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“Trots op de naam Oude Molen” 
Hoe mooi is het om de 

voorzittershamer van OV 

Oude Molen overhandigd te 

krijgen tijdens het 15-jarig 

jubileumfeest? Mariëlle de 

Graaf is er trots op om de 

vierde voorzitter te zijn van 

de vereniging die inmiddels 

65 leden telt. Sinds 2013 is 

Mariëlle met haar bedrijf 

Passion4work op Grondmolen 

gevestigd. Met Passion4work 

begeleidt zij onder andere 

kandidaten van ‘werk naar 

werk’.

Mariëlle is geen onbekende meer 

binnen de vereniging; ze was al 

enige tijd actief als bestuurslid 

en bracht de bedrijfsbezoeken 

aan nieuwe leden. Om de 

overdracht zo soepel mogelijk 

te laten verlopen, heeft ze 

intensief overleg gevoerd met 

Mariëlle ter Bogt. Mariëlle ter Bogt 

blijft bestuurslid, waardoor de 

kennis die reeds is opgebouwd 

niet verloren zal gaan. Samen 

met de andere bestuursleden 

gaan we gezamenlijk met veel 

enthousiasme de toekomst 

tegemoet. 

 2017 Is het jubileumjaar en 

Mariëlle had de eer om het 

nieuwe logo en de vernieuwde 

website van OV Oude Molen aan 

de leden te presenteren tijdens 

het jubileumfeest. Het logo 

visualiseert de samenwerking, 

dynamiek, plezier en zakelijkheid. 

De website is gemoderniseerd; 

de leden vinden op het gesloten 

gedeelte informatie die van 

belang is voor de leden van de 

vereniging, zoals de verslagen 

van de jaarvergaderingen, de 

uitnodigingen, de kalender 

met activiteiten, speciale 

mededelingen en foto’s van 

de verschillende activiteiten. 

De leden mogen zich via de 

website ook presenteren met het 

bedrijfslogo en een -pro� el. Sinds 

dat de website live is gegaan (27 

januari) heeft onze website meer 

dan 10.000 bezoekers gehad. 

Geweldig! 

We hebben dit feestjaar wat 

mooie activiteiten op de agenda, 

hierover kan Mariëlle echter nog 

niet teveel loslaten, maar de leden 

staat iets moois te wachten!

Op vrijdag 12 mei  wordt het 

gehuchtenbord geplaatst. Dit 

gehuchtenbord vertelt iets over 

de historie van de Oude Molen. 

De onthulling van het bord vieren 

we als vereniging samen met de 

gemeente Bergen op Zoom, de 

Heemkundekring en 

omwonenden. Tevens vindt er 

een rondleiding plaats in de 

maalderij. Oude tijden herleven! 

We mogen trots zijn op de naam 

‘Oude Molen’ die reeds 200 jaar 

bestaat.

Graag tot ziens op de 

jaarvergadering bij CCH op 

donderdag 16 maart! 

Mariëlle De Graaf

Voorzitter OV Oude Molen

Mededeling
Titia de Vries, Notaris van Ligne Netwerknotarissen zal afscheid 

nemen van onze vereniging tijdens de jaarvergadering.

Titia heeft besloten haar notariskantoor in Halsteren te sluiten.

We danken Titia voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen ze 

succes met haar nieuwe baan in Breda.



15-jarig bestaan OV Oude Molen
Op 27 januari vierde onze 

ondernemersvereniging 

haar 15-jarig bestaan. Alle 

genodigden werden hartelijk 

welkom geheten

door het lakei duo. De foto’s 

die met het duo zijn gemaakt 

werden op polaroid foto 

vastgelegd en werden tijdens de 

avond aan u uitgedeeld.

De digitale foto’s met het lakei duo 

zijn op onze vernieuwde website 

terug te vinden.

Met ruim 80 personen vierden 

we het jubileum in restaurant 

Moerstede met een walking dinner; 

heerlijke gerechtjes

werden gedurende de avond 

geserveerd. De band zorgde voor 

een sfeervolle muzikale avond waar 

we met alle aanwezigen 

met plezier op terug kunnen kijken. 

Zoals bij iedere bijeenkomst is er 

alle gelegenheid geweest voor 

de genodigden om met elkaar bij 

te praten en te netwerken. Ook 

een drietal potentiële nieuwe 

leden waren aanwezig op onze 

feestavond. Ook zij hebben ons 

bericht zich erg

welkom te hebben gevoeld. 

Uiteraard zullen wij deze bedrijven 

op korte termijn benaderen over het 

lidmaatschap.

Wij zien uit naar uw komst op de 

eerstvolgende bijeenkomst, de 

algemene ledenvergadering.

Bekijkt u regelmatig de website, 

ACTIVITEITENSCHEMA
 

 

  

16 maart

12 mei

22 mei

23 juni

11 september

13 november

Jaarlijkse ledenvergadering

Plaatsing gehuchtenbord

KVO inloopuur

Ledenactiviteit bijeenkomst

KVO inloopuur

KVO inloopuur

KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
Het KVO certi� caat voor OV Oude Molen is van 2016 t/m 2019 geldig. 

Ondertussen gaat de werkgroep door met activiteiten  om de veiligheid 

van het bedrijventerrein te optimaliseren zodat we in 2019 het certi� caat 

weer kunnen verlengen.

De Gemeente Bergen op Zoom, Politie, Brandweer en OVOM hebben 4 

maal per jaar een overleg. U bent van harte welkom met uw vragen en 

ideeën voor een nog veiligere werkomgeving. De data van de overleggen 

staan op de website vermeld, maar ook in de agenda van deze 

nieuwsbrief vermeld. U kunt tijdens deze overleggen terecht met vragen 

die betrekking hebben op de veiligheid van ons bedrijventerrein.

Het handhaven van het parkeren op eigen terrein staat hoog op de 

KVO agenda. Wij willen aan u allen vragen om de auto’s of bussen 

van uw onderneming, uw werknemers en uw bezoekers op eigen 

terrein te parkeren, zodat de straten vrij blijven voor het verkeer. Het is 

belangrijk dat alle bedrijven goed bereikbaar blijven en er geen onveilige 

verkeerssituaties ontstaan. We willen niet dat vrachtwagenchau� eurs 

met hun wagens en trailers op het terrein van Oude Molen overnachten 

omdat dit onveilige situaties met zich mee brengt. Uw hulp wordt 

gevraagd om te blijven meewerken aan een veilig bedrijventerrein, dus 

als u constateert dat overnachtingen plaats vinden of andere onveilige 

situaties ontstaan door foutief parkeren, dan verzoeken wij u dringend 

om dit te melden.  Melden kan via de Beter Buiten App van de gemeente 

(u kunt een foto van de verkeerssituatie meesturen in de app) of u kunt 

een e-mail bericht sturen naar secretaris@ovoudemolen.nl, zodat wij de 

meldingen kunnen verzamelen en actie ondernemen 

via het KVO overleg, waar zowel de gemeente als de 

politie is vertegenwoordigd. Graag willen wij u erop 

attenderen dat op de nieuwe website van OV Oude 

Molen het onderdeel veiligheid is opgenomen. Hier 

vind u meer informatie over het KVO en de gegevens 

waar u melding kunt maken over onveilige situaties.  

Hartelijk dank, namens de werkgroep KVO.

want alle actuele informatie en 

bijeenkomsten worden via de 

website gecommuniceerd.

Namens het Bestuur van OV Oude 

Molen: Bedankt voor de gezellige 

avond!

Hartelijk welkom nieuwe leden
Corsmit Techniek, Jefko Techniek & Protech Service & Engineering


