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Beste leden en betrokkenen 
van OV Oude Molen

Column 'KAMMARAAD’

Op 5 april 2016 heeft KVO 

werkgroep Oude Molen, de audit 

van Kiwa met vlag en wimpel 

doorstaan. We zijn dan ook heel 

trots dat door de samenwerking 

tussen ondernemersvereniging 

Oude Molen, Gemeente, Politie 

en Brandweer,  industriegebied 

Oude Molen 3 jaar KVO 

gecertificeerd is. Door het Keur-

merk Veilig Ondernemen is er een 

convenant tussen alle partijen 

gesloten, waardoor we elkaar 

in de toekomst direct kunnen 

aanspreken over veiligheid op en 

rond het industriegebied Oude 

Molen. Hierdoor ontstaat voor ons 

en onze werknemers een veilig 

werk- en ondernemers klimaat, 

waar we allemaal ons voordeel 

uit halen.

Bij Novatex aan de Canadaweg  

zijn we door Peter en Mark op 

24 maart hartelijk ontvangen 

voor onze jaarvergadering. Na 

de vergadering hebben we een 

indrukwekkende rondleiding 

gehad door het bedrijf. Tijdens de 

vergadering heeft Wijkagent Paul 

Jacobs ons geïnformeerd over de 

noodzaak van aangifte doen. Ook  

het verschil tussen aangifte doen 

of het melden van een gebeurte-

nis op Oude Molen is uitgelegd. 

Paul heeft aangegeven dat hij de 

bedrijven en de ondernemers 

beter wilt leren kennen, hij heeft 

daarom voorgesteld om jaarlijks  

met 5 ondernemers een afspraak 

te maken voor een gesprek en 

een rondleiding in het bedrijf. Paul 

heeft laten zien dat je via de 

politie app eenvoudig een mel-

ding of een aangifte kunt doen. 

Dit alles om de veiligheid op ons 

terrein te waarborgen en indien 

nodig te verbeteren. Het gehele 

verslag van de jaarvergadering 

wordt naar iedereen gemaild.

We kunnen terugkijken op een 

succesvolle avond voor de 

ledenactiviteit bij de Brasserie de 

Berk afgelopen mei. 

Tot de volgende gelegenheid. 

 

Mariëlle ter Bogt

Voorzitter OV Oude Molen

Een “KAMMARAAD”, hoorde ik 

nog net toen ik, een beetje on-

vast, buiten stond. Die avond, een 

jaar of vijf geleden, was ik na een 

bezoek aan klanten in Tsjechië, 

aangekomen in Lednice. Lednice 

is een heel klein stadje in Moravië 

met een heel groot kasteel, welke 

onlangs met o.a. 20 miljoen euro 

uit de Europese pot in zijn oude 

luister is hersteld. 

Tegenover mijn hotel was een 

eenvoudige bar en daar ging 

ik die avond heen. Het was er 

niet druk en ik nam plaats aan 

de toog. Ik raakte aan de praat 

met Tomasz, de eigenaar. Hoe 

groot kan toeval zijn, al pratende 

kwamen we er achter dat we in 

hetzelfde jaar en zelfs in dezelf-

de maand geboren waren. Dat 

schepte een band! We kletsten de 

hele nacht. Over communisme 

en democratie. Over vóór en na 

De Wende (1989). Over de snel-

groeiende economie in Tsjechië 

en de crisis in Nederland. Over 

arm en rijk, oorlog en vrede, vrou-

wen en relaties. Uiteindelijk was 

de fles leeg en het werd al licht 

toen ik terugkeerde naar mijn 

hotel. Ik mocht niets betalen.

Vorige zomer was ik weer in 

Lednice. Om een uur of elf  

`s avonds ging ik Tomasz’ bar in. 

Tomasz keek me even stil aan en 

maakte zijn klanten duidelijk dat 

hij ging sluiten. Toen we met zijn 

tweeën aan de toog zaten pakte 

hij een nieuwe fles Bercherovka. 

Hij schonk in, hief zijn glaasje naar 

mij en zei het enige Nederlandse 

woord wat hij kende: 

“kesondheid”. We praatten heel 

de nacht. Alle wereldproblemen 

passeerden weer. En we hadden 

er iets gemeenschappelijks 

bijgekregen. We hadden allebei 

de pensioengerechtigde leeftijd 

bereikt en we werkten allebei 

nog! Het werd al licht en de fles 

was leeg. Ik vertrok . Ik mocht 

niets betalen. En toen ik, een 

beetje onvast, buiten stond 

hoorde ik nog net,

 “KAMMARAAD”.
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ACTIVITEITENSCHEMA
29 MEI Jaarlijkse leden activiteit  
    
21 SEPTEMBER KVO overleg (maandag)

29 OKTOBER Ledenvergadering

18 NOVEMBER KVO overleg (woensdag)

22 JANUARI Nieuwjaarsbijeenkomst

9 FEBRUARI KVO overleg (maandag)

19  MAART Ledenvergadering 

20 MEI KVO overleg 

Bedrijf Uitgelicht: Hydrosan

Passend advies en 
maatwerk van hoge 
kwaliteit
Al 34 jaar is Hydrosan een van de grote jongens op 
het gebied van levering en maatwerk in hydraulische 
componenten, slangen en appendages. Inmiddels is 
het werkgebied zelfs uitgegroeid tot over de Duitse en 
Franse grenzen. Zo’n drie jaar geleden is Hydrosan dan 
ook uit zijn jasje gegroeid op de oude locatie in Bergen 
op Zoom. Het team, bestaande uit 23 medewerkers, 
heeft zich onder leiding van directeur Arne Kouwenberg 
gevestigd in een nieuw, groter en moderner pand op 
industrieterrein Oude Molen. 

Persoonlijk
Hydrosan is een bedrijf gespecialiseerd in hydrauliek. Het levert 

onder andere engineeringsystemen en alle componenten voor 

hydraulische installaties. Denk hierbij aan slangen, motoren, 

pompen, ventielen en cilinders. Ook voor reparatie en nieuwbouw 

van cilinders en hydraulische aggregaten bent u bij Hydrosan aan 

het juiste adres. “Klanten zijn bij ons geen nummertje. Wij werken 

niet ‘even’ een bestelling af. Wij adviseren onze klanten en daar 

waar nodig sturen wij een technisch adviseur op pad”, vertelt Arne. 

“Klanten hebben een vast contactpersoon bij ons. Wij zijn geen Bol.

com voor hydraulische onderdelen.” Het pand op industrieterrein 

Oude Molen sluit dan ook bewust volledig aan op de nuchtere en 

persoonlijk benadering van Hydrosan. “Wij hebben gekozen voor 

een rustig, overzichtelijk en modern pand. Dat past helemaal bij de 

waarden van ons bedrijf. Iedereen moet zich welkom voelen, de 

drempel moet laag zijn.”

Kwaliteit 

Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel bij Hydrosan. 

“Wij hebben in ons nieuwe pand een groter magazijn tot onze 

beschikking waardoor wij een grote voorraad kunnen opslaan. 

Daardoor kunnen wij snel en direct leveren”, licht Arne verder toe. 

“Wanneer een onderdeel van een machine kapot gaat, is het van 

groot belang dat dit onderdeel direct gerepareerd of vervangen kan 

worden zodat het productieproces niet te lang stil ligt.”  Hydrosan 

maakt al geruime tijd gebruik van de zogenoemde ‘nachtvracht’. Bij 

het plaatsen van een bestelling voor 5 uur ’s middags, kan er voor 

8 uur de volgende ochtend geleverd worden.  

Gespecialiseerde medewerkers
Om alle klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, worden de 

medewerkers regelmatig bijgeschoold. “Technieken veranderen 

en wij veranderen mee”, vertelt Arne over zijn medewerkers. “Op 

deze manier kunnen medewerkers optimaal ingezet worden en 

kan Hydrosan passend advies en maatwerk blijven bieden voor 

alle vraagstukken van klanten.”

BBQ bij De Berk
28 mei 2016
Een gezellig gezelschap in een prachtige omgeving met mooi weer 

en een goed verzorgde BBQ is een garantie voor een geweldige 

avond. Samen met 60 collega ondernemers van Oude Molen hebben 

we bij Brasserie De Berk genoten van een heerlijk verzorgde BBQ. 

Onder het genot van een drankje zijn er tot in de late uurtjes vele 

interessante gesprekken gevoerd. Ook hebben we kennis gemaakt 

met 2 nieuwe leden van OV Oude Molen.  Door het leggen van 

vele nieuwe contacten en met het versterken van de bestaande 

contacten werd het wederom een geslaagde bijeenkomst.

We zijn heel blij met de cheque die we van Interpolis hebben mogen 

ontvangen. Het bedrag komt ten goede van de beveiliging van het 

bedrijventerrein. 

Even voorstellen: 
Nieuw bestuurslid

Graag wil ik me voorstellen 

als nieuw bestuurslid van de 

Ondernemersvereniging Oude 

Molen. Ik ben Mariëlle de Graaf 

en eigenaar van het bedrijf 

Passion4work, gevestigd aan de 

Grondmolen 7. In september 

2013 ben ik verhuisd naar 

mijn nieuwe kantoorpand, dat 

ik geheel naar eigen smaak 

en inzicht heb verbouwd en 

ingericht. De kwaliteit die ik 

nastreef in mijn werk, heb ik terug 

laten komen in de toegepaste 

hoogwaardige materialen. Ik 

heb gekozen voor een strakke 

inrichting met veel glas, zodat 

de helderheid en transparantie 

ook écht voelbaar zijn voor mijn 

klanten. Ik ontvang nog altijd met 

trots mijn klanten op deze locatie. 

In mijn werk houd ik me o.a. 

bezig met loopbaanvragen. 

Zit je nog wel op je plek in je 

huidige baan? Wil je doorgroeien, 

idealen verwezenlijken, jezelf 

ontwikkelen? Ik richt me op 

instroom, uitstroom en vooral 

ook doorstroming binnen 

het werk. Van huis uit ben ik 

bedrijfspsycholoog en (team)

coach. Ik vind het belangrijk dat 

medewerkers streven naar een 

duurzame inzetbaarheid onder 

eigen regie. Momenteel begeleid 

ik 15 medewerkers van een 

internationaal bedrijf, gevestigd 

in Zeeland, die ontslagen zijn en 

op zoek naar ander passend werk. 

Binnen de ondernemers-

vereniging houd ik me bezig 

met de ledenwerving en 

het bezoeken van nieuwe 

klanten. ‘Netwerken en relaties 

opbouwen’ past bij me! Ik hoop 

je snel te zien bij de volgende 

ledenactiviteit en/of vergadering! 

Als je lid wilt worden, stuur 

me dan een mailtje. Ik kom 

persoonlijk bij je langs met een 

presentje!

Groet, Mariëlle de Graaf
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2 september

14 september

23 november

27 januari 2017

De TGIF borrel

KVO inloopuur

KVO inloopuur

Jubileumfeest


