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Beste leden en betrokkenen  van OV 

Oude Molen

AVN Slijpmaterialen BV

Wij optimaliseren technische slijpbewerking op maat

Het is al bijna 15 jaar geleden dat 

OV Oude Molen door een aantal 

gemotiveerde ondernemers werd 

opgericht met als doel een posi-

tief ondernemersklimaat creëren 

op een veilig bedrijventerrein. Dit 

is nog steeds het doel, optimalisa-

tie van de veiligheid. We werken 

samen in het KVO met de politie, 

brandweer en gemeente. Maar 

we hebben natuurlijk ook de 

inzet van alle ondernemers nodig. 

Wanneer iedereen zijn eigen 

terrein schoon en opgeruimd 

en zich aan de afspraken houdt, 

is ons bedrijventerrein Oude 

Molen een stuk veiliger. Als we 

daarnaast met elkaar in gesprek 

gaan, de hulp bieden die nodig is, 

blijft het voor iedereen op Oude 

Molen een positieve en veilige 

omgeving om te werken en te 

ondernemen. Op het terrein 

zijn ook nieuwe ontwikkelingen 

van reeds gevestigde en nieuwe 

bedrijven in volle gang. Aan de 

Koningsspil worden de laatste 

percelen bebouwd en er staan 

nagenoeg geen bedrijfsgebou-

wen leeg. Ook is de gemeente 

in overleg met ‘Focus’ om de 

verkoop van de percelen aan de 

Steenspil te stimuleren. Allemaal 

positieve geluiden en activiteiten 

op ons prachtige bedrijventer-

rein. Een bedrijventerrein waar 

we allemaal trots op mogen zijn. 

Graag tot ziens op de volgende 

ledenvergadering die plaats vindt 

bij AVN Slijpmaterialen te 

Halsteren op 22 oktober.

Marielle ter Bogt

Voorzitter OV Oude Molen

AVN Slijpmaterialen BV startte 

in april 2014 met de bouw van 

een nieuw hoofdkwartier op 

bedrijventerrein Oude Molen. In 

oktober was het nieuwe pand 

gereed voor gebruik. Marieke 

Berentsen van AVN Slijpmateria-

len wijst met nadruk op het feit 

dat men erg tevreden is over de 

nieuwe locatie, zichtbaar vanaf 

de A4. “We zijn in 1995 in Bergen 

op Zoom met onze activiteiten 

van start gegaan en in 1997 naar 

Roosendaal verhuisd. Daar waren 

we gevestigd in een bedrijfsverza-

melgebouw aan Hogerwerf, maar 

groeiden al heel snel uit ons jasje. 

Onze behoefte aan meer ruimte 

werd beantwoord in het aanbod 

op Oude Molen en de locatie is 

zowel voor onze klanten als ons 

personeel ideaal”, aldus Marieke. 

AVN Slijpmaterialen is een handels-

onderneming in slijpmaterialen 

die bijvoorbeeld afzet vindt bij 

industriële slijperijen, hardme-

taalverwerkende industrieën, 

producenten van gereedschap-

pen en gereedschapsmakerijen, 

machinefabrieken en gieterijen, 

toeleveranciers in de automobiel

-industrie. AVN Slijpmaterialen BV 

is gespecialiseerd in het geven 

van technisch advies en biedt 

intensieve technische onder-

steuning voor het laten maken 

en leveren van verschillende 

producten op het gebied van 

slijpbewerking. Marieke: “Door 

onze technische kennis en in sa-

menwerking met de klant streven 

wij naar maatwerk oplossingen 

in de branche waarin de klant 



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.”

 Keurmerk Veilig 
Ondernemen 

Algemene Ledenvergadering 
22 oktober

Tijdens een KVO schouwronde op maandag 21 september 2015 zijn 

er wat betreft parkeren met name aan de Vang en Steenspil veel 

overtredingen geconstateerd. 

Vanuit de afdeling EZ zal op korte termijn een brief naar alle betrok-

ken bedrijven worden gestuurd waarin kenbaar wordt gemaakt dat 

er tijdens een uitgevoerde schouwronde nogal wat constateringen 

zijn gedaan met betrekking tot het parkeren van auto’s. Concrete 

voorbeelden hiervan zijn ondermeer parkeren op fietspad, groen-

strook en gemeentegrond. In die brief worden de ondernemers 

vervolgens verzocht om de parkeerovertredingen te beëindigen 

binnen een gestelde termijn. Mocht blijken dat parkeerovertredin-

gen niet beëindigd worden, dan zal de gemeente genoodzaakt zijn 

om handhavend op te treden.  

Een kleine delegatie van de Gemeente Bergen op Zoom (afdelingen 

Economische Zaken en WSP Werkcentrum Brabantse Wal) bezoeken 

22/10 de ledenvergadering van ondernemingsvereniging Oude 

Molen bij AVN slijpmaterialen, om hun disciplines toe te lichten en 

nader kennis te maken met de leden van ondernemingsvereniging 

Oude Molen. Peter Floor, directeur van Novatex (Canadaweg 42a, 

4661PZ Halsteren), is bereid gevonden om zijn ervaringen met 

zowel economische zaken als het werkcentrum uit de praktijk toe 

te lichten.

Als ik vroeger, toen ik nog een kleine jongen was, ’s morgens bene-

den kwam zei mijn vader meestal: “Goedemorgen zoon, we gaan 

er vandaag eens lekker tegen aan.” Ik bewonderde toen al  zijn opti-

misme. Hij had immers, een paar jaar daarvoor, de watersnoodramp 

van 1 februari 1953 meegemaakt. Van zijn huis met schuur was niets 

over. Machines onbruikbaar en paarden verdronken. Hij kon een jaar 

niet zaaien en oogsten. 

In 1954 bouwde hij een nieuw huis met schuur. Paarden kwamen er 

niet terug. Daar kwam een tractor voor in de plaats. Dat is onderne-

men! In moeilijke tijden doorbijten en vernieuwen.

In zijn nieuwe huis liet hij een schouw metselen met in de zijkant 

een klein nisje. Hierin bewaarde hij zijn tabakspot en sigaren. “Blijven 

ze goed droog”, zei hij.

Het bedrijf nam ik later van hem over en van het woonhuis maakte 

ik mijn kantoor. Na zijn overlijden heb ik zijn foto in het nisje van 

de schouw gezet. Iedere morgen als ik op kantoor kom, kijk ik een 

paar seconden naar de foto en zeg ik “Goedemorgen Pa, we gaan er 

vandaag eens lekker tegen aan!”

037

actief is. Wij  communiceren met 

de klant en de beste leveranciers 

die ervoor zorgen dat het juiste 

product onder private label wordt 

vervaardigd. Wij werken zowel 

nationaal als internationaal.”

Producten die door AVN Slijpma-

terialen BV geleverd worden zijn 

CBN- en diamantslijpschijven, slijp-

stenen, -stiften en –segmenten, 

hoongereedschappen en – ste-

nen, dress gereedschappen, door- 

en afbraamschijven, diamantza-

gen en flexibele slijpschijven. 

In het pand aan de Steenspil 

in Halsteren bevinden zich de 

kantoren en magazijnen van AVN 

Slijpmaterialen BV en sinds kort 

ook apparatuur voor het profi-

leren van nieuwe en gebruikte 

slijpschijven. Het doel van het 

profileren is repareren door de 

schijf weer scherp te zetten of het 

profiel van de schijf aan te passen 

aan het gewenste doel. Het profi-

leren is een stuk extra service van 

AVN Slijpmaterialen BV. 

Ondernemersvereniging

Na vestiging op Oude Molen is 

AVN Slijpmaterialen BV direct lid 

geworden van de ondernemers-

vereniging. Marieke Berentsen 

daarover: “Wij zien duidelijk de 

toegevoegde waarde van dit 

lidmaatschap. We willen graag 

op de hoogte blijven van wat er 

speelt. Samen kunnen we goede 

stappen zetten op het gebied van 

bijvoorbeeld aanleg glasvezel, be-

veiliging en veiligheid. Het is ook 

goed kennis te nemen van elkaars 

specialiteiten en netwerk.”

De ledenvergadering van de 

Ondernemersvereniging Oude 

Molen vindt plaats bij AVN Slijp-

materialen BV op a.s. 22 oktober. 

Voor meer informatie: 
www.avnslijpmaterialen.nl 
AVN Slijpmaterialen BV, Steen-
spil 30, 4661 TZ Halsteren, 
tel. (0165) 52 1197
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