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Beste leden en betrokkenen 
van OV Oude Molen

De bladeren zijn weer van de 

boom gevallen, het is al vroeg 

donker, het einde van 2016 

komt dichterbij. Een goed 

moment om even terug te 

blikken maar vooral vooruit te 

kijken naar 2017.

Het jaar 2016 met OV Oude 

Molen staat voor velen als een 

actief jaar in ons geheugen. We 

hebben leuke bijeenkomsten 

gehad, onder andere bij 

Novatex, waar de wijkagent van 

Oude Molen Paul Jacobs,  alle 

aanwezigen heeft meegenomen 

in de digitale wereld van het 

melden of aangifte doen van 

schade of ongebruikelijke/

ongewone zaken. Met een 

gezellige borrel hebben we de 

avond afgesloten. Bij Brasserie 

de Berk hebben we op 20 mei 

een BBQ georganiseerd die 

ontzettend gezellig is geweest. 

De borrel die we in het najaar 

normaliter ook altijd bij een lid op 

Oude Molen organiseren hebben 

we eenmalig onder gebracht 

bij de organisatie van de TGIF-

borrel in Bergen op Zoom op 4 

november jongstleden. Het werd 

een geslaagde netwerkavond 

met veel leden die aanwezig 

waren. 

 

In 2016 hebben we met het 

bedrijventerrein wederom 

het KVO certifi caat mogen 

ontvangen, met een geldigheids-

duur van 3 jaar.

Verheugd zijn we met de 

komst van nieuwe leden; Ron 

Warmteservice aan de Koningsspil 

en Van Houten Projectinrichting 

aan de Canadaweg.

Een blik vooruit: in 2017 bestaat 

OV Oude Molen 15 jaar. Dit 

jubileum gaan we natuurlijk een 

heel jaar vieren. Op vrijdag 27 

januari 2017 wordt u verwacht 

op onze feestavond bij restaurant 

Moerstede. U ontvangt natuurlijk 

nog een formele uitnodiging, 

maar u mag deze avond alvast 

reserveren in uw agenda.  U mag 

op deze avond heerlijk eten, 

lekkere drankjes en sfeervolle live 

muziek verwachten. Natuurlijk 

vormen de onderlinge contacten 

met alle collega’s aangesloten bij 

onze ondernemersvereniging 

de basis voor een geslaagde 

feestavond. De bestuursleden 

zullen in 2017 de taken en 

verantwoordelijkheden 

herverdelen en we zijn nog 

altijd op zoek naar enthousiaste 

collega’s die een positieve  

bijdrage willen leveren aan het 

besturen van de vereniging.  

Heeft u interesse om actief deel 

te nemen in het bestuur, laat 

het ons weten. Ik wens iedereen 

alvast een prachtige december 

maand en graag tot  ziens op 27 

januari bij de feestavond 

 “15 jaar OV Oude Molen”

 

Mariëlle ter Bogt

Voorzitter OV Oude Molen

Pro� el:

• Netwerker;

• Werkzaam of ondernemend in een 

 organisatie op bedrijventerrein Oude Molen;

• Onderhouden van contacten met de gemeente en andere   

 ondernemingsverenigingen binnen de gemeente 

 Bergen op Zoom;

• Betrokkenheid bij werkzaamheden die betrekking hebben op  

 behoud van ons keurmerk veilig ondernemen.

Oproep!
Bestuursleden gezocht voor 
ondernemersvereniging 
Oude Molen



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.”

Uitreiking KVO certi� caat
Op woensdag 2 november 

heeft wethouder Ad Coppens 

het KVO certi� caat 2016-2018 

uitgereikt aan bedrijventerrein 

Oude Molen, TNP en LMM, 

3 bedrijventerrein in de 

gemeente Bergen op Zoom. 

Dit KVO certificaat is het resultaat 

van intensieve samenwerking 

tussen de ondernemersvereniging, 

de gemeente, de politie en 

de brandweer. Jaarlijks is er 4 

keer een actief overleg met 

betrokken partijen en 2 maal 

per jaar is er een schouwronde 

over het bedrijventerrein, die 

worden behandeld door de 

werkgroep KVO om het streven 

naar behoud van een veilig 

en schoon bedrijventerrein 

vast te houden. Samen met 

de afdeling handhaving van 

gemeente Bergen op Zoom, 

De Belastingdienst, Brandweer 

en Politie zijn er uitgebreide 

controles uitgevoerd  bij bedrijven 

gelegen aan de Steenspil en 

de Koningsspil.  Ook heeft er 

naar aanleiding van een aantal 

meldingen een snelheidsmeting 

op de Vang plaatsgevonden. De 

resultaten van deze onderzoeken 

zullen in de loop van 2016-2017 

met de betrokken ondernemers 

worden besproken. 

We blijven als werkgroep actief 

om over 3 jaar het certificaat weer 

te kunnen verlengen. 

Heeft u informatie of tips voor ons, 

mail het of loop binnen tijdens 

een KVO overleg. De data staan 

op de website gepubliceerd. Wilt 

u uw bijdrage leveren aan de 

werkgroep? Wilt u aanwezig zijn 

bij een vergadering? Laat het even 

weten! U bent altijd welkom!

De KVO werkgroep.

ACTIVITEITENSCHEMA
 

 

  

27 januari

13 februari

16 maart

22 mei

23 juni

11 september

13 november

Jubileumfeest 15 jaar bestaan 

KVO inloopuur

Jaarlijkse ledenvergadering

KVO inloopuur

Ledenactiviteit bijeenkomst

KVO inloopuur

KVO inloopuur

Brandoefening
28-11-2016 heeft er een 

brandoefening plaats gevonden op de Steenspil.

De brandweer heeft in het kader van het KVO een brandoefening 

uitgevoerd op locatie van Patric Warmeservice. Doel van deze 

oefening was om met een klein team de brand te bestrijden; een 

nieuwe manier van trainen. De regionale commandant en het hoofd 

PO waren aanwezig om invulling te kunnen geven aan de evaluatie. 

De brandweer is op zoek naar nieuwe trainingslocaties, dus als je je 

bedrijfslocatie beschikbaar wilt stellen, graag even een berichtje naar 

Patric Warmteservice via patricwarmteservice@home.nl

Nieuwe leden
Ron’s Warmteservice, Van Houte Projectinrichting en 

Jefko Installatietechniek

Ons nieuwe logo en onze nieuwe 
website zijn in de maak!
Ons nieuwe logo en onze nieuwe 
website zijn in de maak!


