoelgroepen allerlei wedstrijden 

georganiseerd. “Op werkdagen zijn er 

wedstrijden voor met name senioren. En 

in het weekend is er vaak een wedstrijd 

voor werkende leden waaraan natuurlijk 

iedereen mee kan doen. Ook is er 

onze jaarlijkse golfweek. Wij zijn nog 

één van de weinige verenigingen waar 

clubleden en invités acht dagen aaneen 

wedstrijden spelen. Tevens bieden wij 

onze leden de mogelijkheid om aan de 

NGF-competitie deel te nemen. Jaarlijks 

doen wij met 18 teams mee. Onze 

heren I en II en dames I komen uit in 

de eerste klasse. Deze klasse bereiken, 

was één van de doelstellingen van 

onze golfprofessionals Johan en Vhari 

Eerdmans, eigenaars van de aan onze 

vereniging verbonden golfschool. Het is 

hen binnen drie jaar gelukt.”

En de toekomst? Die ziet er rooskleurig 

uit voor de golfclub die in 1974 werd 

opgericht en één van de oudste 

golfbanen in Nederland heeft. De baan 

wordt sinds 2012 in fases gerenoveerd 

en aangepast aan de nieuwste inzichten 

en wordt daarmee nog uitdagender 

gemaakt. Voorzitter Oomen: “Onze 

ambitie is om binnen enkele jaren 

de top-75 notering wat betreft beste 

golfbanen in Nederland te bereiken.”

GOLFBAAN KLEIBURG

Golfbaan Kleiburg   Krabbeweg 9  |  3231 NB  Brielle

T: 0181 - 417 809  |  E: info@golfclub-kleiburg.nl  |  I: www.golfclub-kleiburg.nl
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In het sfeervolle restaurant kunnen 

mensen aan de bar zitten, plaatsnemen 

aan één van de vele tafels en bij geschikt 

weer buiten op een groot terras.

“Ook hebben wij een aparte zaal ter 

beschikking,” vertelt ondernemer 

Johan Schouten (“Heeft zijn sporen als 

Golfbaan Horeca-man ruimschoots 

verdiend als zelfstandig ondernemer 

sinds 1995 op Golfbaan Hitland, Golfbaan 

Kralingen en Golfbaan Kleiburg. Verder 

als directeur van Resort hotel Bendinat 

& Hotel Golf Santa Ponsa-Mallorca en 

als Front Office manager in het Regent 

Palace Hotel-London”) die afhankelijk 

van de wens en het budget van de klant 

activiteiten op maat mogelijk maakt. 

“Deze zaal is geschikt voor groepen 

tot 24 personen en kan bijvoorbeeld 

worden gebruikt voor vergaderingen en 

bedrijfsbijeenkomsten, maar ook voor 

presentaties en trainingen. De zaal is 

voorzien van moderne apparatuur en kan 

al naar gelang de behoefte een dagdeel 

of een hele dag worden gebruikt.” 

De omgeving rond het restaurant leent 

zich prima voor een wandeling. En op 

het terras kan tussen vergaderingen 

of presentaties door een frisse neus 

worden gehaald. Prettig is ook dat er 

kan worden geparkeerd voor de deur 

van het restaurant. Er zijn voldoende 

parkeerplaatsen voor grotere groepen 

mensen.

De keuken wordt gerund door Chef-kok 

André Swagerman, die voor Restaurant 

Bogey’s, Sous-chef was in Restaurant 

Opazzos in Rotterdam.

BOGEY’S RESTAURANT

In het clubhuis van Golfclub 
Kleiburg is Bogey’s Restaurant 
gevestigd. De locatie is bijzonder 
geschikt voor zakelijke activiteiten, 
al dan niet in combinatie met 
het spelen van golf op de fraaie 
voor de deur gelegen 18 holes 
golfbaan. Van oudsher is Bogey’s 
een favoriete plek om met elkaar 
te praten onder het genot van een 
drankje, lunch of diner.  En dat in 
de gemoedelijke, landelijke sfeer 
die Bogey’s typeert. Ideaal is ook 
dat golfers na hole 18 uitkomen 
voor de deur van het restaurant 
waar zij kunnen uitrusten en 
napraten.

Sfeervol eten en drinken in Bogey’s Restaurant

Bogey’s Restaurant
op Golfbaan Kleiburg

Dagelijks geopend
Bogey’s Restaurant is dagelijks 

geopend van 08.00 tot 23.00 uur. 

In de wintermaanden november tot 

maart is de keuken uitsluitend voor de 

lunch geopend tussen 12.00 en 15.00 

uur. Het restaurant is wel het hele jaar 

door te boeken voor groepsdiners en 

feestavonden. In de winterperiode 

biedt Bogey’s bovendien 

aantrekkelijke kortingen op diverse 

bedrijfsactiviteiten. Uiteraard is het 

restaurant ook een mooie locatie 

voor feesten van persoonlijke aard 

zoals verjaardagen, jubilea, bruiloften 

en andere groepsbijeenkomsten. 

Informeer vrijblijvend naar de 

mogelijkheden. 

Ook in 2015 &2016 weer leuke 

evenementen bij Bogey’s 

13 Dec  Bogey’s Brunch  ( Kerst Editie) 

met live muziek van Merel 

Koman ( Idols)

19 Dec  Bogey’s Christmas Dinner 

Dance met Rotterdam Big Band

25 Dec  Bogey’s Traditional English 

Christmas Lunch

Apr 2016  Paas Brunch

Mei 2016 Pinkster Brunch

13-15 Okt  Bogey’s Beierse  

Bierfesten 2016 

Voor meer info kunt u bellen met 

0181-414225/06-83657156 of check 

facebook Johan Schouten & Bogey’s Team



Seggelant-Zuid 5
3237 ME Vierpolders
0181 482 862
www.steenbeek.info

Christiaan Huygensweg 14
3225 LD Hellevoetsluis
0181 395 500
www.steenbeek.info

Kelvinweg 4
3208 KC Spijkenisse
06 51970007
www.steenbeekspeedrepair.nl

NIEUWE LOCATIE
PER 2 NOVEMBER GEOPEND

Vraag vrijblijvend een offerte aan

0153173.pdf   1 14-10-2015   15:59:40

• JOBCOACHING

• RE-INTEGRATIE

• PARTICIPATIEBELEID

• OUTPLACEMENT

www.just4work.nl   info@just4work.nl   088 - 3456780 

Verzuim advies
Outplacement
Casemanagement

Arbeidsdeskundig advies
Re-integratie
1e en 2e spoor begeleiding

•
•
•

•
•
•

WWW.WERKMOED.NL  078 645 9013  INFO@WERKMOED.NL
0153396.pdf   1 16-10-2015   11:21:35

http://www.steenbeek.info/
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THEATER DE STOEP
Spijkenisse
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Optimaal werken? 
Dat kan alleen met goed functionerende 

ICT en Telefonie

ICT-specialist Vincent de Lange van full serviceorganisatie VDLX B.V. weet als geen ander 
hoe belangrijk het is dat alles op het gebied van ICT en Telefonie goed is geregeld in een 

bedrijf. Pas dan kan efficiënt worden gewerkt. VDLX B.V. biedt haar klanten daarom op maat 
gesneden automatiseringsoplossingen waarbij gebruiksvriendelijkheid voorop staat. 

Allereerst wordt hiertoe een gratis 

automatiseringsscan uitgevoerd. 

“Daarbij onderzoeken we wat de meest 

geschikte methode voor het betrokken 

bedrijf is,” verduidelijkt Vincent de Lange 

de werkwijze. “Het is zeker niet ons doel 

om koste wat kost onze eigen producten 

te installeren. Een oplossing die voor 

het ene bedrijf prima geschikt is, hoeft 

namelijk voor een ander bedrijf niet per 

sé rendabel te zijn. Dat heeft te maken 

met een combinatie van factoren. We 

nemen daarom alles door, van telefonie 

tot software.” 

VDLX B.V. is gespecialiseerd in 

software ontwikkeling, VoIP telefonie, 

webbased oplossingen, beveiliging 

en systeembeheer. Het bedrijf levert 

X-CRM software pakketten die de 

bedrijfsvoering toegankelijk maken 

via internet en waarin het totale 

kantoorpakket is ondergebracht, 

waaronder nieuwsbrieven, 

relatiebeheer, facturen, offertes en 

bijvoorbeeld ook websitebeheer. 

Dankzij VoIP telefonie wordt een 

permanente bereikbaarheid tot stand 

gebracht waar en wanneer het bedrijf 

wil. VoIP telefonie is gemakkelijk te 

beheren vanaf elke webbrowser, ook 

vanaf een tablet of smartphone. Tevens 

kan de bedrijfsvoering zo worden 

ingericht dat elke medewerker via 

‘going in the cloud-werkplekken’ op 

één computer waar ook ter wereld alle 

benodigde software voorhanden heeft.

VDLX B.V. is gevestigd in Hellevoetsluis 

en bedient bedrijven in heel Nederland 

en vooral in de regio Rotterdam-

Rijnmond en uiteraard ook op Voorne-

Putten. Vanzelfsprekend staat VDLX 

B.V. ook in geval van storing 

paraat! En dat altijd, 24 uur 

per dag, zeven dagen in de 

week. En ja, dat betekent dat 

Vincent de Lange desnoods ’s 

nachts zijn bed uitstapt als er een acuut 

probleem verholpen moet worden. 

“Niet dat dit vaak nodig is,” benadrukt 

hij. “Simpelweg omdat er erg weinig 

storingen zijn, dankzij de hoge kwaliteit 

van onze producten.” 

Service staat voorop, benadrukt De 

Lange die sinds 1996 actief is in de 

ICT-sector. Dat blijkt niet alleen uit de 

24-uurs servicedesk maar ook uit het 

persoonlijke contact dat de basis vormt 

van de dienstverlening. “Ik ken vrijwel 

al mijn klanten persoonlijk en ga bij 

een eerste kennismaking altijd met hen 

om tafel. Of het nu gaat om een grote 

levering of om de aansluiting van één 

telefoon: ik wil weten wie mijn klanten 

zijn, wat er speelt en wat er nodig is in 

het bedrijf.”

VDLX B.V. 

ICT Solutions

mailto:info@vdlx.nl
http://www.vdlx.nl/
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Na meer dan 10 jaar elders gehuisvest te zijn geweest, is het kantoor Considine Advocaten in 2014 
teruggekeerd naar Brielle. Hier ging een samenvoeging van de kantoren in Den Haag, Rotterdam en 

Hilversum aan vooraf tot een klein en vooral laagdrempelig kantoor voor het MKB. 

Advocatenkantoor 
voor het MKB

Considine Advocaten Brielle

De medewerkers van Considine 

Advocaten hebben veel ervaring in zowel 

het adviseren van multinationals als in 

het bijstaan van het MKB. Ooit was het 

kantoor alleen gespecialiseerd in de 

bescherming van merken, auteursrechten, 

vormgeving en dergelijke, ook wel het 

Intellectuele Eigendom genoemd. Maar 

omdat ook veel kleinere bedrijven 

behoefte hebben aan deze diensten 

zijn de advocaten zich hiernaast gaan 

toeleggen op alle andere juridische zaken 

die voor de doorsnee ondernemer van 

belang zijn.

Eigenaar Jerry Considine leerde het 

vak jaren geleden als medewerker op 

de juridische afdeling van Unilever. 

Daar droeg hij zorg voor zijn ‘eigen’ 

dochterondernemingen, waaronder 

Calvé, Blue Band, Royco en Lipton. Dat 

heeft zijn kennis enorm verrijkt. “Als je 

in-huis voor dergelijke bedrijven werkt, 

leer je het vak op een heel andere 

manier dan wanneer je op een regulier 

advocatenkantoor zit,” verduidelijkt 

Jerry Considine. “Het belang van je 

dochterondernemingen is je enige 

belang. Geld verdienen als jurist is geen 

onderdeel van de doelstelling. 

Dan ga je echt op een efficiënte en 

integere wijze adviseren.”

Ook nu weten cliënten dat ze bij Considine 

aan het juiste adres zijn. Ook de reguliere 

ondernemers van Voorne Putten vinden bij 

het kantoor een luisterend oor, integere en 

doelmatige adviezen en een kostenniveau 

dat bijzonder meevalt. 

“De gebruikelijke advocatentarieven liegen 

er niet om,” weet Jerry Considine. “Het 

is geen wonder dat bedrijven drie keer 

nadenken voordat ze een advocaat bellen. 

Bij ons kunnen ondernemers altijd zonder 

kosten hun problemen of behoeften 

voorleggen. Wij geven vervolgens ook weer 

kosteloos aan of, en zo ja hoe, wij kunnen 

helpen. En wat de tarieven betreft, worden 

mensen meestal aangenaam verrast. 

Advocatenkosten hoeven niet zo hoog te 

zijn als men in de praktijk vaak tegenkomt.”

Jerry Considine en zijn medewerkers staan 

altijd klaar. “Voor alle ondernemerszaken, 

zoals arbeidsrecht, overeenkomsten, 

huurrecht, incasso’s, conflicten, maar ook 

voor de bescherming van merken, logo’s, 

nieuwe concepten, enzovoort kunnen de 

ondernemers van Voorne-Putten bij ons in 

het mooie Brielle terecht.”
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CONSIDINE ADVOCATEN BRIELLE

Considine Advocaten   Maarland NZ 103  |  3231 CH  Brielle

T: 088 - 14 14 520  |  E: info@considineadvocaten.nl  |  I: www.considineadvocaten.nl
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Het schoonmaakbedrijf SVP is een kwalitatieve dienstverlener pur sang waar, parallel aan 
adequate kennis, menselijkheid in het bedrijfsprofiel besloten ligt. Snel gezegd: De klant is heel 

belangrijk; zo ook de medewerkers van SVP zelf. En nee, dat is geen promotiekreet. Voor SVP is dat 
een bedrijfsfilosofie, die werkt. Oog voor schoonhouden én voor mensen. 

‘Kwaliteit, specialisme en  
en aandacht voor elkaar’

Schoonmaakbedrijf SVP Diensten

SVP staat voor Schoonmaakbedrijf 

van Vliet en Ponsen en voor Snelheid, 

Vakmanschap en Passie. Dimitri 

van Vliet en André Ponsen zijn de 

directeuren van dit gecertificeerde 

duurzaam opererende familiebedrijf 

dat nu ruim tien jaar bestaat met 

een hoofdkantoor in Rotterdam en 

veel klanten in de wijde omgeving. 

Op Voorne-Putten wordt veel zaken 

gedaan omdat daar de oorsprong ligt 

van het bedrijf.

Specialistisch

Dat achter schoonmaakactiviteiten 

een wereld schuil gaat is voor de 

directeuren en zwagers uiteraard 

bekend maar zal lang niet voor 

iedereen helder zijn. SVP maakt veel 

kantoren, trappenhuiscomplexen, 

garagebedrijven en winkelcentra 

schoon maar staat ook garant voor 

complexere zaken zoals bijvoorbeeld 

een bijzondere opdracht in een 

ziekenhuis. Een regionaal ziekenhuis 

riep de hulp in van SVP om daar 

17.500 vierkante meter aan rubberen 

vloeroppervlakte intensief te reinigen 

en te voorzien van een nieuwe 

impregnant met vuilwerende laag. 

SVP diensten is in het bezit van het OSB-Keurmerk.  
Het OSB-Keurmerk zegt of het schoonmaakbedrijf 
vakkundig schoonmaakt, dat het schoonmaakbedrijf 
conform de NEN 4400-1 norm werkt en dat er eerlijk 
zaken wordt gedaan door ondertekening van de Code 
Verantwoordelijk Marktgedrag.  De NEN-norm stelt eisen 
aan o.a. de afdracht van sociale premies en medewerkers 
die gerechtigd zijn in Nederland te werken. De norm 
is bedoeld om opdrachtgevers te beschermen tegen 
sancties van overheidsinstanties als de Belastingdienst 
of Arbeidsinspectie (Min. SoZaWe). 
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SCHOONMAAKBEDRIJF 
SVP DIENSTEN

Er bleek namelijk een 

hechtingsproblematiek met de door de 

fabriek aangebrachte 2-componenten 

coating. Tevens werd een gedegen 

onderhoudsplan geschreven voor de 

eigen dienst, zodat de vloeren een 

bestendige toekomst tegemoet gaan. 

“Tijdens het werk moest het ziekenhuis 

uiteraard gewoon blijven functioneren. 

Een mooie uitdaging,” aldus Ponsen. 

Door goed door te vragen en op basis 

hiervan een gedegen planning te 

maken, konden beide partijen 24/7 

ongestoord doorwerken. “We hebben 

veel specialisme en know-how in huis. 

Dat is bij de aanbesteding van de klus 

doorslaggevend geweest. Maar ook 

het feit dat we duurzaam werken, met 

goede materialen en oog hebben voor 

het milieu en onze gezondheid.”

Opleidingscentrum

En daar blijft het niet bij. Dimitri 

van Vliet en André Ponsen willen 

de kwaliteit van het werk steeds 

verder verhogen. Daarvoor is ook een 

opleidingscentrum binnen het kantoor 

in Rotterdam ingericht. Hier wordt 

door de specialisten volop getraind op 

diverse soorten vloerafwerkingen en 

meubels. De schoonmaakmedewerkers 

volgen op het eigen kantoor de 

Vakopleiding welke wordt afgesloten 

met een erkend diploma door de 

branche. “Wij garanderen niet de 

laagste prijs, wel de hoogst haalbare 

kwaliteit binnen het budget van de 

opdrachtgevers. We onderscheiden 

ons met transparantie zodat de 

opdrachtgever precies weet wat wij 

leveren tegen welke prijs. En is een 

klant genoodzaakt kosten te besparen 

-ook lopende het contract- dan gaan 

we in gesprek om te bezien hoe dat 

zou kunnen. Respect voor elkaar is 

belangrijk en loont aan twee kanten”

Personeel op juiste plek

Belangrijk voor SVP is tevens dat de 

juiste schoonmakers bij de juiste klant 

terechtkomen. Dimitri: “Binnen een 

bankgebouw is hospitality uiteraard 

belangrijk en moet het klantbewustzijn 

hoger zijn. Ook het goed beheersen van 

de Nederlandse taal is van belang als 

er klanten zijn. In een leeg kantoor of 

trappenhuis is dat minder aan de orde. 

Waar gevaar kan bestaan, bijvoorbeeld 

op een fabrieksterrein, wordt alleen 

personeel geplaatst met een VCA-

diploma. Deze mensen hebben kennis 

van tal van veiligheidseisen en een 

erkend examen gedaan. Veiligheid 

staat ook bij ons voorop. In ons 

opleidingscentrum wordt daar uiteraard 

bij stilgestaan evenals uitgebreide 

productenkennis. Onze specialisten 

hebben tal van cursussen gevolgd 

om te leren omgaan met de nieuwste 

machines en materialen.”

Wie meer wil weten van het bedrijf 

SVP kan terecht op de website en 

uiteraard ook bellen.  

SVP houdt het graag persoonlijk. 
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Mensen met een beperking aan een goede werkplek helpen én zieke werknemers weer op 
de werkvloer krijgen. Dat doen Just4Work en WerkMOED met succes. “Wij leveren degelijk 

vakmanschap. Aandacht geven en doen wat je zegt, staat bij ons centraal.”

‘Onze kracht is de persoonlijke 
individuele aandacht’

Robin en Karin Roelink staan altijd klaar en garanderen vertrouwelijkheid

Petra Moret en Samantha Bezemer zijn 

de drijvende krachten achter beide 

bedrijven met vestigingen in Spijkenisse, 

Rotterdam, Dordrecht, Den Haag/

Leiden en Breda. “We werken met een 

kleine club van achttien coaches, die 

lokaal en regionaal bekend zijn met 

hun werkgebied. Daardoor kunnen ze 

maatwerk bieden. Anderzijds is de groep 

en ons werkgebied groot genoeg om 

kandidaten en vacatures met elkaar uit 

te wisselen”, vertelt Petra Moret. 

Moret en Bezemer begonnen 

hun loopbaan als intercedent en 

jobcoach. Sinds begin 2006 zetten 

ze die ruime ervaring in voor hun 

eigen full service coachings- en 

begeleidingsorganisatie Just4Work. Het 

verzuim- en adviesbureau WerkMOED 

komt voort uit het verzoek van tevreden 

opdrachtgevers om hun werknemers ook 

te begeleiden bij ziekte of reorganisatie.

Gouden kracht

“Onze droom 10 jaar geleden was om 

mensen met een beperking een passende, 

duurzame werkplek te bezorgen bij een 

goede werkgever, op zo’n manier dat ie-

dereen er blij van wordt.” Hoe doen ze dat? 

“Wij ontzorgen werkgevers door de werk-

nemers te coachen. Op de werkvloer leren 

we hen hun taak uitvoeren en omgaan met 

collega’s. En zo nodig leren we hen op tijd 

te komen of helpen met praktische privé-

zaken”, geeft Moret als voorbeeld.

“Daarnaast ondersteunen we werkgevers 

in de manier waarop ze deze medewer-

kers moeten begeleiden. Want als dit 

op de juiste manier gebeurt, heb je een 

gouden kracht aan hem of haar.” Zo vond 

ze voor Kevin de juiste baan en collega’s 

bij de Jumbo in Brielle. Naar ieders volle 

tevredenheid. “Onze kracht is de persoon-

lijke individuele aandacht in combinatie 

met een arbeidsmarktgerichte houding.”

Kruisbestuiving

Diezelfde inzet geldt voor werknemers 

die vanwege ziekte, reorganisatie of 

andere reden begeleidt moeten worden, 

terug naar de oude of een nieuwe 

werkplek. Moret: “WerkMOED gaat 

er vanuit dat werk in de juiste balans 

een geïntegreerd onderdeel moet zijn 

van iemands leven. Vanuit die visie 

begeleiden onze professionals de 

klanten naar een passende baan. Daarbij 

is er een kruisbestuiving met de collega’s 

van Just4Work, die op de hoogte zijn van 

passende vacatures.”

Moret en Bezemer werken zelf actief 

mee aan het leggen van contacten 

met bedrijven en het plaatsen van 

werkzoekenden. “Wij vinden het belangrijk 

dat mensen, werknemers en werkgevers, 

zich gehoord voelen. Ondersteuning, het 

uit handen nemen en meedenken is bij 

ons een belangrijk uitgangspunt.”
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JUST4WORK | WERKMOED

re-integratie- en outplacement

" Ondersteuning, het 

uit handen nemen en 

meedenken is bij ons een 

belangrijk uitgangspunt."

Just4Work | WerkMOED   Curieweg 24  |  3208 KJ  Spijkenisse

T: 088 - 34 56 780  |  I: www.just4work.nl  |  I: www.werkmoed.nl

http://www.just4work.nl/
http://www.werkmoed.nl/


AUTOBEDRIJF KOOY
Bas Kooy

De tijd dat het inschakelen van een advocaat schaamtegevoelens opriep, is allang 

verleden tijd. Weg is het misplaatste beeld van het ‘niet kunnen oplossen van de eigen 

problemen’. Integendeel!  Wie tegenwoordig een beroep doet op een advocaat wordt 

juist gezien als iemand die durf, daadkracht en strijdlust toont.

Durft het gevecht aan

Het zijn precies deze eigenschappen die 

aansluiten bij Dornstedt Advocatuur, een 

jong en dynamisch advocatenkantoor 

middenin de historische vesting van 

Hellevoetsluis, dat gespecialiseerd is 

in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. 

“Vaak behartigen wij de belangen 

van onze cliënt door een zo gunstig 

mogelijke regeling met de tegenpartij te 

treffen. Maar lukt dat niet? Dan gaan wij 

een procedure zeker niet uit de weg,” 

vertelt mr. Michel Dornstedt. “Cliënten 

kunnen ervan op aan dat wij voor hen 

knokken en ons tot het uiterste 

zullen inzetten voor hun belangen. 

We procederen op het scherpst van 

de snede. Tot kleerscheuren aan 

toe.” Bij wijze van spreken natuurlijk, 

verduidelijkt mr. Dornstedt. Uiteraard. 

Deze gedrevenheid typeert de 

mentaliteit die het team van Dornstedt 

Advocatuur aan de dag legt. 

Het team bestaat naast mr. M.C.V. 

Dornstedt ook uit mr. M.M. Collins en 

W. Letterie-Wolterman, legal assistant 

advocatuur. Zij worden ondersteund 

door drie medewerkers op het 

secretariaat. “Het belang van onze 

cliënten staat voorop,” benadrukt 

Michel Dornstedt. “We zijn betrokken 

en onze communicatielijnen 

houden we te allen tijde kort. 

Een cliënt wil immers direct 

geholpen worden als er 

problemen ontstaan. 

Je kunt iemand die 

in moeilijkheden 

verkeert en de strijd 

wil aangaan niet 

dagenlang laten 

wachten.”

Dornstedt 

Advocatuur is met name werkzaam op het 

gebied van arbeidsrecht. Daarbij wordt 

zowel het belang van de werknemer als 

het belang van de werkgever verdedigd. 

Wat dat betreft is er volop werk aan de 

winkel. “We leven in een verhardende 

tijdsgeest waarin mensen weerbaarder en 

mondiger worden en een afrekencultuur 

is ontstaan. We nemen een dubbele trend 

waar. Enerzijds proberen werkgevers in 

economisch moeilijke tijden zo goedkoop 

mogelijk van werknemers af te komen. 

Tegelijkertijd is sinds 1 juli 2015 het nieuwe 

ontslagrecht van kracht. Dat roept veel 

concrete vragen op die we uiteraard 

kunnen beantwoorden.”

Tel daarbij op dat de klassieke 

werkgevers-werknemersverhouding 

steeds meer verdwijnt. Mensen werken 

niet langer veertig jaar voor dezelfde baas. 

En was ontslag vroeger vooral een reden 

tot schaamte? Tegenwoordig wordt steeds 

meer in claims gedacht en gaan mensen 

de confrontatie aan om het maximale 

voor zichzelf eruit te halen. Daar is een 

taak voor ons weggelegd. Wij deinzen 

er daarbij niet voor terug om stevig in te 

zetten en op die manier het doel van onze 

cliënten te bereiken.”

Dornstedt Advocatuur 


Dornstedt Advocatuur deinst er niet voor 
terug om stevig in te zetten en op die 
manier het doel van cliënten te bereiken.

Dornstedt Advocatuur   Oostzanddijk 1  |  3221 AL  Hellevoetsluis

T: 0181 - 76 00 76  |  E: mrdornstedt@dornstedt.nl  |  I: www.dornstedt.nl

DORNSTEDT ADVOCATUUR 

mr. Michel Dornstedt
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Change is Good
Nieuw. De Hyundai Tucson

Al vanaf €25.995,-

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,6 - 7,5 (l/100 km) / 21,7 - 13,3 (km/l); CO2 - emissie:
119 - 175 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens 
zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD 
UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. 

HYUNDAI-DEALER VAN TRIGT
OOSTVOORNE Langeweg 2, tel. 0181 - 485 144
ZUIDLAND Nijverheidstraat 2, tel. 0181 - 451 922
Maak snel een afspraak op trigt.hyundai.nl

HDD354-73/2 Trigt_WK44_ADV Intro Tucson Change is good_Goede Zaken 228x300.indd   1 20-10-15   11:17
0153833.pdf   1 21-10-2015   9:52:28

http://www.hyundai.nl/
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Van Trigt is een op en top Hyundai-dealer. Hyundai voert dan ook de boventoon in de 
moderne, eigentijdse vestigingen van het automobielbedrijf in Zuidland en Oostvoorne. 

“Maar wij kunnen uiteraard ook prima met alle andere merken -nieuw en gebruikt- uit de 
voeten,” wijst verkoopleider Bart Wesdorp op de veelzijdigheid van het in 1909 opgerichte 

bedrijf dat zich sinds 1982 Hyundai-dealer mag noemen. 

Hyundai: automerk van wereldfaam 
voor een breed publiek

Hyundai-dealer Van Trigt Zuidland en Oostvoorne

Alle kwaliteiten van het merk Hyundai, 

dat in relatief korte tijd is uitgegroeid tot 

een automerk van wereldfaam, komen 

samen bij Van Trigt die als dealer van 

het eerste uur de volledige ontwikkeling 

van het automerk heeft meegemaakt. 

“We zijn trots op de modellen die wij in 

onze showrooms kunnen aanbieden,` 

vertelt Bart Wesdorp, refererend aan de 

topkwaliteit, topservice en topgarantie 

van het premium A-merk, dat bereikbaar 

is voor een breed publiek. Zo is 

bijvoorbeeld de royale Hyundai i40 en 

de iets compactere i30 (automaat) diesel 

met 20% bijtelling verkrijgbaar. “Maar ook 

de recentelijk geïntroduceerde tweede 

generatie Hyundai Tucson gaat hoge ogen 

gooien,” garandeert de verkoopleider van 

Van Trigt. “Het is een waar topproduct 

vanaf 25.995 euro in combinatie met onze 

unieke 5 jaar garantie. Succes verzekerd.”

Hyundai ontwikkelt auto’s in alle 

prijsklassen waarmee zij een schare 

trouwe rijders heeft verzameld. Daardoor 

is het merk wereldwijd bepaald geen 

kleine speler meer. Integendeel.  

“In Nederland behoort Hyundai al 

ruim tien jaar bij de top-10 van meest 

succesvolle automerken. En wereldwijd is 

Hyundai het op drie na meest-verkochte 

merk, met de grootste autofabriek ter 

wereld in Korea,” aldus verkoopleider 

Wesdorp. “Het streven is om van Hyundai 

op termijn het meest geliefde automerk 

ter wereld te maken. En dat gaat ons 

lukken ook!” 

Deze mondiale gedrevenheid is voelbaar 

tot in Oostvoorne en Zuidland waar 

hard wordt gewerkt aan een eerlijk 

product. En dat met een no nonsense 

mentaliteit. Voor Van Trigt geen grote 

glazen autopaleizen. Het bedrijf is juist 

groot geworden door bescheiden te 

HYUNDAI VAN TRIGT

Zuidland | Oostvoorne
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blijven en doet er alles aan om niet op 

te gaan in de massa. “Wij werken aan 

het beste product en willen de beste 

service leveren, maar dan nog wel in de 

sfeer van het familiebedrijf dat van Trigt 

feitelijk altijd is geweest,” aldus Bart 

Wesdorp. 

Van Trigt houdt het aanbod altijd up 

to date, daarbij inspelend op de vraag 

uit de markt. “We weten precies aan 

wat voor modellen behoefte is en hoe 

de markt voor nieuwe en gebruikte 

auto’s zich ontwikkelt. Dat houden 

we nauwkeurig bij. Er ligt maandelijks 

onderzoek aan ten grondslag. 

We letten ook bij de verkoop van 

gebruikte auto’s zeer nauwkeurig op 

het verleden van de auto. Inzicht in de 

precieze onderhoudshistorie van onze 

occasions vinden we erg belangrijk. 

Daar zijn we bijzonder kritisch in. 

Onderscheidend aan Hyundai is dat 

er vijf jaar fabrieksgarantie wordt 

verleend, ongeacht het aantal kilometers 

en het model. En onze monteurs 

zijn allemaal allround professionals. 

Zonder onszelf op de borst te willen 

kloppen, kunnen wij op basis van 

diploma’s en certificering zeggen dat 

onze monteurs tot de absolute top van 

Hyundaimonteurs in Europa behoren,” 

aldus een trotse Wesdorp.

Naast het eigen aanbod kan Van Trigt 

ook voorzien in de behoefte van de klant 

op basis van zoekopdrachten. En staat 

er een geschikte auto -ongeacht welk 

merk- in de kop van Groningen of in 

Zuid-Limburg? Geen probleem! Wesdorp: 

“Dankzij ons wijdvertakte netwerk in heel 

het land kunnen we overal aan komen.” 

Hyundai-dealer Van Trigt

Zuidland: 

Nijverheidstraat 2, 3214 CL  Zuidland

T: 0181 - 45 19 22

Oostvoorne: 

Langeweg 2, 3233 LM  Oostvoorne

T: 0181 - 48 51 44

E: klantenservice@trigt.nl

I: www.trigt.nl

HYUNDAI VAN TRIGT

Zuidland | Oostvoorne

Elk jaar opnieuw kosteloze service

Hyundai-dealer Van Trigt onderscheidt zich door het 

gebruik van ‘De Van Trigt Klantenpas’ die de klant tal van 

voordelen biedt. 

Met de pas heeft de gebruiker recht op een: 

• Gratis zomer- en wintercheck

•  Gratis APK-keuring in combinatie met een  

onderhoudsbeurt

• Gratis vervangend vervoer tijdens schadeherstel

•  Korting van 50 procent op vervangend vervoer bij  

een grote onderhoudsbeurt

• Gratis leenfiets tijdens onderhoud of reparatie

•  Gratis tussentijdse aanvulling van olie, koel-, rem-  

en ruitensproeiervloeistof• Gratis voorruit sterreparatie

• Gratis bandreparatie (plug)

•  Gratis Europese pechhulp ter waarde van 100 euro,  

inclusief eigen woonplaatsservice, in combinatie met  

een onderhoudsbeurt.  

De pas is al jarenlang een vertrouwd instrument bij Hyun-

dai-dealer Van Trigt. Verkoopleider Bart Wesdorp: “Voor 

ons is hij dus heel normaal. Maar tot onze verbazing merken 

we steeds vaker dat nieuwe klanten de pas helemaal niet zo 

vanzelfsprekend vinden. Dat sterkt ons in ons streven naar 

optimale service.” Over service gesproken: de pas wordt 

jaarlijks vernieuwd, waardoor klanten elk jaar opnieuw recht 

hebben op kosteloze service. 

mailto:klantenservice@trigt.nl
http://www.trigt.nl/
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De mannen van Rolo Sloopwerken 

kunnen het wel van de daken 

schreeuwen: “Verwijder nooit zelf asbest. 

Dat is levensgevaarlijk!’’ waarschuwt 

Ron Looij die al decennialang werkzaam 

is in sloopwerk en asbestsanering. De 

laatste jaren vormt hij samen met zijn 

zoon de directie van Rolo. Echtgenote 

Christa verzorgt alle administratieve 

werkzaamheden.

En nee, die protocollen zijn niet 

overdreven, benadrukt de familie Looij. 

“Ze zijn er niet voor niets,” zegt Wesley 

Looij. “Je moet altijd het zekere voor het 

onzekere nemen. Eén asbestvezeltje 

is voldoende om asbestkanker te 

ontwikkelen.” 

Rolo Sloopwerken beschikt over 

alle vereiste certificeringen en 

neemt haar klanten graag al het 

werk uit handen rondom de sloop 

van bouwwerken. En dat op een 

veilige, milieukundig verantwoorde 

manier en met de expertise die van 

een gecertificeerd sloopbedrijf mag 

worden verwacht. De firma kent feilloos 

de weg naar vergunningverlenende 

instanties en maakt wanneer er 

sprake is van asbest altijd eerst een 

asbestinventarisatierapport. 

Van het verwijderen van dakplaten en 

saneren van rookgaskanalen tot het 

snijden van staalconstructies en het 

verwijderen van wanden: het bedrijf heeft 

alle kennis van materialen en hoe die te 

verwijderen. En vrijkomende materialen 

worden op veilige wijze afgevoerd. 

Uit oogpunt van veiligheid, werkt 

Rolo Sloopwerken uitsluitend met 

vakbekwame mensen. Alle medewerkers 

zijn VCA-gediplomeerd en er wordt 

van hen verwacht dat zij de strenge 

bedrijfsnorm die Rolo Sloopwerken 

hanteert strikt naleven. Dat betekent 

dat alle gestelde veiligheidseisen, 

zoals het dragen van ademlucht en 

douchevoorschriften, nauwkeurig worden 

nageleefd. Wesley Looij: “Als je werkt 

met gevaarlijke materialen mag je nooit 

verzaken. Wij zijn altijd honderd procent 

geconcentreerd. Een foutje maken is 

menselijk, maar niet in onze branche.”

‘Een foutje maken is menselijk, maar niet in onze branche’ 

ROLO SLOOPWERKEN, DEMONTAGE EN ASBESTVERWIJDERING

Het slopen van een pand? Dat is tegenwoordig geen eenvoudige klus. Er zijn allerlei zaken waar rekening 
mee moet worden gehouden, benadrukken Ron en Wesley Looij. Slopen is immers een vak apart! 

Ron Looij: “Er moet uiteraard volgens wettelijke regels worden gewerkt. Sloopvergunningen moeten 
worden aangevraagd. Veilig werken is belangrijk. Vandaar dat volgens veiligheidsprotocollen moet worden 

gewerkt. En wat te denken van gevaarlijke stoffen die vrij kunnen komen?’’

Slopen is een vak apart!
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Waaraan is asbest te herkennen?

Asbest werd vroeger verwerkt in veel bouwmaterialen zoals golfplaten en 

cement. Asbest kan daarom in gebouwen en woningen aanwezig zijn. 

Materiaal met asbest heeft vaak een vezelachtige structuur en is doorgaans 

wit of lichtgrijs van kleur. Er zijn verschillende soorten asbest, hechtgebonden 

en niet hechtgebonden materialen. Die zijn verwerkt in 3500 verschillende 

soorten producten, bijvoorbeeld in brandwerend board, dakplaten, 

luchtkanalen, isolatiemateriaal en zeil. Er ontstaat risico als asbestvezels 

vrijkomen in de lucht. Bijvoorbeeld als asbest niet goed wordt verwijderd. 

Of als er in wordt geboord of gezaagd. 
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Dat Ouwerkerk Notariaat voor accuraatheid en professionaliteit 

staat, mag helder zijn. Dat moet van een goed notariskantoor worden 

verwacht. Maar ook realisme, het geven van vrijblijvend advies en 

maatschappelijke betrokkenheid zijn kernwaarden van dit kantoor. 

En dat zouden ze het liefst van de daken schreeuwen.

Betrokken 
en deskundig

Ouwerkerk Notariaat

60  Goede Zaken

Notaris Ron Ouwerkerk stelt het 

duidelijk: Ondernemers consulteren 

regelmatig een boekhouder, accountant 

of fiscalist om grip te houden op 

een gezonde financiële persoonlijke 

en zakelijke huishouding. En de 

notaris, die de hoeder is van iemands 

zakelijke, juridische  en persoonlijke 

aangelegenheden? 

Die wordt doorgaans veel 

minder bezocht of pas als de 

noodzaak zich aandient, 

terwijl er veel geld bespaard 

en problemen voorkomen 

kunnen worden wanneer je je 

   
v.l.n.r. 
mr. Mireille van Kleij-van Esch, 
toegevoegd notaris
mr. Christian Vermeul, 
kandidaat notaris
mr. Ron Ouwerkerk, 
notaris
drs. Nicoletta van Oel-Ouwerkerk, 
kantoormanager
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zaken op familierechtelijk en op zakelijk gebied op tijd regelt.

“En dat is zo onlogisch” vinden ze bij Ouwerkerk. “Ga eens wat 

vaker langs bij je notaris en laat dat beeld los, dat je direct op 

kosten wordt gejaagd. Pak eens dat rustmoment; bezie hoe 

je ervoor staat en kijk naar het geheel van nu en later. Ik kan 

het niet vaak genoeg zeggen; ga vaker met ons praten. Het 

kan zoveel ellende voorkomen. Op financieel, juridisch en 

emotioneel vlak.”

Dat notaris mr. Ron Ouwerkerk hiermee preekt voor eigen 

parochie is duidelijk. En gemeend. Samen met echtgenoot 

en kantoormanager drs. Nicoletta van Oel-Ouwerkerk 

nam hij als ervaren kandidaat-notaris in 2008 het kantoor 

over van mr. R.G.M. Gores in Spijkenisse. Hij beweegt 

sindsdien heel bewust mee met de ‘nieuwe wereld’ 

die mede ontstaan is na de financiële crisis. “Als 

notariskantoor staan we nu veel meer vooraan in de 

cirkel met een adviserende rol. 

We zien veel mensen die een andere manier van 

werken hebben,  die zich laten financieren middels 

crowdfunding en die kijken naar de rechtsvorm 

die bij hen past.  Een levens-testament (zie 

kader) is in opkomst en daarnaast gelukkig ook 

langzaam de mind change om de notaris vaker 

te gaan bezoeken. Een bezoek aan ons is een 

goede investering in jezelf, je bedrijf, je gezin. 

Om mensen daarvan te overtuigen houden we 

spreekuren. En die zijn gewoon gratis.”

Het levens-testament: 

Niets notarieel vastleggen is geen optie!

‘Jaarlijks krijgen heel veel mensen te maken met 

een hersenbloeding, hartaanval, etc. Ieder uur zijn er 

mensen die de diagnose dementie krijgen. Na verloop 

van tijd kunnen mensen door deze omstandigheden 

wilsonbekwaam worden. Dat kan tot juridische en 

financiële problemen leiden. Wanneer u bijvoorbeeld 

getroffen wordt door een herseninfarct wordt u of 

worden uw naasten gelijk geconfronteerd met een aantal 

dringende vragen: wie maakt uw medische wensen 

kenbaar aan een arts? Wie regelt een verzorgingshuis? 

Wie regelt uw betalingen, zowel zakelijk als privé en wie 

regelt bijvoorbeeld de verkoop van uw huis? Als u niets 

vastlegt, mag niemand iets doen. Wel kan uw familie bij 

de kantonrechter een bewindvoerder  laten benoemen 

die enkele zaken kan regelen. Dit is echter een tijdrovende 

procedure die niet altijd het effect heeft wat u voor ogen had. 

Gelukkig biedt de wet nu de mogelijkheid tot het opstellen van 

een levenstestament.

‘In een levens-testament  worden zaken geregeld als iemand 

(tijdelijk), niet in staat is om zelf te handelen. Een belangrijk 

onderdeel van een levens-testament is een of meerdere 

volmachten. Daarmee wijst u een of meerdere mensen aan die 

namens u kunnen handelen en waarnemen. Daarbij kunt u in het 

leven-testament instructies vastleggen. Een dergelijke volmacht 

heeft meestal  betrekking op het beheer van uw privévermogen. 

Ook een ondernemersvolmacht behoort tot de mogelijkheden. Dit 

kan zo ruim of zo beperkt zijn als u wilt. Wilt u de vertegenwoordigers 

enkel op de winkel laten passen of mogen deze ook beslissingen 

nemen omtrent financieringen, investeringen, het aannemen of 

afstoten van personeel of het beheer van het vastgoed? Ouwerkerk 

Notariaat helpt bij het opstellen van een dergelijke regeling.’

OUWERKERK NOTARIAAT

Ouwerkerk Notariaat   Raadhuislaan 45a  |  3201 EM  Spijkenisse  |  Postbus 803  |  3200 AT  Spijkenisse

T: 0181  627 027  |  E: info@ouwerkerknotariaat.nl  |  I: www.ouwerkerknotariaat.nl
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Restaurant Jachthaven Brasserie Lime   Zanddijk 5  |  3233 XJ  Oostvoorne

T: 0181 - 483 896  |  E: info@brasserielime.nl  |  I: www.brasserielime.nl

Wie luncht of dineert in ‘ Jachthaven Brasserie Lime’  laat zich culinair verwennen en kiest voor 
diversiteit en hoogwaardige kwaliteit op een verrassende locatie. Op de kop van de jachthaven 

in Oostvoorne biedt de brasserie een uniek uitzicht over het Brielse meer dat ongeacht het 
jaargetijde altijd in beweging is. En dat op slechts een paar honderd meter afstand van de 

Maasvlakte. Ideaal dus voor een lunch of diner met zakenrelaties of collega’s.

Eetcafé met flair aan het Brielse meer
Jachthaven Brasserie Lime

is letterlijk gebouwd op vlonders in het 
Brielse meer. Door de talrijke ramen 
rondom kunnen gasten aan elke tafel 
genieten van het zicht op het meer. En 
lunchen of dineren op het terras aan -of 
beter gezegd op- het water is uiteraard 
een ervaring op zich. Lime beschikt 
verder over een afgesloten, sfeervolle 
rook-loungeruimte. 

Van mooie vis- en vleesgerechten tot 
vegetarische gerechten en innovatieve 
seizoensgebonden creaties. Lime biedt 
voor elk wat wils. Natuurlijk heeft de 
chef-kok zo zijn eigen voorkeuren.  

Die vertelt hij dan ook graag. Maar 
er staan nog veel meer smakelijke 
gerechten op de kaart. En om de 
paar weken worden nieuwe, originele 
creaties toegevoegd. “Wie zich wil 
laten verrassen, kan de chef ook vragen 
om een heerlijke vlees- of visschotel 
te maken,” vertelt eigenaar Menno de 
Snoo die samen met zijn vrouw Linda 
en collega Jolanda op gastvrije en 
ontspannen wijze de gasten ontvangt. 
“We hebben tevens een specialiteiten-
lunchschotel met:  Serranoham, 
gerookte kipfilet, warme geitenkaas, 
tonijnsalade, een knapperige kroket, 

gerookte zalm en dungesneden 
kalfsrosbief met daarbij door ons zelf 
afgebakken ambachtelijk brood. 

Verder hebben we altijd diverse 
3-gangen menu’s die regelmatig 
wijzigen. Daarnaast hebben we vaste 
gerechten zoals de Steak Lime, Saté 
en onze befaamde Cordon bleu 
met beenham & old Amsterdam. 
We verzorgen verder ook diverse 
proeverijen en serveren high tea’s en 
een high wine.

Brasserie Lime schenkt diverse wijnen, 
bieren en andere dranken, allemaal in 
fraaie glazen. Dat geeft Lime net die 
uitstraling en flair waar mensen zich 
prettig bij voelen. En de alom aanwezige 
bedrijvigheid? Die lijkt, hoe dichtbij in 
werkelijkheid ook, even heel ver weg. 
Uiteraard is het langs de uitvalsweg naar 
de A15 gelegen restaurant perfect bereik-
baar met de auto. En tja, ook dat maakt 
Lime uniek: gasten stappen ook geregeld 
zo van hun boot het restaurant in.

Openingstijden
Jachthaven Brasserie Lime is in de 
maanden september tot en met juni, 
woensdag tot en met zondag geopend 
vanaf 12.00 uur. 

In de maanden juli en augustus 
kunnen de gasten dagelijks terecht, 
eveneens vanaf 12.00 uur. De keuken 
is geopend tot 21.00 uur. Lime is 
ook af te huren voor feesten en 
bijeenkomsten tot 80 personen.

JACHTHAVEN BRASSERIE LIME
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‘Historisch’ kan het besluit worden genoemd dat de gemeenteraad van Hellevoetsluis 
in september 2015 nam en waarmee eindelijk het sein op groen ging voor de aanleg van 

bedrijventerrein Kickersbloem 3. Alle onzekerheid rondom de voortgang van het project is 
daarmee verdwenen. Niets staat de gronduitgifte voor bedrijfsvestiging nog in de weg en 

er wordt hard gewerkt aan het inrichtingsplan en de infrastructuur van het gebied. 

Eerste palen eind 2016 
de grond in 

Historisch besluit maakt weg vrij voor Kickersbloem 3 

“Eind 2016 kunnen de eerste palen van 

de eerste bedrijven die zich er willen 

vestigen de grond in,” verwacht Ton van 

der Schelde, adviseur van het private 

Kickersvoet dat bijna 70 procent van 

de totale grond in handen heeft. De 

resterende 30 procent is eigendom van 

de gemeente Hellevoetsluis. De Gronden 

kunnen aan geïnteresseerde bedrijven 

verkocht worden die naar het nieuw aan 

te leggen bedrijventerrein willen.

 

Kickersbloem 3 is 73 hectare groot. Dit is 

inclusief ruimte voor infrastructuur, water 

en groen. Daarmee wordt het nieuwe 

terrein net zo groot als Kickersbloem 1 

en 2 bij elkaar! Het bedrijventerrein zal 

een belangrijke bijdrage leveren aan de 

economische ontwikkeling in niet alleen 

Hellevoetsluis maar op heel Voorne-

Putten, zo is de verwachting. Er is 

ruimte voor 250 bedrijven en ruim 2500 

werknemers. 

“Het loket is geopend,” zo verwoordt 

Ton van der Schelde van Kickersvoet 

de belangrijke mijlpaal en daarmee 

de start van de gronduitgifte. “De 

animo van bedrijven om zich hier te 

vestigen is groot,” constateert hij. 

“Kickersbloem 3 wordt immers een 

aantrekkelijk, duurzaam terrein. Het 

wordt landschappelijk ingepast in het 

groen en tussen waterpartijen en krijgt 

een optimale internetverbinding. Er 

mag op sommige stukken tot 18 meter 

hoogte worden gebouwd en het terrein 

is toegankelijk voor bedrijfsactiviteiten 

tot de milieucategorie 4.2. Dat biedt 

mogelijkheden voor bedrijven.” 

En wat erg belangrijk is, is dat heel 

snel na de eerste verkopen begonnen 

wordt met de bouw van een nieuwe 

brug over het kanaal en dat de Crisis- 

en herstelwet op Kickersbloem 3 van 

toepassing is, waardoor bezwaar- en 

beroepsprocedures versneld kunnen 

worden doorlopen. 

Kickersbloem 3 wordt aangelegd aan 

de noordoostkant van het bestaande 

bedrijventerrein Kickersbloem 1 en 

2, langs de Ravenseweg richting 

Oudenhoorn. Er ligt netto 50 hectare 

uitgeefbare grond voor nieuwe 

bedrijvigheid. De verwachting is dat 

het daarbij grotendeels zal gaan 

om toeleveranciers naar het haven- 

en industriegebied. De wens om 

Kickersbloem 3 aan te leggen, is immers 

ontstaan vanuit de behoefte om het 

haven- en industriegebied vanuit het 

achterland te bedienen. Het is een 

unieke kans om dicht bij de tweede 

Maasvlakte een servicepunt te maken 

met voldoende arbeidspotentieel en dat 

vanuit een prettig woonklimaat. Al eind 

jaren ’90 gaf de provincie aan dat deze 

vraag uit de markt duidelijk aanwezig 

is. Maar vanwege de complexiteit van 

het dossier -politiek Hellevoetsluis 

kwam er onderling jarenlang niet uit 

en omwonenden kwamen in opstand- 

duurde het tot afgelopen herfst 

voordat het plan met slechts twee 

stemmen tegen bijna unaniem door de 

gemeenteraad werd aangenomen. 

KICKERSBLOEM 3
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Ondernemers die zich vestigen op het bedrijventerrein Kickersbloem 3 zijn verzekerd 
van professioneel parkmanagement. Hiertoe heeft het bestuur van Stichting 

Bedrijventerreinen Hellevoetsluis (SBH) namens ondernemers en eigenaren het 
initiatief genomen op Kickersbloem 1 en 2. 

BIZ in oprichting voor 
professioneel parkmanagement 

Er is een ondernemersfonds in 

oprichting in de vorm van een ‘Bedrijven 

investeringszone’, oftewel een BIZ. 

Daarmee investeren ondernemers en 

eigenaren collectief in de kwaliteit 

van de openbare ruimte rond hun 

bedrijven en in bijvoorbeeld de kwaliteit 

van het internet. “Van, door en voor 

ondernemers vormt daarbij de basis,” 

verduidelijkt interim-voorzitter Dirk de 

Pijper van Stichting Bedrijventerreinen 

Hellevoetsluis. “Het streven is een 

schoon, heel en veilig bedrijventerrein 

te creëren. Dat kan alleen als we daar 

de handen voor op elkaar krijgen en 

gezamenlijk optrekken.” 

De Wet op de Bedrijfsinvesteringszones 

die sinds 19 november 2014 van kracht 

is, maakt het mogelijk om bedrijven 

investeringszones vorm te geven. 

Maar dat valt of staat met draagvlak, 

te beginnen met het commitment op 

de al bestaande bedrijventerreinen 

Kickersbloem 1 en 2, verduidelijkt 

interim-voorzitter De Pijper. De eerste 

stap is het uitvoeren van een formele 

draagvlakmeting. “Daarin wordt 

onderzocht of de meerderheid van 

de ondernemers het initiatief en het 

instellen van een BIZ-heffing steunt. 

De BIZ-wet schrijft voor dat minimaal 

de helft van de ondernemers moet 

reageren op deze draagvlakmeting. 

Daarvan moet twee derde van de 

ondernemers ‘voor’ stemmen.” 

Draagvlakvergroting is daarom 

cruciaal op Kickersbloem 1 en 2. 

Vestiging op Kickersbloem 3 betekent 

daarentegen automatisch een vorm 

van parkmanagement of aansluiting bij 

de BIZ, aldus Dirk de Pijper. Een mooi 

regionaal voorbeeld van een BIZ-project 

is de plaatsing van gezamenlijke hekken 

op bedrijventerrein Stellendam. 

De kracht van BIZ 
Het blijkt niet altijd makkelijk 

om alle ondernemers op een 

bedrijventerrein mee te laten 

betalen aan maatregelen waar 

zij gemeenschappelijk belang 

bij hebben. Een BIZ voorkomt 

‘freeriderschap’, oftewel: 

meeprofiteren zonder te betalen. 

Via een BIZ-ondernemersfonds 

heft de gemeente een verplichte 

gemeentelijke belasting of 

heffing. Alle ondernemers en 

eigenaren moeten meebetalen 

aan het fonds van waaruit 

gezamenlijke investeringen worden 

gefinancierd. Denk aan collectieve 

beveiliging, het verbeteren van de 

ruimtelijke inrichting, promotie 

en gezamenlijke inkoop. Deze 

maatregelen komen bovenop het 

basisvoorzieningenniveau waar de 

gemeente zorg voor draagt. 

Kickersbloem 1 en 2 KVO gecertificeerd

Kickersbloem 1 en 2 zijn sinds 24 Juni 2015 KVO-B gecertificeerd. KVO-B staat voor ‘Keurmerk Veilig Ondernemen 

Bedrijventerreinen’. De afgelopen jaren zijn er vanuit de gemeente Hellevoetsluis en Stichting Bedrijventerreinen 

Hellevoetsluis (SBH) diverse initiatieven genomen om aspecten van veiligheid op te pakken. “Reden voor deze 

samenwerking is het structureren van de samenwerking en anticiperen op mogelijk onveilige situaties in de toekomst op 

het bedrijventerrein Kickersbloem,” aldus het bestuur van Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis. Samenwerkende 

partijen zijn SBH, de gemeente Hellevoetsluis, de politie, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (brandweer) en MKB-

Nederland. 

“Het KVO-B heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen 

te laten werken aan veiligheid. Met dit certificaat in bezit zullen alle partijen zich moeten houden aan gemaakte afspraken, 

die door alle afgevaardigden in een KVO convenant zijn ondertekend en waardoor zij daar ook op aangesproken kunnen 

worden wanneer dat nodig zou zijn. We zijn trots op de erkenning van KVO en gaan die ook uitbreiden naar toekomstige 

Kickersbloem 3,” aldus Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis.
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Het strengelijk imago van een deurwaarder is hardnekkig. Daar moet verandering in komen. 
Want de beroepsgroep staat voor veel meer dan executeren, -of snel gezegd schulden 

incasseren- en innoveert net zo hard mee in zijn tijd. Voorkomen is beter dan genezen, luidt 
het credo anno nu. Adviseren en begeleiden zijn de moderne wapenfeiten op de bijzondere 

kruistocht van Rijnland GDW & Incasso. Een grootspeler in de regio die landelijk opereert. 

Deurwaarders van Rijnland
executeren betrokken 

Rijnland GDW & Incasso

“Je wilt niemand in de schulden zien. 

Ook wij zijn blij dat de financiële crisis 

zich keert. Veel mensen denken dat dit 

voor onze beroepsgroep een ‘goede’ 

tijd is. Het tegendeel is waar.” Aan het 

woord is de gedreven directeur Alie de 

Jong-Kranenburg van Rijnland GDW & 

Incasso. Samen met Wim Kistemaker en 

Ben Keizer staat ze aan het roer van een 

jong dynamisch bedrijf met 20 mede-

werkers. En De Jong heeft een missie. 

Natuurlijk bestaat de kernactiviteit uit het 

incasseren van vorderingen door het hele 

land, ongeacht de hoogte. Het bedrijf 

differentieert zich daarin door een maat-

schappelijk verantwoorde aanpak.

“Door de crisis is een groep ‘nieuwe 

schuldenaars’ ontstaan die wel wil 

maar niet kan betalen. Onze manier van 

werken is hierop ook deels aangepast,” 

geeft Alie de Jong als voorbeeld. “Tegen-

woordig wordt het accent meer gelegd 

op samen zoeken naar oplossingen; 

maatschappelijk verantwoord incasseren. 

En nee, dit is niet een kreet waarmee 

wordt geafficheerd op de website maar 

wezenlijk onderdeel van ons incassobe-

leid. We gaan zoveel mogelijk de dialoog 

met de debiteur aan om een oplossing 

te vinden voor het betalen van schulden. 

Met persoonlijk contact bereik je meer.” 

Nog een voorbeeld. “Vaker dan vroe-

ger gaan we al in de minnelijke fase 

(voordat de rechter eraan te pas komt) 

langs bij de debiteur. Bij problematische 

schulden kunnen we doorverwijzen 

naar de diverse hulpinstanties en in 

andere gevallen maken we duidelijk dat 

snelle betaling leidt tot minder hoge 

bijkomende kosten en zorgen we zo 

voor een extra zetje in de goede richting 

voor de debiteur. Zo zorg je ervoor dat 

de kosten zowel voor de opdrachtge-

ver als voor de debiteur/klant van de 

opdrachtgever beperkt blijven.”

Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen betekent ook inzetten op 

preventie om schulden te voorkomen. 

Rijnland geeft gastlessen op middelbare 

scholen om de impact van schulden mee 

te geven en adviseert ondernemingen 

in het opzetten of verbeteren van hun 

debiteuren en facturatie proces. Ook dat 

is in het belang van de opdrachtgevers 

van Rijnland Gerechtsdeurwaarders & 

Incasso. Op de website is uitgebreide 

informatie te vinden. Alie de Jong: “Bellen 

of langskomen kan natuurlijk ook.”
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In de regio Rijnmond weten velen honderdduizenden mensen zich 
veilig dankzij één bedrijf. Veilig tijdens de arbeid in het Rotterdamse 
havengebied, op een lokaal industrieterrein, een bedrijfspand 
of de eigen woning. Dan hebben we het over het erkende bedrijf 
Rijnmond Security Systems (RSS) dat 30 jaar ervaring in de 
beveiligingsbranche heeft.

Veiligheid staat voorop 
Rijnmond Security Systems

Het bedrijf combineert kennis, technologie, 

ict, data-analyse en menselijk toezicht 

voor optimale beveiliging. De inzet is 

steeds dezelfde, de uitvoering divers. Aan 

het hoofd van Rijnmond Security Systems 

staat Bas Plooster. Hij heeft klanten in de 

gehele regio Rijnmond maar ook Zuid-

Holland, Zeeland en Noord-Brabant 

behoren tot zijn werkterrein. 

De complexiteit waarin het bedrijf 

van Plooster zich begeeft omvat 

een forse uitdaging. Het verzorgt 

zowel  inbraak- als brandbeveiliging, 

camerasystemen en computer gestuurde 

toegangscontrolesystemen. Juist die 

complexiteit draagt bij aan een brede 

kennis van de branche en daarmee aan 

optimale oplossingen. “In mijn persoonlijk 

contact met de klanten kom ik veel 

verschillende mensen en wensen tegen. 

Zo bespreek ik op het ene moment 

veiligheidsmaatregelen voor een woning 

of appartement en een paar uur later 

stap ik weer bij een groot bedrijf of de 

overheid binnen. Belangrijk is dat we 

echt goed meedenken met de klant en 

zorgen voor een goede begeleiding. Als 

het nodig is stappen we ook op de rem. 

Want wie net met een vervelend incident 

is geconfronteerd, kan heftig reageren 

en te overdreven willen beveiligen. Wij 

brengen de zaken dan weer in perspectief. 

Beveiligen betekent ook je vrij voelen in 

je eigen omgeving.  En nee, dat hoeft niet 

duur te zijn. Aansluiting op een meldkamer 

in de buurt kost nog geen euro per dag.”   Ri
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Rijnmond Security Systems is een Borg 

gecertificeerd beveiligingsbedrijf, 

Borg gecertificeerd Installatiebedrijf 

Brandmeldinstallaties en Borg 

gecertificeerd Onderhoudsbedrijf 

Brandmeldinstallaties. 

Systemen met meer dan 30 jaar ervaring 

op het gebied van inbraakbeveiliging, 

brandbeveiliging, toegangscontrole-

systemen en camerasystemen. Zowel 

voor het MKB - Industrie - niet-zakelijke 

markt en particulieren.

Het bedrijf levert oplossingen die 

het arbeidsproces of leefwijze niet 

verstoren en die het gevoel van 

veiligheid vergroten. Aan de basis van 

elk project - groot of klein - ligt een 

gedegen risicoanalyse.

Camerasystemen

Plooster: “Het op afstand kijken en 

bedienen is de wereld waarin we leven. 

Met de camerasystemen op basis van IP 

zorgen haarscherpe beelden ervoor dat 

we de plaatsen die onoverzichtelijk of niet 

zichtbaar zijn kunnen bekijken of na een 

incident kunnen terugkijken. Ter plaatse of 

waar dan ook vandaan op je smartphone 

of tablet.”

Brandveiligheid

Brandveiligheid is eveneens een belangrijk 

onderdeel van Rijnmond Security Systems. 

Bas Plooster: “Brand brengt feitelijk meer 

schade toe dan de grootste inbraak. 

Goede brandveiligheid is overal aan te 

brengen en bij voorkeur in de ontwerpfase 

van een bedrijfspand of woning. Uiteraard 

kan dat ook later in bestaande panden. 

Daarbij  leveren we brandmeldings- en 

ontruimingssystemen, die automatisch of 

met een druk op de knop worden geacti-

veerd waarna een sirene klinkt en iedereen 

gewaarschuwd wordt. Ik hoef niet uit te 

leggen dat je veiligheid het belangrijkste is. 

Toegangscontrole

Systemen voor toegangscontrole 

voor bedrijven of terreinen behoren 

eveneens tot de expertise van Plooster 

en zijn medewerkers. Dat kan tot in 

detail (lees ruimte) worden uitgevoerd. 

Wie heeft waar toegang en op welke 

tijdstippen. 

Plooster: “Wie op zoek is naar de 

beste oplossing om zijn of haar werk- 

of thuisomgeving te beveiligen, of 

een slim passensysteem wil voor een 

toegangscontrole, kan bij ons terecht 

voor een vrijblijvend gesprek. We 

geven dan een gratis security check. Je 

beveiligd en vrij voelen op het werk of 

thuis is het uitgangspunt.”

   Bij het bedrijf Rotterdam Freight Station is door RSS een inbraaksignaleringssysteem, 
brandmeldsysteem en toegangscontrolesysteem geïnstalleerd.

Rijnmond Security Systems B.V.   Ohmweg 14  |  3208 KE  Spijkenisse  |  Postbus 165  |  3200 AD  Spijkenisse 
T: 0181 - 62 63 83  |  F: 0181 - 62 12 52  |  E: info@rijnmondsecuritysystems.nl

RIJNMOND SECURITY SYSTEMS

mailto:info@rijnmondsecuritysystems.nl
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Dat laatste is geen loze marketingkreet 

van eigenaren Robert Plouvier en 

Astrid van Slot. Schoonmaak blijft een 

hoofdtaak maar is alleen niet altijd meer 

voldoende om de klant optimaal te 

ondersteunen. De schoonmaakbranche 

in ons land verbreedt zich steeds meer 

in de toekomst en wordt deels ook 

facilitaire dienstverlener. 

Huismeesterdiensten, gebouwenonder-

houd, groenbeheer, om voorbeelden 

te noemen, kunnen bij dat vernieuwde 

takenpakket horen. 

Het is een trend die nu landelijk 

meer zichtbaar wordt in de 

schoonmaakbranche maar een 

Het bedrijf Meeuwenplaat heeft de aloude bedrijfsfilosofie- de klant is koning- naar 
een hoger plan getild in de schoonmaakbranche en zijn dienstverlening verder 

geoptimaliseerd. Dat betekent meegroeien met de wens vanuit de mkb-branche om nog 
meer te ontzorgen buiten de traditionele schoonmaaktaken.  Meedenken met de klant 
in brede zin, signaleren en waar nodig ook de facilitaire dienst van een onderneming 

ondersteunen. Schoonmaken 2.0. Meeuwenplaat geldt hierin als trendsetter.

Allround ontzorgen
Schoonmaakbedrijf Meeuwenplaat 
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MEEUWENPLAAT

Het klantenbestand van 

Meeuwenplaat is zeer divers. 

Van gemeenten en bedrijven 

in de industrie tot bouw- en 

winkelbedrijven, onderwijsinstellingen 

en gezondheidszorgorganisaties: 

overal zijn schoonmakers van 

Meeuwenplaat actief. Dat kan zijn 

overdag, in de vroege ochtenduren of 

’s avonds. Het tijdstip waarop wordt 

schoongemaakt maakt deel uit van 

het schoonmaakplan dat volgens de 

wensen van de opdrachtgever wordt 

opgesteld. 

vraag waar het regionale bedrijf 

Meeuwenplaat al sinds jaren op 

anticipeert. Niet voor niets is deze 

onderneming in enkele jaren tijd 

uitgegroeid tot een regionale 

onderneming met zo’n honderd mensen 

in dienst. Feitelijk is Meeuwenplaat 

groter gegroeid door klein te blijven 

maar wel met het inzicht om zich 

bijzonder flexibel op te stellen in het 

marktgebied. Ook letterlijk. 

Het bedrijf is zeer centraal gevestigd in 

Brielle, op industrieterrein Seggelant 

waardoor alle klanten zeer snel zijn te 

bereiken.  

“De bedrijfsfilosofie van ons bedrijf 

is inderdaad om onze klanten zo 

breed mogelijk te ontzorgen,” aldus 

Robert Plouvier. “Al is het maar een 

piepklein klusje. We trekken graag 

werkzaamheden naar ons toe. En wij 

doen altijd wat we beloven. Is er een 

contract van 3 uren schoonmaakwerk? 

Dan vertrekt de schoonmaker niet na 

2,5 uur. Vertrouwen en transparantie 

zijn belangrijk. Het is bij ons: What you 

see is what you get. Daar is iedereen bij 

gebaat. En daarin denken we ver mee. 

De basis is bovenal solide en flexibel.”

Meeuwenplaat biedt een 

breed pakket aan variërende 

van dagelijkse en incidentele 

schoonmaakwerkzaamheden, 

vloeronderhoud, tapijtreiniging 

en glasbewassing. Zelfs behang 

verwijderen behoort tot de 

mogelijkheden. “We hebben ook een 

matten- en linnenservice. En indien 

gewenst nemen wij de pantry- en 

koffieservice uit handen. Alles is 

mogelijk. 

Onze klanten staan centraal. Vandaar 

dat wij ook regelmatig contact met 

hen onderhouden. Niet alleen om 

de controle over de kwaliteit van het 

schoonmaakwerk te houden. We vinden 

het ook belangrijk om te weten wat er 

speelt op de werkvloer. Doen er zich 

onvoorzienbare omstandigheden voor? 

Ook dan staan wij paraat. 

Daarnaast is het anticiperen 

op ontwikkelingen die bij de 

opdrachtgevers spelen een essentieel 

onderdeel van de ontzorgingsfilosofie 

van ons bedrijf,” aldus Astrid van Slot.

Het geheim achter succesvol 

schoonmaakwerk? Robert Plouvier: 

“Schoonmaken is een vak en het is onze 

passie. Het belang daarvan moet niet 

worden onderschat. Een schone en frisse 

omgeving kan in een bedrijf zelfs leiden 

tot bewezen minder ziekteverzuim. 

Daarnaast is onze bedrijfsvoering 

transparant en flexibel. We denken mee 

met de klant, ook in mindere financiële 

tijden. Als het moet stellen wij daarin 

het contract bij. Ook als dat voor ons 

minder omzet betekent. Bij een eerlijke 

bedrijfsvoering met compassie  voor de 

opdrachtgever zijn op de langere termijn 

beide partijen gebaat.”

Meeuwenplaat hecht veel waarde aan 

de personeelstevredenheid binnen de 

organisatie. Een tevreden medewerker 

is een gemotiveerde medewerker. 

Onderdeel hiervan vormt scholing en 

training. Het is zowel voor de motivatie 

van het personeel als voor de kwaliteit 

van de dienstverlening van groot belang 

dat schoonmaakmiddelen, materialen en 

werkmethodes goed worden toegepast. 

Dit heeft ook Arbo- en milieu aspect. 

Het bedrijf is bovendien VCA-

gecertificeerd en beschikt over het 

branchegerelateerde OSB-keurmerk. 

Wie meer willen weten over het 

dienstenpakket van Meeuwenplaat kan 

rekenen op een volledig vrijblijvend 

persoonlijk en informatief gesprek. 

Het bedrijf werd 40 jaar geleden 

opgericht in Hoogvliet. “Gelijk al 

als schoonmaakbedrijf,” vertelt het 

ondernemersechtpaar dat in 2007 

Meeuwenplaat overnam en verder 

uitbouwde. In acht jaar tijd groeide 

het aantal medewerkers van 32 naar 

ruim 100 mensen in weerwil van 

de recessie. Het werkterrein is de 

gehele regio Groot-Rijnmond. Door 

een persoonlijke benadering en een 

goed relatiebeheer ziet Plouvier 

zijn bedrijf verder groeien zonder 

in de onverschilligheid van de grote 

schoonmaakbedrijven te verzanden.

mailto:info@meeuwenplaat.nl
http://www.meeuwenplaat.nl/


Pal aan de voet van de Sint-Catharijnekerk in Brielle én van de historische dorpskerk in 
Nieuw-Helvoet liggen twee fraaie restaurants: de Smaeck van Brielle en de Smaeck van 
Hellevoet. Mooiere locaties zijn bijna niet denkbaar voor een smakelijke en gevarieerde 

lunch, gebaseerd op de Franse keuken. 

Sfeervol lunchen in een 
authentieke omgeving

Beide restaurants bieden volop keuze 

voor fijnproevers die culinaire klasse en 

optimale service weten te waarderen. 

Oesters, rundercarpaccio, krabsalade, 

een tartaatje van gerookte zalm, 

gamba’s, gebraden tournedos of huis 

gerookte eendenborst. Het zijn enkele 

voorbeelden van de menukaart. Maar 

ook voor een broodje kroket of een 

uitsmijter kan de gast bij Smaeck terecht.

De restaurants zijn centraal gelegen voor 

bedrijven uit de omgeving en vormen 

een smaakvol decor voor een 

geslaagde businesslunch, een 

gezellig uitje met collega’s of 

een culinair avondje uit.

Eigenaren Henk Steenbergen 

en Lennert Rietdijk ontvangen 

hun gasten graag. Henk 

Steenbergen doet dat sinds 

2006 in de Smaeck van 

Brielle. Kok Lennert Rietdijk staat in de 

keuken van de Smaeck van Hellevoet 

die hij drie jaar geleden opende. De 

Smaeck van Brielle is het hele jaar 

door alle dagen geopend. De Smaeck 

van Hellevoet is geopend van dinsdag 

tot en met zondag. Beide restaurants 

ademen klasse en stijl uit en dat in een 

ontspannen ambiance.

Ideaal in de Smaeck van Brielle is 

tevens dat er na een verbouwing -het 

aangrenzende pand is recent bij het 

restaurant getrokken- nu ook een 

aparte ruimte op de bovenverdieping is 

gecreëerd voor groepen tot maximaal 14 

personen. “Die ruimte is perfect geschikt 

voor mensen die rustig met elkaar willen 

zitten,” vertelt Henk Steenbergen. “De 

bovenverdieping wordt veel afgehuurd 

voor lunchvergaderingen. De gasten 

worden er apart bediend door een eigen 

ober. En dat met fraai uitzicht op de 

Brielse dom.”

Beide restaurants beschikken 

over een buitenterras waar, als 

het weer het toelaat, uiteraard 

ook geluncht en gedineerd 

kan worden. De gerechten 

op de menukaart wisselen met de 

seizoenen. “Er wordt ook zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van streekgebonden 

producten,” vertelt Lennert Rietdijk 

van de Smaeck van Hellevoet waar 

een 2-gangenbusinesslunch, inclusief 

een fles water, verkrijgbaar is met 

koffie of thee na. In Brielle wordt een 

3-gangenbusinesslunch aangeboden 

met een fles water en indien gewenst 

een dessert na. “Bij ons allebei is er 

keuze uit vlees en vis,” benadrukt 

Lennert Rietdijk. “Natuurlijk is het ook 

mogelijk à la carte te lunchen. Wat de 

klant ook kiest: binnen een uur heeft 

men van een heerlijke lunch genoten. 

En langer natafelen mag uiteraard!”

De Smaeck van Brielle

Wellerondom 7, 3231 XV  Brielle

T: 0181 - 41 70 76

E: info@desmaeckvanbrielle.nl

I: www.desmaeckvanbrielle.nl

De Smaeck van Hellevoet

Smitsweg 58, 3222 AJ  Hellevoetsluis

T: 0181 - 77 41 04

E: info@desmaeckvanhellevoet.nl

I: www.desmaeckvanhellevoet.nl

mailto:info@desmaeckvanbrielle.nl
http://www.desmaeckvanbrielle.nl/
mailto:info@desmaeckvanhellevoet.nl
http://www.desmaeckvanhellevoet.nl/
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ONDERZOEK RABOBANK

Hoewel niemand echt de toekomst kan voorspellen, staat al wel vast dat Voorne-Putten 
de komende jaren gaat veranderen. De bevolking vergrijst en neemt in aantal af. 

Dat vraagt om maatregelen op sociaal en economisch vlak.

Kansen voor veranderend 
Voorne-Putten

Onderzoek Rabobank: ‘Vooral in beweging komen en zaken slimmer doen’

Niet voor niet is het eiland Voorne-

Putten enkele jaren geleden al door 

het Rijk aangemerkt als anticipeerregio. 

Dat betekent dat er in de toekomst een 

daling van huishoudens en bevolking 

is te verwachten en daarmee moet nu 

rekening worden gehouden. 

Daarom is een goede samenwerking 

tussen de vier gemeenten op het 

eiland en met buurman Rotterdam van 

belang. Evenals betrokkenheid van 

het bedrijfsleven, het maatschappelijk 

veld, zoals de woningcorporaties, 

zorg- en welzijnsorganisaties, 

onderwijs- en culturele instellingen 

en bewonersorganisaties. Op Voorne-

Putten, ook wel als de huiskamer gezien 

van het Rotterdamse havengebied,  

zijn gelukkig ook genoeg economische 

kansen op onder meer het vlak van 

recreatie en toerisme, het inspelen op de 

toenemende zorgvraag en digitalisering. 

Belangrijke opdracht voor gemeenten; 

kijk goed naar de groengebieden tussen 

de woonkernen want daarmee is voor 

nieuwe inwoners een aanlokkelijk 

verschil te maken. 

Dat is althans één van de bevindingen 

van Willem van der Velden en Anouk 

Smeltink, twee voormalige economen 

van Rabobank Nederland, die onderzoek 

deden naar Voorne-Putten. In hun 

rapportage ‘Tot hier en nu Verder’ 

legden zij een visie neer voor het eiland. 

Momenteel telt Voorne-Putten ruim 

150.000 inwoners en is de verwachting 

dat dit aantal tot het jaar 2040 met 4 

procent afneemt. Smeltink en Van der 

Velden: “Dat komt doordat de bevolking 

vergrijst. Naar verwachting stijgt het 

aantal 75-plussers in deze regio van 

11.000 in 2015 naar ruim 25.000 in 2040. 

Westvoorne is ‘relatief’ grijs met weinig 

jong volwassenen (20-45 jaar) en relatief 

veel ouderen (vanaf 75 jaar). Spijkenisse 

is relatief ‘groen’ (vooral veel jong-

volwassenen). De ‘productieve groep’ 

inwoners tussen de 15 en 65 jaar neemt 

af van 101.400 naar 86.600 in 2040”. En 

dat betekent onder meer voor Voorne-

Putten de taak om jonge starters aan 

zich te binden. Momenteel zijn er nog 

weinig eenmansbedrijven of startups op 

het eiland actief. Het zijn voornamelijk 

mkb-organisaties. 

Belangrijk blijkens het onderzoek is 

dat op Voorne-Putten de krachten 

gebundeld moeten worden en één 

agenda moet worden opgesteld. “De 

potenties van het eiland liggen vooral 

bij intensievere toeleveranciers-

relaties met de Rotterdamse haven en 

de Maasvlakte, een onderscheidend 

woonklimaat, toerisme en recreatie 

en vernieuwende zorgconcepten’, 

concluderen de onderzoekers. Een 

betere marketing moet Voorne-

Putten tevens meer op de kaart zetten 

buiten de eigen grenzen. Volgens de 

onderzoekers is het eveneens zaak 

om ‘een goed evenwicht te vinden in 

ruimtelijke kwaliteiten, cultuurhistorie en 

de nabijheid van de Maasvlakte en de 

Rotterdamse haven. Feitelijk, maar ook 

in beeldvorming’. 

“Gemeenten moeten zich niet meer 

richten op het eigen centrum maar 

op de groene kernen daartussen. 

Deze gebieden gaan de kwaliteit van 

de steden maken, dus daar moe-

ten we voorzichtig mee omgaan. 

Elke keer wordt er weer wat van de 

buitengebieden afgesnoept, terwijl er 

genoeg plekken zijn om te bouwen. 

We moeten de zaak omdraaien. Niet 

het groen zien als tussengebied maar 

als vertrekpunt.”



DE DRENKWAARD

Naar een prijzig conferentieoord of zalencentrum voor een meeting, teambuilding-dag of 
presentatie? Een grote groep mensen ontvangen in een veel te kleine bedrijfskantine?

Niet nodig! “Denk ook eens aan de Drenkwaard,” wijst accommodatiemanager Martine 
Dekker op het multifunctionele gebouw in hartje Zuidland dat vanuit een para-commerciële 

stichting wordt beheerd en daarom tegen concurrerende tarieven kan werken.

Iets te organiseren?
Denk ook eens aan de Drenkwaard!

“De mogelijkheden zijn legio,” zo vertelt 

zij over het centrum dat beschikt over 

talrijke ruimten voor grote en kleinere 

groepen en dat een grote kantine 

met een gezellige bar heeft. Van een 

lunch- en dinerbuffet, presentaties in 

combinatie met sport en ontspanning tot 

het organiseren van een feest, reünie of 

barbecue en zelfs een bruiloft: alles kan. 

En dat tegen een zaalhuur van maximaal 

25 euro per uur.

Martine Dekker: “ In overleg kunnen 

wij vanuit De Drenkwaard heel veel 

regelen. We verzorgen indien gewenst 

uitgebreide buffetten. Maar wil iemand 

een eigen kok meenemen? Dan kan dat 

ook. Wat ook ideaal is: de Drenkwaard 

heeft meerdere sportzalen waarin allerlei 

sporten beoefend kunnen worden. Dat 

biedt mogelijkheden voor originele 

activiteiten. Denk creatief en nodig 

bijvoorbeeld een vechtsportinstructeur 

uit na een presentatie. Sla een balletje 

op de naast De Drenkwaard gelegen 

tennisbanen. Of ga zwemmen in het 

zwembad hier op de sportcampus. 

En zijn er kinderen bij? Huur dan 

een circusschool in en beleef een 

geweldige dag! We hebben grote 

zalen, daar passen ook met gemak 

meerdere springkussens in. Wij hebben 

alvast allerlei ideeën en denken graag 

mee over de invulling van geslaagde 

ontmoetingsdagen of bijeenkomsten. 

We zijn overigens ook een officiële 

trouwlocatie waardoor een huwelijk hier 

van A tot Z kan worden geregeld.”

In het complex passen met gemak 

groepen tot 400 personen. Er is een 

sportzaal van 960 vierkante meter 

te verdelen in drie gelijke delen, 

een multifunctionele ruimte van 213 

vierkante meter en een kleinere zaal 

van 80 vierkante meter. Alle zalen 

kunnen voor zowel sportieve als 

maatschappelijke en sociale doeleinden 

worden gehuurd. En de sporthal heeft 

vier kleedkamers met doucheruimte.

De Drenkwaard wordt beheerd vanuit 

een stichting die op ideële basis 

vooral met vrijwilligers en langdurig 

werklozen werkt. Dat drukt de prijs. 

Niet alleen van de zaalhuur, maar ook 

van de consumpties die aan de bar 

kunnen worden genuttigd. “Ideaal dus,” 

beseft accommodatiemanager Dekker. 

Daarnaast is De Drenkwaard ook nog 

eens goed bereikbaar voor bedrijven uit 

de regio. En parkeren? Dat is gratis en 

kan ruimschoots en pal voor de deur.

De Drenkwaard   Molendijk 21 b  |  3214 VG  Zuidland

T: 0181 - 452 346  |  E: info@drenkwaard.nl  |  I: www.drenkwaard.nl
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BEDRIJVENINDEX

Bedrijvenindex

Bedrijfsnaam Adres Postcode Vestigingsplaats Telefoonnummer Website Pagina

AABEE Vertaalbureau Noordeinde 29 3238 BG Zwartewaal 010 - 465 45 66 www.vertaalbureau-aabee.nl 13

ABN Amro Bank N.V.  Coolsingel 93 3012 AE Rotterdam 010 - 454 20 84 www.abnamro.nl 6

ABS Hoogvliet Graaf van Egmondstraat 78 3261 AL Oud-Beijerland 0186 - 61 25 33 www.absautoherstel.nl 10

Autobedrijf Kooy Edisonweg 1 3208 KB Spijkenisse 0181 - 61 35 44 www.autobedrijfkooy.nl 18

Autobedrijf Wüst Rijksstraatweg 38 3223 KA Hellevoetsluis 0181 - 33 12 33 www.autowust.nl 34

BLV Reinigingsystemen ‘t Woud 1D 3232 LN Brielle 0181 - 41 87 57 www.blvreinigingssystemen.nl 16

Bogey’s Restaurant Krabbeweg 9 3231 NB Brielle 0181 - 414 225 www.bogeysrestaurant.nl 46

Brasserie Lime Zanddijk 5 3233 XJ Oostvoorne 0181 - 48 38 96 www.brasserielime.nl 64

de Bruijne B.V. Zandpad 36 3223 BZ Hellevoetsluis 0181 - 31 25 33 www.debruijnebv.nl 15

Burgland Stolwijk ‘t Vaartland 10 2821 LH  Stolwijk 0182 - 62 22 22 www.burglandstolwijk.nl 80

Clockwise Westkade 41 3221 AV Hellevoetsluis 0181 - 32 77 77 www.clockwise.nl 12

Considine Advocaten Maarland NZ 103 3231 CH  Brielle 088 - 141 45 20 www.considineadvocaten.nl 51

Dornstedt Advocatuur Oostzanddijk 1 3221 AL Hellevoetsluis 0181 - 76 00 76 www.dornstedt.nl 55

de Drenkwaard Molendijk 21 b 3214 VG Zuidland 0181 - 452 346 www.drenkwaard.nl 74

Gebuvolco Christiaan Huygensweg 7 3225 LD Hellevoetsluis 0181 - 33 00 00 www.gebuvolco.nl 40

Golfbaan Kleiburg Krabbeweg 9 3231 NB  Brielle 0181 - 41 78 09 www.golfclub-kleiburg.nl 44

Grado Graveertechniek Pascalweg 8a 3208 KL Spijkenisse 0181 - 64 48 05 www.grado.nl 28

Loon en Verhuurbedrijf van Hennink Dwarsweg 3 3214 LD Zuidland 0181 - 45 17 63 www.vanhennik.nl 24

Hoi4u Seggelant Noord 6-8 3237 MG  Vierpolders 085 - 111 70 70  www.hoi4u-reclame.eu 43

Just4Work Curieweg 24 3208 KJ Spijkenisse 088 - 345 67 80  www.just4work.nl 54

Klein Recycling Meeldijk 6 3238 LC Zwartewaal 0181 - 66 17 95 www.kleinrecycling.nl 22

LPG Spijkenisse Lorentzweg 33A 3208 LJ  Spijkenisse 0181 - 69 95 50 www.lpgspijkenisse.nl 29

Meeuwenplaat Seggelant Noord 5-h 3237 MG Brielle 0181 – 29 70 00 www.meeuwenplaat.nl 70

NBK Warehousing Malledijk 3N 3208 LA Spijkenisse 0181 - 65 04 75 www.nbkwarehousing.nl 42

Ouwerkerk Notariaat Raadhuislaan 45a 3201 EM Spijkenisse 0181 - 62 70 27 www.ouwerkerknotariaat.nl 60

Restaurant Petros Voorstraat 126 3231 BK Brielle 0181 - 41 66 84 www.restaurantpetros.nl 36

Rijnland GDW & Incasso Jan Campertlaan 2 3201 AX  Spijkenisse  0181 - 62 27 07 www.rijnlandgdw.nl 67

Rijnmond Security Systems Ohmweg 14 3208 KE  Spijkenisse 0181 - 62 63 83 www.rijnmondsecuritysystems.nl 68

ROC Groep Spijkenisse Wattweg 39 3208 KH Spijkenisse 0181 - 62 19 78 www.rocgroep.com 14

Rolo Sloopwerken Kloosterweg 13 3232 LB  Brielle 0191 - 41 87 05 www.roloservices.nl 59

van Roon & Zoon Hofweg 10 3208 LE  Spijkenisse 0181 - 63 07 26 www.vanroonenzoon.nl 39

Schadenet Steenbeek Christiaan Huygensweg 14 3225 LD   Hellevoetsluis  0181 - 39 55 00  www.schadenet.nl/steenbeek-81 30

de Smaeck van Hellevoet Smitsweg 58 3222 AJ  Hellevoetsluis 0181 - 77 41 04 www.desmaeckvanhellevoet.nl 72

de Smaeck van Brielle Wellenrondom 7 3231 XV  Brielle 0181 - 41 70 76 www.desmaeckvanbrielle.nl 72

SVP Diensten Sydneystraat 56 3047 BP  Rotterdam 010 - 245 09 90 www.svpdiensten.nl 52

Sanders & van Tilburg Pensioenbureau Golda Meirstraat 12 3207 MZ Spijkenisse 06 - 2928 0606 www.sandersvantilburg.nl 23

Transportgroep Blok Carrouselweg 4 3225 LN Hellevoetsluis 0181 - 31 60 00 www.bloktransport.nl 25

van Trigt Autobedrijf Langeweg 2 3233 LM Oostvoorne 0181 - 48 51 44 www.trigt.nl 57

VDLX Christiaan Huygensweg 22A 3225 LD Hellevoetsluis 085 - 111 94 75 www.vdlx.nl 50

ZPRESS Print Amstelwijckweg 11 3316 BB  Dordrecht 078 - 639 70 70 www.zpress.nl 78
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Tijd is rijp
voor eiland-brede lobby voor collectieve belangenbehartiging

Op Voorne-Putten is de tijd rijp voor een intensieve lobby om eiland-breed te 
komen tot collectieve belangenbehartiging voor bewoners en bedrijven. Zo betogen 
diverse vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties, onder wie voorzitter Cees 

Vingerling van Ondernemers Federatie Spijkenisse, bestuurder Jacqueline Jonkhart 
van Ondernemingsvereniging Brielle Business to Business en voorzitter Ad Bevaart van 

Ondernemersvereniging Nissewaard.

Belangenbehartiging is op dit moment 

enorm versnipperd op Voorne-Put-

ten. Dat is het gevolg van de talrijke 

organisaties waarin ondernemers zich 

verenigd hebben. “Er zijn op het eiland 

ruim dertig verschillende ondernemers-

verenigingen, winkeliersverenigingen, 

businessclubs, middenstandsverenigin-

gen en belangengroeperingen,” rekent 

Cees Vingerling van Ondernemers 

Federatie Spijkenisse voor. 

Dat is erg veel. “En er blijven steeds 

nieuwe organisaties bijkomen,” vult Jac-

queline Jonkhart van Ondernemingsver-

eniging Brielle Business to Business aan. 

Al deze organisaties hebben uiteraard 

een belangrijke functie wat betreft elkaar 

ontmoeten, inspireren, gunnen en geven. 

Vingerling: “Dat moet vooral zo blijven. 

En juist die diversiteit is kenmerkend voor 

Voorne-Putten. Maar het is niet alleen 

onze kracht. Het is ook onze zwakte.”

Met zoveel verschillende organisaties 

ontbreekt het op het eiland aan 

één stem en één boodschap, 

verduidelijken de drie ondernemers. 

Belangenbehartiging neemt immers 

in kracht toe wanneer er sprake is 

van een collectief. “Vandaar dat wij 

op Voorne toewerken naar één grote 

ondernemersorganisatie,” vertelt 

Jacqueline Jonkhart. “Met elkaar 

kunnen we één geluid laten horen.” 
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Deze grote organisatie kan als een 

holding fungeren, waar steeds meer 

organisaties zich bij aansluiten. 

Het ideaalbeeld is om op termijn 

alle organisaties op Voorne-

Putten onder één vlag te brengen. 

“Belangenbehartiging  vanuit een groot 

geheel is immers belangrijk,” zegt ook 

Ad Bevaart van Ondernemersvereniging 

Nissewaard. “Er zijn zoveel ideeën. 

Het ontbreekt vaak aan daadkracht 

waardoor het bij denken blijft en het 

doen ontbreekt.”

Ondernemers op Voorne-Putten 

hebben ondanks de grote diversiteit 

wat betreft werkterreinen ook talrijke 

gemeenschappelijke belangen. Zoals 

een goede en snelle doorstroming van 

het verkeer, glasvezelverbinding en een 

goed vestigingsklimaat. 

Maar als grote instellingen, zoals 

Rijkswaterstaat, de provincie, 

metropoolregio, de gemeente 

Rotterdam en het Havenbedrijf 

iets met Voorne-Putten willen 

afstemmen, hebben ze te maken met 

vier gemeenten, tal van wethouders 

en allerlei ondernemersclubs. Het 

ontbreekt aan één aanspreekpunt. 

Cees Vingerling: “Want met wie moet 

het Havenbedrijf Rotterdam praten 

als het bijvoorbeeld Voorne-Putten 

onderdeel wil laten zijn van de 

ontwikkeling van een Havenvisie 2030?”

Gemeentelijke samenvoeging

“Het feit dat Voorne-Putten nog 

steeds niet één gemeente is, werkt 

ook niet bepaald mee,” verwoordt 

Cees Vingerling van Ondernemers 

Federatie Spijkenisse ook. “Misschien 

is één gemeente juist wel dé cruciale 

succesfactor om een eensluidend 

beleid en eensluidende toekomstvisie 

voor Voorne-Putten op hoofddossiers 

te ontwikkelen. Liefst zou ik een 

denktank oprichten met inspirerende 

mensen. Met elkaar kunnen we dan tot 

een collectieve gebiedsaanpak komen. 

Nu bestaat er voor elke gemeente nog 

een aparte toekomstvisie op het niveau 

van gemeentelijk belang. Dat moet een 

eiland-breed belang worden. De tijd is 

er rijp voor.” 

“Je zult zien dat wanneer er één grote 

gemeente ontstaat samenwerking 

tussen ondernemers ook veel 

vanzelfsprekender wordt,” voorspelt Ad 

Bevaart van Ondernemersvereniging 

Nissewaard. “Het zet mensen aan het 

nadenken. Ondernemersorganisaties 

zullen ook bij elkaar komen.” 

Voor het zover is, moeten echter nog grote 

stappen worden gemaakt. En dat is niet 

eenvoudig, beaamt Ad Bevaart. “Maar het 

is uitvoerbaar! Zeker als een kei van een 

bestuurder de kar trekt. En die hebben we 

er diversen op Voorne-Putten.”

Samenwerken, informatie uitwisselen 

en het delen van kennis: daarin zit ‘m 

de kracht. “Daarbij maakt het niet uit 

of je een grote of kleine ondernemer 

bent,” verwoordt Jacqueline Jonkhart. 

“Diversiteit kan ook onder één paraplu 

bestaan, waarbij voor iedereen 

ruimte is. Het is de kunst om al die 

verschillende belangen te trechteren.”

Cees Vingerling: “Op Voorne-Putten 

zeggen we wel samen te willen werken. 

Maar diep van binnen is dat niet het 

geval. We willen alleen samenwerken 

als wijzelf de baas zijn. Wordt er 

iemand afgevaardigd, dan ontbreekt 

die wil tot samenwerking. Zo kwam 

destijds het initiatief van PRO-Voorne-

Putten niet van de grond. En we 

hebben VP-20 nog niet werkend of er 

zijn al weer zijdelingse initiatieven. Wie 

vertegenwoordigt nu wie?”

NUT EN NOODZAAK COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING



Bespaar met ZPRESS Print 
op al uw drukwerk!

Internet barst van de online drukwerk-aanbieders. En allemaal pretenderen zij hetzelfde: 
‘de hoogste kwaliteit, tegen de laagste prijs’. “Maar met de kwaliteit gaat het nogal 

eens mis,” stelt Jeroen Blom, commercieel manager bij ZPRESS. “En juist hier maken 
we met ZPRESS Print het verschil. We controleren alle drukwerkbestanden die bij ons 

binnenkomen, zodat er nooit iets mis kan gaan. Daarnaast werken wij alleen samen met 
gerenommeerde Nederlandse drukkerijen.”

Jeroen Blom (links)  
en Robert Bisschops  
van ZPRESS Print.

ZPRESS Print is onderdeel van de 

ZPRESS Media Group, die vooral 

bekend staat als mediapartner van 

(betaald)voetbal- en hockeyclubs en 

uitgever van jongerenbladen zoals 

CosmoGIRL! en Hitkrant. ZPRESS 

verzorgt onder de naam ZPRESS Sport 

relatie-, club- en businessmagazines. 

“Vanuit die hoedanigheid hebben 

we ZPRESS Print opgericht,” vertelt 

Robert Bisschops, directeur Inkoop en 

Productie bij ZPRESS. “Wij verzorgen 

veel drukwerk voor onze klanten, 

maar deden dit voorheen altijd via 

externe partijen. We merkten dat 

klanten graag al hun media, inclusief 

drukwerk, onder één dak hebben. Als 

de klant iets vraagt zijn we natuurlijk 

bereid om daarin te investeren. 

ZPRESS Print is het resultaat.”

Gebruiksvriendelijk

“Klanten kunnen via ZPRESS Print 

eenvoudig hun drukwerk bestellen,” 

vervolgt Blom. “We kunnen werkelijk 

alles drukken. Van promotieartikelen 

en huisstijldrukwerk tot canvas 

fotodoeken en banners. De bestelling 

is in slechts een paar klikken 

geregeld. We hechten veel waarde 

aan gebruiksvriendelijkheid van de 

website.” Bisschops vult aan: “Bij 

andere internetaanbieders word je 

vaak geconfronteerd met pop-ups 

en andere niet relevante zaken. Deze 

sites zijn doorgaans ook meer gericht 

op particuliere gebruikers. Je ziet soms 

door de bomen het bos niet meer. 

Wij hebben de inrichting van ZPRESS 

Print bewust heel clean gehouden. De 

bezoeker vindt hierdoor eenvoudig 

zijn weg.” 

Besparen

Blom: “Bedrijven besparen bij ons 

tot wel vijfenzeventig procent op 

hun drukwerkkosten. Dit bereiken we 

onder andere door batch orders. We 

hebben hierdoor grote volumes en 

de opstartkosten worden verdeeld. 

Daarnaast werken we volledig 

geautomatiseerd. We controleren 

de aangeleverde bestanden. Een 

goed bestand is essentieel voor 

een goed eindproduct. Als we 

problemen signaleren, stellen we de 

klant op de hoogte en desgewenst 

maken we het drukbestand in 

orde. Hierin onderscheiden we 

ons van andere online drukwerk 

aanbieders. Daarnaast moeten 

we de goede naam van ZPRESS 

als mediapartner hooghouden en 

staan we in voor maximale kwaliteit. 

We werken daarom alleen samen 

met gerenommeerde Nederlandse 

toeleveranciers. Naast onze 

standaard scherpe prijzen hebben 

we ook regelmatig interessante acties 

en aanbiedingen.”

ZPRESS Print   Amstelwijckweg 11  |  3316 BB  Dordrecht

T: 078 - 76 00 030  |  I: www.zpressprint.nl
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Geniet dubbel.

GRATIS 
NAVIGATIE* 

t.w.v. 
€1.300,-

INRUIL 
CASH 
in het 
handje

+
De Hyundai i10 Comfort incl. navigatie 
met ALLES-IN-1 abonnement vanaf €215,- p.m.
Er is al een Hyundai i10 vanaf €199,- per maand

AUTOBEDRIJF KOOY
OUD-BEIJERLAND  Jan van der Heijdenstraat 38, tel. 0186 - 621 500
SPIJKENISSE  Edisonweg 1, tel. 0181 - 613 544
Maak snel een afspraak op kooy.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 (l/100 km) / 23,3 (km/l); CO2 - emissie: 98 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstof-
verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 15-8-2015 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 31-12-2015. GENOEMDE VANAFPRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. WEERGEGEVEN MAANDBEDRAG 
IS EEN VANAFPRIJS, BEREKEND OP BASIS VAN EEN LOOPTIJD VAN 48 MAANDEN, 10.000 KM PER JAAR EN EEN AANBETALING VAN €2.000,- (INCL. 21% BTW). MAANDPRIJS IS INCL. 21% BTW EN INCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, VERVANGEND VERVOER BIJ PECH OF SCHADE, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE, 
EXCL. METALLIC LAK EN VOLGENS OPGAAF VAN HYUNDAI-ALLES-IN-1. PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. MAANDPRIJS GEBASEERD OP 4 SCHADEVRIJE JAREN. BIJ MINDER DAN 4 SCHADEVRIJE JAREN VOLGT EEN MAANDELIJKSE OPSLAG OP HET MAANDTERMIJN. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. 
AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. *ACTIE GELDT NIET VOOR DE ANDERE HYUNDAI i10 MODELLEN.
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Uw schoonmaakpartner voor Groot-Rijnmond!

Bent u ook zo toe aan een enthousiast schoonmaakbedrijf met oog voor detail?
Ons idee van ontzorging is dat je als schoonmaakbedrijf weet wat er bij de opdrachtgever leeft en hier optimaal 
op inspeelt. Wij leven ons in. Wij zijn begaan met de klant en werken uitsluitend regionaal. Dit betekent maxi-
male betrokkenheid en maximale fl exibiliteit op schoonmaakgebied. Dus bent u op zoek naar een professionele 
schoonmaakpartner met inlevingsvermogen, neemt u dan snel contact met ons op voor een kennismaking.

Wij blinken voor u uit in:
 reguliere schoonmaak
 specialistische reiniging
 bouwschoonmaak/ eenmalige schoonmaak
 glasbewassing
 keetbediening
 kantineservice voor en achter de counter
 behangverwijdering
  levering sanitaire en schoonmaakproducten

Meeuwenplaat • Seggelant Noord 5-h • 3227 MG  Brielle • 0181 - 29 70 00 • info@meeuwenplaat.nl • www.meeuwenplaat.nl

Meeuwenplaat is een handelsnaam van Schoonmaakbedrijf De Meeuwenplaat BV

0158922.indd   1 17-11-2015   9:45:38
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met uitstekende BEREIKBAARHEID

Seggelant II krijgt vorm! 
De eerste twee bedrijven zijn 
in aanbouw.
Uw bedrijf ook op een toplocatie vestigen?
De kavels, met volledige eigen grond, zijn een 
uitstekende uitgangspositie voor bedrijven die actief zijn 
op Voorne-Putten en die zich richten op Rotterdam, de 
haven en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. 

BOUW EERSTE BEDRIJFSPAND GESTART
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