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Klaar voor het voorjaar!
Beste ondernemers en andere 
betrokkenen van OV Oude 
Molen,

Het Olympisch vuur is inmid-
dels gedoofd, de schaatsen 
mochten een paar dagen 
uit het vet, de stemmen zijn 
(opnieuw) geteld, de tempe-
ratuur klimt op naar zo’n 20 
graden Celsius, we zijn weer 
klaar voor het voorjaar. In dit 
voorwoord kijk ik kort terug 
op het jubileumjaar en voor-
al ook weer vooruit naar de 
mooie evenementen en pro-
jecten die op stapel staan. 

Geslaagd jubileumjaar
We mogen terugkijken op 
een geslaagd jubileumjaar. 
De opkomst bij de evene-
menten was boven verwach-
ting. Dank daarvoor! Het is 
mooi om te merken dat we 
een actieve en levendige 
vereniging zijn. Patrick Louer 
van Patric Warmte Service 
& Techniek heeft ons eind 
november ontvangen in zijn 
nieuwe showroom (verza-
melgebouw Steenspil).
 Naast een hapje en een 
drankje, hebben we ook een 
presentatie gehad over de 
palletkachel. Het was een 
geslaagde en ‘warme’ bij-
eenkomst. Begin december 
kwam een ‘jubileumspecial’ 
uit in de Bergse Bode over 
ons bedrijventerrein en onze 
ondernemersvereniging. We 
hebben daarop veel posi-
tieve reacties ontvangen. 

Nieuwe leden
Het nieuwe jaar luidden we 
in met een nieuwjaarsbijeen-
komst bij Le Bouleau. Tijdens 
dit event hebben we tevens 

twee nieuwe leden welkom 
geheten, te weten Nu & Ko 
en NBS Maritime. 

Algemene Vergadering
De Algemene Ledenverga-
dering vond plaats bij Paper 
Art. Naast het officiële ge-
deelte, hebben we ook heer-
lijk geborreld en veel moois 
gezien tijdens de rondleiding 
door het bedrijf. Dank Da-
niel, Martje en Joris voor het 
ontvangst. We vinden het 
fijn om te merken dat het 
aanmelden via de website 
steeds meer wordt omarmd 
door de leden. 

‘No show’
We merken helaas dat leden 
zich aanmelden en alsnog 
niet komen. Dat is jammer, 
want we stemmen onze ca-
tering daarop af. Vandaar dat 
we overgaan op het ‘no show 

tarief’. Als je je aanmeldt en 
niet komt zonder bericht, 
dan rekenen we een vergoe-
ding per 2018.  

Projecten voor 2018
Voor 2018 hebben we ook 
een drietal (nieuwe) projec-
ten geformuleerd. Deze zijn: 
de slimme camera’s, door-
ontwikkeling van de website 
en duurzaam ondernemen 
op Oude Molen. In de Al-
gemene Ledenvergadering 
hebben we de projecten 
nader toegelicht. 
Ik hoop je snel weer te zien 
op één van onze netwer-
kevents! De eerstvolgende 
staat gepland op vrijdag 22 
juni! 

Met hartelijke groet,

Mariëlle de Graaf
Voorzitter OV Oude Molen

Nieuwjaars-
receptie
Op vrijdagavond 19 januari 
was een groot aantal leden 
van OV Oude Molen te vin-
den op de nieuwjaarsbij-
eenkomst, die dit jaar voor 
het eerst plaats vond, bij Le 
Bouleau. 

Dennis van Zweden, Bedrijfs-
leider van het restaurant, 
heeft zijn uiterste best ge-
daan om de avond succesvol 
te laten verlopen. Het buffet 
was fantastisch: uitgebreid, 
verrassend en zeer divers. De 
ruimte was wat krap, dus vol-
gend jaar wacht ons een iets 
ruimere opstelling. Gezien 
de positieve reacties hebben 
wij namelijk onze nieuwjaars-
bijeenkomst voor volgend 
jaar direct vastgelegd bij Le 
Bouleau. 
Een afvaardiging van de 
leden Paper Art, Diamond 
Tools, Join Onderwijs & 
Opvoeding was aanwezig. 
Het waren nog relatief ‘on-
bekende’ gezichten, die we 
hartelijk welkom hebben 
geheten. Hopelijk hebben zij 
ook genoten van deze eerste 
kennismaking met onze le-
den en collega ondernemers. 
We staan bekend om de ge-
zelligheid!



Groene 
Pluim
Voor ondernemers is de 
zogeheten ‘Groene Pluim’ 
in het leven geroepen, een 
prijs voor het meest in-
novatieve bedrijf op het 
gebied van duurzaam on-
dernemen. De toekenning 
ervan is tevens bedoeld om 
andere bedrijven te inspi-
reren tot het volgen van die 
voorbeeldfunctie.

Ook onze Ondernemersver-
eniging is druk bezig om 
haar steentje bij te dragen 
aan duurzamer ondernemen. 
Hiervoor worden er op dit 
moment gesprekken gevoerd 
met de gemeente om te 
kijken wat de mogelijkhe-
den zijn. Zodra er meer over 
bekend is, laten wij dit weten 
natuurlijk.

Koffiebekers
Op kleinere schaal kan even-
eens vorm worden gegeven 
aan duurzaam ondernemen. 
Neem bijvoorbeeld een 
gewone koffiebeker als al-
ternatief voor al die plastic 
wegwerpdingen. Vul je water-
flesjes opnieuw in plaats van 
nieuwe te kopen. Zamel het 
oud papier en plastic in. Maak 
gebruik van planten en led-
lampen en doe het licht uit 
als je niet in de kamer bent, of 
maak gebruik van lichtsenso-
ren. Allemaal initiatieven op 
kleine schaal, die niet alleen 
goed zijn voor het milieu 
maar nog eens kostenbespa-
rend werken. En dan zijn we 
toch weer terug bij waar het 
om draait, of niet?

Patric Louer, van Patric 
Warmteservice & Techniek, 
heeft een enorme groei 
doorgemaakt sinds zijn 
start als zelfstandig onder-
nemer. Toen hij in 2007 zijn 
eigen bedrijf begon, had ie 
er ruim 15 jaar ervaring in 
de branche op zitten. In-
middels heeft hij meerdere 
monteurs in dienst en twee 
medewerkers op de admi-
nistratie zitten. Het gaat 
goed dus met zijn bedrijf, 
dat al weer even twee loca-
ties heeft op Oude Molen.

Patric is 52 jaar, getrouwd 
met Marja, en woont zo goed 
als zijn hele leven al in Halste-
ren en Bergen op Zoom. Hij 
was enkele jaren oud toen hij 
van Tilburg naar hier kwam, 
groeide dus hier op en voelt 
zich helemaal thuis in deze 
gemeente.
Het begon alleen ruim elf jaar 
geleden te kriebelen toen hij 
nog in loondienst was en hij 
besloot daarom voor zichzelf 
te beginnen. Dat is een suc-
ces gebleken, vooral door de 
wijze waarop hij zijn klanten 
helpt. “Ik maak heel veel uren, 
nog altijd”, vertelt hij. “Want je 

wilt klaar staan voor je klan-
ten. Of dat nou bedrijven of 
particulieren zijn.” Dat woord 
‘service’ zit niet voor niets in 
zijn bedrijfsnaam…

Groei
Zijn keuze om de focus al-
tijd te leggen op kwaliteit 
heeft Patric een grote, vaste 
klantenkring opgeleverd en 
die wordt nog altijd groter. 
Daarom komt er binnenkort 
een monteur bij. En vanwege 
die groei belandde hij op 
dit nog steeds uitbreidende 
bedrijventerrein. Van het blok 
waar hij met een unit begon, 
was hij zelfs de eerste. 

Dat er nog altijd panden en 
bedrijven bij komen is vol-
gens Patric niet onlogisch: 
“Het is hier mooi en dus 
representatief, heel centraal 
gelegen en de onderlinge 
verstandhoudingen zijn 
eveneens erg aangenaam. 
Mensen kennen elkaar hier 
en dat voelt goed, vertrouwd. 
” Hij heeft voor z’n showroom 
een mooie zichtlocatie langs 
de afslag van en naar de A4 
en dat levert ’m niet alleen 
naamsbekendheid maar zelfs 

klanten op, is zijn overtuiging.

Verantwoordelijkheid
Kort na zijn komst op Oude 
Molen, in 2009, pakte Patric 
zelf ook zijn verantwoording 
op voor het bedrijventerrein. 
Hij werd medebestuurder van 
de vereniging en nam plaats 
in een apart bestuur dat zich 
ontfermde over KVO. “Ik heb 
me vooral met het veilig-
heidsaspect bezig gehouden”, 
vertelt hij. “Weet je? Dat is 
natuurlijk tevens eigenbe-
lang. Als het hier goed onder-
nemen blijft, is dat voor mijn 
pensioen ook beter. Je pand 
behoudt meer waarde en je 
bedrijf loopt er wellicht zelfs 
nog beter door.”

Maar dat is zeker niet de 
enige reden dat ie nog altijd 
bestuurder is, meldt hij snel; 
“Het is bovendien een hele 
gezellige club, dus ik beleef 
er veel plezier aan en het is 
goed voor m’n netwerk. Een 
groot deel van de bedrijven 
hier is inmiddels klant bij me.” 
Andersom probeert hij dat 
eveneens zo veel mogelijk te 
zijn; “Zo houden we elkaar op 
meerdere fronten sterk.”

Patric Louer: een ‘warme’ 
band met Oude Molen



Duurzaam ondernemen

V A N  D E R  V L U G T
A C C O U N T A N T S

De jaarvergadering van 8 
maart 2018 stond in het te-
ken van duurzaam onder-
nemen. Wat is dat nou pre-
cies? Duurzaam? Het gaat 
om ondernemen waarbij 
niet alleen wordt gekeken 
naar de portemonnee maar 
ook naar andere doelen.

In 2015 hebben de Verenig-
de Naties met 193 lidstaten 

een ontwikkelingsagenda 
vastgesteld voor de periode 
2015-2030. De agenda be-
staat uit 17 doelen. 

Behoud van de aarde
Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het uitbannen van 
alle vormen van extreme 
armoede, gelijke rechten 
voor mannen en vrouwen, 
schoon water en sanitaire 

voorzieningen voor ieder-
een, toegang tot betaalbare 
en duurzame energie voor 
iedereen en het behoud van 
onze aarde.

ABN Amro-bank
Leon Dingemanse was 
aanwezig namens de ABN 
AMRO-bank. Hij vertelde 
hoe de bank zich inzet voor 
duurzaam ondernemen 

(financierbaarheid). Voor-
beelden hiervan zijn het 
energiezuinig maken van 
bedrijfspanden of het fi-
nancieel ondersteunen van 
innovatieve initiatieven. Er 
wordt veel geïnvesteerd in 
zonne-energie, windenergie 
en circulair ondernemen; 
waarbij de eindproducten 
weer worden hergebruikt om 
nieuwe producten te maken.

Jos Loos: risocobeheersing Brandweer
Hallo, mijn naam is Jos 
Loos. Ik ben 53 jaar en ge-
trouwd en heb één zoon. Ik 
ben werkzaam bij Brand-
weer Midden- en West-Bra-
bant, onderdeel is van de 
Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant.

Mijn functie is medewerker 
risicobeheersing en mijn 
taakveld betreft voornamelijk 
bewustwording en maat-
schappelijke beïnvloeding.
Dit houdt in dat ik me bezig 
houd met voorlichting geven 
aan burgers en bedrijven 
over brandveiligheid, met 
name omtrent wat men er 
zelf aan kan doen om brand 
te voorkomen. 
Tevens neem ik vaak deel aan 
bijeenkomsten over het Keur-
merk Veilig Ondernemen, in 
zowel Bergen op Zoom als 
Roosendaal. Tot slot ben ik 
nog vrijwillig brandweerman 
in Halsteren en doe ik dus 
mee aan het brandweerwerk 
met de rode wagens.
Brandweer Halsteren wil 
graag goed op de hoogte 
zijn en blijven van het ver-

zorgingsgebied. Daarom 
wil ik van deze gelegenheid 
gebruik maken om te vragen 
of wij bij jullie een oefening 
mogen organiseren. Dit is 
zowel voor de brandweer als 
je bedrijf (BHV organisatie) 
een goede manier om te zien 
waar de risico’s zitten en wat 
men van elkaar mag ver-
wachten als het echt nodig is.

Geïnteresseerd? Stuur me 
dan een mail om te laten 
weten dat jullie bedrijf een 
oefening van de brandweer 
wil faciliteren. Dit vindt altijd 
plaats op maandagavond.

Met vriendelijke groeten,
Jos Loos

Jos.loos@brandweermwb.nl


