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Een woord van de voorzitter
Beste ondernemers en andere 
betrokkenen van OV Oude 
Molen,

Inmiddels laat de herfst ons 
een schitterend kleurenpalet 
zien. Af en toe mogen we 
nog genieten van een mooie 
nazomerse dag. Ik hoop dat 
jullie een heerlijke vakantie 
hadden, waarin de nodige 
energie en ideeën zowel za-
kelijk als privé zijn opgedaan. 

Dit jaar vieren we ons 15-jarig 
jubileum, vol met speciale 
‘verrassingen’. We kijken terug 
op een geslaagde onthul-
ling van het gehuchtenbord 
in mei. Een mooi voorbeeld 
van samenwerking tussen 
ondernemers, gemeente en 
buurtbewoners. Het voelt 
goed dat het oudste bedrijf 
van dit gebied, de molen, zijn 
plek weer heeft terug gekre-
gen. We hebben er de nodige 
publiciteit mee behaald.

In juni heeft Habufa Meu-
belen (Tholen) de deuren 
opengezet voor onze leden. 
Tijdens een rondleiding in het 
Logistiek Centrum verbaas-
den we ons over de grootte 
van het complex. Daarna 
zijn we in Oud-Vossemeer 
hartelijk ontvangen door de 
gastheren van het Huys van 
Roosevelt. Daar vertoonden 
we de nieuwe film over ons 
bedrijventerrein en ontving 
iedere aanwezige een profes-
sionele foto van diens be-
drijfspand, mogelijk gemaakt 
door Koolen Photography 
en Allskies Aerial Support. 
Inmiddels hebben alle leden 
zo’n foto van ons ontvan-
gen. Edwin Koolen biedt 

het digitale bestand van de 
bedrijfsfoto aan voor 25 euro. 
Het filmpje en foto’s van deze 
bijeenkomsten zijn op onze 
website te bewonderen.

Vooruitkijkend kunnen we 
meedelen dat we met drie 
tafels (30 personen) deelne-
men aan het ondernemers-
gala van Aangenaam GoBoZ 
gala, op vrijdag 27 oktober 
in theater De Maagd. De 
najaarsbijeenkomst/-borrel 
vindt plaats bij Patric Warm-
teService & Techniek, op don-
derdag 23 november. Hij is 
verhuisd met zijn bedrijf naar 
het bedrijfsverzamelgebouw 
Steenspil en geeft dan een 
rondleiding door zijn show-
room. Alle evenementen voor 
2017 staan in de kalender op 
het besloten gedeelte van 
onze website, aanmelden 
kan voortaan digitaal. Je hebt 
daarvoor in het begin van dit 
jaar een persoonlijke inlogin-
structie en code ontvangen. 
Kom je er niet uit? Neem dan 
contact met me op, ik help je 
graag.

Tevens zijn we blij met de 
samenwerking met Hans-Jorg 
van Broekhoven, van Bureau 
Dubbelstraat. Hij heeft onze 
nieuwsbrief een nieuwe look 
gegeven, neemt de inter-
views af en redigeert onze 
artikelen. Uiteraard wordt de 
nieuwsbrief eveneens down-
loadbaar op onze website 
geplaatst. 

We nemen helaas ook af-
scheid. Tanja Slyursar is 
gestopt met haar werkzaam-
heden voor het bestuur. De 
reden is de verhuizing van 
Inpieq naar Steenbergen per 
1 januari 2018. We bedanken 
haar voor de tijd en energie 
die ze in de vereniging stopte 
en we wensen Frank en Tanja 
veel succes met de uitbrei-
ding van hun onderneming. 
Ik hoop jullie snel weer te zien 
op één van onze netwerke-
vents!

Met hartelijke groet,

Mariëlle de Graaf 
Voorzitter OV Oude Molen

Keurmerk 
Veilig 
Ondernemen
Het KVO certificaat van 
OV Oude Molen is geldig 
van 2016 t/m 2019. Dat 
betekent niet dat de KVO 
werkgroep stil zit in de 
tussenliggende tijd. De 
groep blijft juist actief, 
zodat de veiligheid van het 
bedrijventerrein verder 
geoptimaliseerd wordt.  In 
2019 willen we bovendien 
het certificaat kunnen 
verlengen.

Communicatie tussen 
bedrijven, gemeente,  politie 
en de brandweer is dé sleutel 
voor het optimaliseren 
van de veiligheid op ons 
bedrijventerrein. Door de 
digitalisering en social media 
zijn de lijntjes nog korter 
en is iedereen nog beter 
bereikbaar. We hebben 
recentelijk een groepsapp 
aangemaakt voor alle leden 
van OV Oude Molen, zodat 
we elkaar meteen op de 
hoogte kunnen brengen van 
verdachte omstandigheden 
en calamiteiten.

Uiteraard blijven we 
tevens gewoon via onze 
website en de nieuwsbrief 
communiceren. Er is een 
nieuwe meldkaart op de 
website geplaatst, met alle 
recente veiligheidsinformatie 
en telefoonnummers. 
De kaart is op de (extra 
ingelaste) ledenvergadering 
van 18 september 
jongstleden uitgereikt aan 
de aanwezige bedrijven. 

Lees verder ☛



KVO-keurmerk
(Vervolg)
Uiteraard is deze meldkaart, 
met de meest actuele 
telefoonnummers en 
andere gegevens, via 
www.ovoudemolen.nl 
ook te downloaden en af 
te drukken. Je kunt deze 
vervolgens ophangen, goed 
in het zicht natuurlijk. 
Op maandag 18 september 
heeft de brandweer 
wederom een brandoefening 
uitgevoerd. Dit keer vond 
de oefening plaats bij het 
bedrijf Rommtech. De 
vrijwillige brandweer van 
Halsteren en de brandweer 
van Bergen op Zoom hebben 
hiertoe bijgedragen. Er vond 
onder meer een alternatieve 
ademlucht oefening plaats. 
De brandweer oefent graag 
op locatie. Wanneer je 
ook je bedrijfsruimte ter 
beschikking wilt stellen, 
stuur dan een e-mail naar 
Jos.loos@brandweermwb.
nl. Als bijlage bij deze 
nieuwsbrief is een 
brandpreventie- en een 
controlelijst warmtewerken 
toegevoegd.

Hartelijke groet van 
Werkgroep KVO

Christiaens Carrosserie 
Hydrauliek, oftewel CCH, 
bestaat al weer 16 jaar. Het 
bedrijf van Toon Christiaens 
was in de beginjaren geves-
tigd in Steenbergen maar 
zit inmiddels al weer sinds 
2006 op bedrijventerrein 
Oude Molen. De eigenaar 
heeft daar nog geen dag 
spijt van gehad.

CCH bouwt hydraulieksyste-
men op vrachtwagens, voor 
sectoren als de bouw, afvalin-
zameling, wegenconstructie 
en fabrieksverhuizingen. 
Specifieke machines dus voor 
klanten in de Benelux en 
Engeland die maatwerk no-
dig hebben. “Mede daarom 
is dit een prima locatie voor 
ons”, legt Toon uit. “Centraal 
gelegen en inmiddels aan die 
A4. We doen ook reparaties 
en onderhoud hier, net als in 
onze vestiging in Ridderkerk. 
Goede uitvalswegen zijn 
daarom belangrijk.” 
Snel werken en leveren zit 
sowieso in het DNA van zijn 
bedrijf, vertelt hij: “We kun-
nen opleveren in een kwart 

van de tijd die onze concur-
renten er voor nodig hebben, 
zonder dat we er meer voor 
rekenen.” 

Kwestie van vetrouwen
Het is een interessant vak, 
vindt Toon. Het vertrouwen 
en de vrijheid die opdracht-
gevers hem en zijn team 
geven, zijn een grote blijk van 
waardering. Het is bovendien 
erg mooi om op of langs we-
gen wagens tegen te komen 
die je zelf hebt gebouwd. Hij 
beleeft zoveel plezier aan dit 
werk en de resultaten ervan 
dat het zelfs tot een groot te-
rugkerend evenement leidde. 
Enkele jaren terug liet hij 50 
hier gemaakte autolaadkra-
nen terugkomen naar deze 
locatie. Die werden allemaal 
in volle glorie weggezet en 
het trok veel bekijks, zeker 
uit de sector. Inmiddels is het 
een terugkerend en groeiend 
event, dat dit jaar in Gorin-
chem plaatsvond met maar 
liefst 150 wagens.

Meerwaarde van een OV
Toon is blij met OV Oude 

Molen, vertelt hij: “Ik probeer 
zo veel mogelijk naar bijeen-
komsten te komen. Om een 
beetje bij te praten en de on-
derlinge contacten in stand 
te houden, maar ook als blijk 
van waardering voor de men-
sen die er tijd in steken.” 

Gezamenlijk optrekken
Bovendien is de vereniging 
echt van meerwaarde geble-
ken voor het bedrijventerrein, 
is zijn overtuiging. “Door 
gezamenlijk op te trekken en 
te laten zien wat hier al aan 
technische aanbieders zit, 
trek je weer nieuwe en ver-
wante bedrijvigheid aan. Ook 
de samenwerking met zo’n 
vmbo-school als De Steenspil 
is belangrijk. Samen creëren 
we groeikansen. Goed voor 
onszelf en voor de lokale 
samenleving.” 
De ondernemer hecht 
waarde aan succes en kansen 
delen,  zo blijkt. Zijn bedrijf 
investeert niet alleen in 
zichzelf maar sponsort ook 
bijvoorbeeld het jaarlijkse 
Tractorpulling-event van KPJ 
Halsteren.

De hydrauliek is een mooi 
vak, vindt Toon Christiaens
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Ledenactiviteit 
23 juni 2017

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

Met zo’n 30 deelnemers 
brachten wij op 23 juni 
bedrijfsbezoeken aan Ha-
bufa op Tholen en Huys 
van Roosevelt in Oud-
Vossemeer. We kijken 
terug op een geslaagde 
uitstap.

Habufa is een internatio-
naal opererende meubel-
fabrikant, waar je bekende 
merken vindt als Henders & 
Hazel, Xoon en dergelijke. 
Wij werden aan het einde 
van de middag hartelijk 
ontvangen door Anton Tim-
mermans, chef logistiek, 

met een bolus en koffie. 
Anton vertelde trots de 
achtergrond van dit prach-
tige bedrijf, dat een beetje 
verstopt ligt op het Thoolse 
bedrijventerrein. Vervolgens 
kregen we een rondleiding 
en met een goed gevulde 
goodiebag vetrokken we 
naar volgende adres.
 
Dat werd het Huys van 
Roosevelt, een zeer 
sfeervol restaurant in Oud-
Vossemeer, genoemd naar 
de gelijknamige familie. De 
voorouders van de Ameri-
kaanse president komen 

hier vandaan. Daarom is er 
ook een Roosevelt informa-
tiecentrum op het centrale 
plein, recht tegenover het 
restaurant. Dit infopunt 
maakt deel uit van het toe-
ristisch ontwikkelplan van 
Tholen.

Eerst hebben we deel ge-
nomen aan het ‘Rondje 
Roosevelt’, waarbij tevens 
het museum is bezocht. 

Vervolgens hebben we 
genoten van een uitgebreid 
diner. Alle aanwezige leden 
kregen daarbij een luchtfoto 
van het eigen bedrijfspand, 
een presentje van OV Oude 
Molen. Inmiddels hebben 
ook leden die er niet bij wa-
ren deze ontvangen. Deze 
foto’s zijn bij te bestellen bij 
Edwin Koolen. Het bestuur 
bedankt hem voor de ver-
richtte werkzaamheden. 


