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- VOORWOORD -

ONZEKERHEDEN, DEEL 2
‘Onzekerheden’ schreef ik boven mijn voorwoord
in het vorige nummer van Impact. Toen ging het
over corona en het aantal besmettingen. Hoewel
dat virus de wereld nog niet uit is, zijn er nieuwe
onzekerheden bij gekomen waarover ik heel wat
meer zorgen heb: de oorlog in Oekraïne en de
wereldwijde gevolgen daarvan. Energieprijzen,
torenhoge inflatie, gebrek aan grondstoffen en
onderdelen, grote financiële zorgen bij een groter
wordende groep huishoudens. Ach, ik vertel u niks
nieuws. U volgt het ook allemaal op de voet. We
staan erbij en we kijken ernaar. Want we zijn
slechts toeschouwers bij dat kolossale geopolitieke
spel dat wordt gespeeld.

na de zomer verschijnt zijn laatste column aan ons
presenteert. Het zal een uitdaging worden een
waardig opvolger te vinden. Denkt u mee?
Ik wens u allen en al uw dierbaren, ondanks alle
onzekerheden en overvolle luchthavens, een
mooie zomer en een fijne vakantie toe. Ik kijk er
naar uit u in na de zomer weer live én gezond te
kunnen ontmoeten!

Jan Willem
van Hellemond
Voorzitter

Intussen wordt van ons elke dag ondernemerschap gevraagd. En daar liggen uitdagingen
genoeg. Hoe komen we aan goed personeel, is
zo’n vraagstuk. En als overal kosten oplopen, de
rente aan het stijgen is en het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid de afgelopen tijd
naar het laagste niveau ooit daalde, wat betekent
dat voor ons verdienmodel en de bedrijfsvoering?
In het vorige nummer van Impact schreef ik dat
van de flexibiliteit, de creativiteit en de overlevingsdrang van ondernemers weer veel gevraagd zal
worden. Ik kan die woorden gewoon herhalen.

Ervaar volledigheid;
Typisch Tinke.
Zwolseweg 17-21
2994 LB Barendrecht
0180 - 62 30 00

Noorderparklaan 20
2662 DJ Bergschenhoek
010 - 440 07 88

Intussen hebt u weer een mooi nummer van ons
magazine Impact in handen. Want corona of
oorlog in Oekraïne, ondernemers blijven ondernemen en hun verhalen mogen gehoord worden.
Zoals de verhalen van Pieter Roterman (Cazdak) en
Wilma Kouters (mediation en advocatuur). We
blikken terug op leuke ledenactiviteiten, zoals het
avontuur met de e-choppers of de haringparty. U
kunt lezen over de stappen die Jeffrey van Rietschoten (Van Rietschoten Office Point) en Hans
Groenendijk (Groener Gras) hebben gezet. We
stellen het nieuwe college van burgemeester en
wethouders aan u voor, na de daverende verkiezingsoverwinning van Echt voor Barendrecht (20
van de 29 gemeenteraadszetels). We nemen een
kijkje in de koffer van Dirk Vermaat, een van de
wethouders in het nieuwe college. Hij houdt niet
van buiten de deur eten en is een verwoed kampeerder. Afijn, leest u het zelf maar!
We besluiten ons blad met de altijd vermakelijke
column van Dick Nootenboom. Ik noem dat hier
even, omdat Dick in het nummer van Impact dat
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Écht VERSE
SOEPen
zonder toevoegingen
met alleen verse groenten
van verse groentebouillon
probeer ook eens als lunch
of tussendoor!

MEDE-OPRICHTER VBO GERRIT
VAN DER HEIDEN OVERLEDEN
OP 1 JANUARI VAN DIT JAAR OVERLEED GERRIT VAN DER HEIDEN. HIJ IS 85 JAAR GEWORDEN. GERRIT
VAN DER HEIDEN IS EEN VAN DE OPRICHTERS VAN ONZE ONDERNEMERSVERENIGING.
GERRIT PIETER VAN DER HEIDEN WERD OP 27
DECEMBER 1936 GEBOREN AAN DE TALMAWEG
IN BARENDRECHT ALS NUMMER ZEVEN VAN IN
TOTAAL ACHT KINDEREN. HIJ GING NAAR DE
GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL EN VERVOLGENS NAAR DE AMBACHTSSCHOOL. SPORTIEF
WAS HIJ OOK: GERRIT DEED AAN GYMNASTIEK
EN KORFBAL.
Hij werkte als machinebankwerker en lasser, maakte smeedijzeren hekken, inrijpoorten, balkonhekken en omdat hij hogerop wilde heeft hij ook nog
de avondschool gedaan. Zijn werkgevers waren
Onnink en later Montinex in Ridderkerk, waar hij
steeds meer verantwoordelijkheden kreeg en
uiteindelijk van de werkvloer op kantoor terecht
kwam.

uniek inkijkje in de
fabriek in Oud-Beijerland
SCOOR SNEL UW EIGEN SOUPY BIJ:

www.soupy.nl

Gerrit zag het vervolgens als een nieuwe uitdaging
om het zonweringsbedrijf van zijn broer te laten
groeien. Hij nam het heft in handen, timmerde
hard aan de weg en zette uiteindelijk de bestaande werkschuur om in een fabriek en een nieuwe
showroom aan het Onderlangs in Barendrecht.
De volgende uitdaging bestond uit het bedenken
van een oplossing om producten op veilingen langer goed te houden, met bedhulp koelsystemen.
Zo werd een nieuw bedrijf opgezet, Van der Heiden
Systems.
Ook op sportgebied zat Gerrit niet stil. Voor korfbalvereniging Vitesse regelde hij sponsors en er
kwam op sportpark De Bongerd een kantine voor
Vitesse, waarvan hij inmiddels voorzitter was. Zijn
inspanningen bezorgden hem later het erevoorzitterschap.

De oprichting van VBO op 13 mei 1985 bij notaris Groenveld.
Geheel rechts op de foto Gerrit van der Heiden.

VBO
In 1985 was Gerrit van der Heiden een van de oprichters van VBO, de Vereniging van Barendrechtse
Ondernemers. De officiële oprichtingsdatum van
de vereniging is 13 mei 1985. Op die datum passeerde de akte bij notaris Groenveld aan de Binnenlandse Baan. Het eerste bestuur van de VBO werd
gevormd door voorzitter mr. A.L.R. Melens (advocaat), secretaris J. Busink (directeur van Den Hollander Assurantiën BV), penningmeester A. Luijendijk
(directeur Rabobank Barendrecht) en de leden P.
Bakker (directeur Bakker Barendrecht BV), J. Berkman (directeur Berkman Barendrecht Beheer BV),
H.L. Bunk (directeur Bunk Aanhangwagens en Carrosseriën BV), mr. E.W. Groenveld (notaris), G. van
der Heiden (directeur Van der Heiden Zonwering
BV), en A.H.J.M. Kerstens (directeur Coöperatieve
Groenten- en Fruitveiling Zuid-Holland).

De inspiratie
voor op het werk!
Professionele koffieautomaten, koffie en bijbehorende ingrediënten voor op het werk.

Fortune Coffee regio Rijnmond | 0180 - 414 203 | rijnmond@fortune.nl | fortune.nl
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BEGIN JANUARI NAM MARC EIKELENBOOM HET FILMPRODUCTIEHUIS GROENER GRAS OVER VAN DE
BARENDRECHTSE ONDERNEMER HANS GROENENDIJK. NA JAREN IN ROTTERDAM TE ZIJN GEVESTIGD,
VERPLAATSTE EIKELENBOOM HET BEDRIJF NAAR BARENDRECHT EN VESTIGDE ZE ZICH AAN DE
EBWEG. WE SPREKEN HEM DAAR IN HUN NIEUWE BEDRIJFSRUIMTE.

Eikelenboom, die al jaren samenwerkte met Groener Gras als regisseur, is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, regie en de
concepten. “We hebben een geweldig team van
cameramensen, editors, producenten, regisseurs,
en daarnaast mooie klanten. Dat gaan we de
komende jaren rustig uitbouwen. We houden vast
waar we al goed in waren en zorgen dat we op alle
fronten nog meer kwaliteit gaan brengen.”
AFTER COVID EVENTS
Citygames | Beachgames
Maatwerkevenementen | Personeelsfeesten
Productpresentaties | Opening pand | enz.

ONLINE
Pubquizen | Workshops
Escapegames | Townhallmeetingen
Kwartaalmeetingen | Jaarvergaderingen

010 - 205 40 30 | rotterdambusinessevents.nl

KANSEN
Hij ziet de komende jaren veel kansen. “Onze
samenleving digitaliseert steeds verder en video
maakt een enorme opmars in onze manier van
communiceren.”, vertelt Eikelenboom, “als je om je
heen kijkt, zie je mensen continu op schermen
kijken. We besteden uren per dag aan het kijken
naar filmpjes, video’s en series.” Uit cijfers blijkt ook
dat het bedrijfsleven en overheden ondertussen
hebben ontdekt dat de audiovisuele boodschap de
beste methode is om te communiceren met hun
klanten, leveranciers, opdrachtgevers en burgers.
“En die content moet wel allemaal worden gemaakt”, zegt hij lachend, “dus er is de komende
jaren genoeg werk, tenminste als we het goed
doen.”
WAAROM GROENER GRAS?
Na een korte denkpauze.
“Omdat we goed zijn in verhalen vertellen op heel
veel manieren.”. Hij gaat verder, “filmen is heel

- ADVERTORIAL -

GROENER GRAS PRODUCTIES ZET
IN OP VERHALENDE CONTENT

bereikbaar geworden. En dat is geweldig, maar
goede content schieten, is echt iets anders. Vaak
ontbreekt het verhaal. Zoals ik al eerder zei: mensen
hebben ontelbaar veel uren video tot hun beschikking. Het is van belang om onderscheidend te zijn:
waarom willen mensen hun tijd besteden om naar
jouw video kijken? Dat vraagt dus denkkracht aan
de voorkant.”. “Wij zijn goed in het onderzoeken
welk verhaal de klant wil vertellen en weten wat de
kijker boeit. De opdrachtgever komt met een vraag
binnen en in plaats van direct aan de slag te gaan,
onderzoeken we die vraag. Wat is het doel wat ze
willen bereiken en klopt dat bij wat ze voor ogen
hebben? Wij nemen de klant mee in dit proces wat
voor sommige nieuw is.
WAAR LOOP JE TEGENAAN?
“Film en video is een moeilijke markt om kwaliteit
te maken. Het is lastig om duidelijk te maken
waarom een goede film veel kosten met zich
meebrengt en vooral wat dat oplevert. Veel klanten
denken: je zet er toch gewoon een camera op. Het
is voor hun niet inzichtelijk waarom dat zo lang
moet duren en zoveel moet kosten. Daarom neem
ik opdrachtgevers graag mee naar de set. Zo kunnen ze met eigen ogen zien wat er moet gebeuren
om een goed product neer te zetten. We krijgen
ook vaak de vraag: Wat zijn de kosten voor een
video? Ik geef dan aan dat we een film kunnen
maken voor duizend euro, maar ook voor een
miljoen. Het is volledig afhankelijk van wat je er
mee wilt bereiken. Bijvoorbeeld: maken we een
commercial of leggen we een evenement vast,
komen we met alleen een regisseur en een cameraman of halen we alles uit de kast. Alles hangt af
van de keuzes die je maakt. En dat is nou net waar
onze kracht ligt: de klant bewust maken van de
mogelijkheden die er zijn. Niet alles hoeft tenslotte
een gouden kalf op te leveren. “

Barendrecht | Ebweg 1K
GROENERGRAS.TV
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“Duurzaamheid
vraagt om
denkwerk”

- ONDERNEMER IN BEELD PIETER ROTERMAN (52) STAAT HIER OP HET DAK VAN HET BEDRIJFSPAND VAN CAZDAK
DAKBEDEKKINGEN BV EN CAZDAK INSTALLATIETECHNIEK BV AAN DE AUGUSTAPOLDER 9
IN BARENDRECHT. HIJ GEEFT SAMEN MET FRENK ROZEMA LEIDING AAN DE TWEE
BEDRIJVEN.

Cazdak Dakbedekkingen neemt
opdrachtgevers de volledige zorg van het
dak uit handen. Cazdak Installatietechniek is
gespecialiseerd in lood- en zinkwerk en
hemelwater- en rioolsystemen. Hiermee kan
Cazdak een totaalpakket voor dakrenovaties
aanbieden. Momenteel hebben de twee bv’s
zo’n zestig man in dienst en wordt daarnaast
ook gebruik gemaakt van de nodige inleners.
Cazdak is vooral actief in onderhouds- en
renovatieprojecten en heeft daarmee een
goedgevulde orderportefeuille. Net als veel
andere bedrijfstakken kampt ook Cazdak
momenteel met lange levertijden van
materialen. Ook het vinden van het juiste
personeel is soms een uitdaging. Pieter zegt,

“ Bij service en
onderhoud kunnen
we een groot aantal
mensen goed
gebruiken”

		
		
		
		
		
		

DUURZAAM
Cazdak ziet in opdrachten voor
dakonderhoud ook volop kansen om een
duurzaamheidsslag te maken. In het belang
van het milieu en de portemonnee van de
opdrachtgever. Extra thermische isolatie,
waterbuffering, opwekking van energie en
daglichtoplossingen zijn enkele voorbeelden.

PIETER ROTERMAN

CAZDAK

Duurzaamheid speelt ook een steeds
belangrijkere rol bij de gebruikte materialen.
Cazdak maakt steeds vaker gebruik van
recyclebare materialen en denkt samen met
haar leveranciers graag mee over circulaire
daksystemen.

Pieter benadrukt dat duurzaamheid veel
denkwerk vereist. ,,We willen de
opdrachtgever graag bewust maken van het
nemen van de juiste stappen in hun
verduurzamingsplannen. Begin bij de basis,
dat wil zeggen voorkom zoveel mogelijk de
energievraag door goed te isoleren. Bij
zonnepanelen en warmtecollectoren komt
daarna ook heel veel meer kijken dan het
alleen maar volleggen van het dak. Want wat
betekent dat voor het gewicht, de
dakveiligheid en de waterafvoer. Over deze
aspecten denken we graag mee om een
optimale oplossing te bereiken.’’
Een ander thema dat nog steeds actueel is,
is dakbegroening. Een vegetatiedak geeft
niet alleen een fraai uiterlijk, het draagt bij
aan de biodiversiteit, het vermindert de
belasting van regenwaterafvoer op het
rioolstelsel en het heeft een verkoelend
effect in de zomer.
Cazdak neemt deel in de landelijke formule
voor onderhoud en beheer van daken,
Dakbehoud Nederland. Tientallen ploegen
zorgen dagelijks voor onderhoud en beheer.
Niet alleen reinigend, correctief en preventief
onderhoud, maar ook het inspecteren van
dakveiligheidssystemen behoort tot het
dienstenpakket van Dakbehoud. Cazdak
voert deze werkzaamheden uit voor
opdrachtgevers met één enkel object of
opdrachtgevers met een landelijke
vastgoedportefeuille. De opdrachtgever
krijgt toegang tot de online database van
Cazdak en kan hierdoor het onderhoud en
beheer van de daken op een heldere manier
volgen.
CAZDAK.NL
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TGE
DAAR
DAAR KUN
KUN JE
JE
OP
OP REKENEN
REKENEN
“We zijn er trots op dat onze locaties zich op Dutch Fresh Port bevinden, het grootste Agro-Vers-Food cluster van
Nederland. Het is voor ons van groot belang om onderdeel te zijn van een gespecialiseerd agro-food ecosysteem
dat toekomstbestendig is op het gebied van energie, duurzaamheid, logistiek, bereikbaarheid en kennis.
Onze distributiecentra staan symbool voor onze toekomst. Een gezonde toekomst. Zo zorgen we dat we voorop blijven lopen, met een
fijn werkklimaat, goede arbeidsomstandigheden en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Samen voor een gezonde toekomst.”
Maarten van Hamburg, Managing Director
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Vanaf links gemeentesecretaris Gert Jan Bravenboer, de wethouders Dirk Vermaat en Margo Stolk,
burgemeester Govert Veldhuijzen, en de wethouders Miranda de Hoop en Lennart van der Linden.

- VERKIEZINGEN -

EVB GROTE WINNAAR
VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD
‘ECHT VOOR BARENDRECHT’ IS DE GROTE WINNAAR GEWORDEN VAN DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 16 MAART. DE PARTIJ VAN LIJSTTREKKER LENNART VAN
DER LINDEN VEROVERDE 20 VAN DE 29 ZETELS IN DE GEMEENTERAAD, EN KREEG DAARMEE
DE ABSOLUTE MEERDERHEID.

Drie zetels kreeg SGP/ChristenUnie. Twee
zetels waren na het tellen van de stemmen
voor het CDA. VVD, PvdA, GroenLinks en D66
moesten elk met één zetel genoegen nemen.
Inmiddels is er nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. Dat bestaat uit
(waarnemend) burgemeester Govert Veldhuijzen en vier wethouders, twee minder dan
in het ‘oude’ college. Drie wethouders komen
uit de EvB-gelederen, voor de vierde wethouderspost kon iedereen solliciteren.
Waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen heeft de portefeuille algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en
veiligheid, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, kabinetszaken, ondermijning, VTH APV
en Heinenoordtunnel.
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Wethouder Lennart van der Linden heeft de
portefeuille financiën, ruimtelijke ordening,
recreatie, integrale veiligheid, milieu (inclusief
duurzaamheid en windturbines) en economische zaken (inclusief markt- en horecabeleid).

DEBAT
Voorafgaand aan de verkiezingen was
er op 9 maart voor de VBO-leden een
verkiezingsdebat met alle lijsttrekkers.
In het Van der Valk Hotel Ridderkerk
vertelden de lijsttrekkers waar hun
partij voor staat. De stellingen werden
gepresenteerd door dagvoorzitter Roelof
Hemmen, voormalig nieuwspresentator
van het RTL Nieuws, radiopresentator
bij BNR Nieuwsradio en tot voor kort
nieuwspresentator bij Radio 538.
Na het debat stond er voor alle
ondernemers én politici een smakelijk
diner klaar.

Wethouder Dirk Vermaat heeft de portefeuille
afval, buitenruimte, verkeer en vervoer, wijken
en bewonersinitiatieven, monumentenzorg,
volkshuisvesting en dierenwelzijn.
Wethouder Margo Stolk heeft de portefeuille
organisatie, communicatie en dienstverlening, onderwijs, maatschappelijke vastgoed,
sport, kunst, cultuur en evenementen.
Wethouder Miranda de Hoop (de sollicitant
‘van buiten’) heeft de portefeuille zorg en welzijn, sociale zaken en volksgezondheid.
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BMW DUBBELSTEYN

BMW DUBBELSTEYN

Mijlweg 61
3316 BE Dordrecht
(078) 652 76 00
www.dubbelsteyn.nl

Burg. de Zeeuwstraat 130
3281 AL Numansdorp
(0186) 658 111
www.dubbelsteyn.nl

Top Nederland Security
Zwolseweg 6 | 2994 LB Barendrecht | 0180 699025

BAAN BEDRIJFSKLEDING B.V.
Bijdorp oost 50-52

advertentie VBO 4.indd 1

SAMEN WERKEN AAN EEN
DUURZAME TOEKOMST

SAVE
THE
DATE

Netwerkbijeenkomst
Dutch Fresh Port
3 november 2022
13:00 – 19:00 uur

Omdat je niet elke
dag bij de notaris zit.
Daar teken je voor.

Maar waar te beginnen?
Ons advies: kijk op dutchfreshport.eu/duurzaam.
Daar hebben we voor de ondernemers van Dutch
Fresh Port dertien kansen op een rij gezet om
individueel of collectief duurzamer te ondernemen.
Maak gebruik van deze unieke online kansenkaart, kies
uw optie(s) en maak werk van duurzaamheid.

Full service. Praktisch. En persoonlijk.

Dutch Fresh Port, de kracht van samenwerking

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht
(0180) 556 735 | info@notbar.nl | notbar.nl

08-06-2022 08:05

- STOKJE OVERGENOMEN -

JEFFREY VAN RIETSCHOTEN
NIEUWE LEIDER FAMILIEBDRIJF
VAN RIETSCHOTEN

‘DRIVE THROUGH’
VOOR EEN LEUK
KERSTPAKKET
Corona gooide de afgelopen twee jaar roet in het eten bij veel geplande activiteiten. Ook bij
onze vereniging. Zo moest het kerstontbijt in december vorig jaar worden afgelast. Maar het
bestuur wilde de leden niet met lege handen aan de kerstsdagen laten beginnen. Daarom was
er op woensdag 15 december een kleine ‘drive through’ bij Van der Valk Hotel Ridderkerk. Daar
konden alle leden van VBO FreshPort een leuk kerstpakket in ontvangst nemen. Het gaf tevens
gelegenheid aan het bestuur om de leden fijne feestdagen en het beste voor het nieuwe jaar
toe te wensen.

JEFFREY VAN RIETSCHOTEN (47) STAAT
ALS VIERDE GENERATIE AAN HET HOOFD
VAN HET FAMILIEBEDRIJF IN
KANTOORARTIKELEN VAN RIETSCHOTEN
OFFICE POINT, GEVESTIGD AAN BIJDORPOOST 38. HIJ HEEFT NU OOK HET STOKJE
OVERGENOMEN VAN ZIJN VADER JUR (70).
In het bedrijf werken verder nog de
familieleden zwager Jaap van der Lugt
(vooral actief met kantoorinrichting en
kantoormachines), Jeffrey’s broer Vincent
(kantoorautomatisering) en Sander, die de
kantoorvakhandel in het Rotterdamse
winkelcentrum Keizerswaard runt.
Jur van Rietschoten is overigens niet
helemaal naar de achtergrond verdwenen.
Elke donderdagochtend rijdt hij vanuit zijn
nieuwe woonplaats ’s Gravendeel naar
Barendrecht om de zaak te openen en de
omvangrijke stroom poststukken in goede
banen te leiden richting de honderden
postbussen van PostNL die ook in de zaak
staan.
Het staat Jeffrey duidelijk voor ogen welke
ontwikkelingen voor zijn zaak de komende
tijd belangrijk zijn. Hij verwacht groei op de
onderdelen office automation en facilitaire
producten. ,,We gaan steeds minder papier
gebruiken. Dat betekent ook minder verkoop
van bijvoorbeeld printers, opbergspullen,
papier en enveloppen. Wat groeit is de vraag
naar facilitaire zaken, zoals de koffie, thee en
cup-a-soup, tosti-ijzers, papieren
handdoekjes en schoonmaakartikelen voor
op de zaak. Daarbij zie je ook dat
ondernemers steeds meer oog krijgen voor
duurzaamheid en milieubelasting. Dus
maken plastic bekertjes in ons assortiment
plaats voor duurzamer alternatieven.’’
Zo’n verschuiving ziet Van Rietschoten ook
bij de gewone kantoorartikelen (een CO2neutrale balpen in plaats van een
massaproduct uit China), de
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kantoormeubelen (cradle to cradle) en
energiezuinige kantoormachines en ictapparatuur.
Voor de dagelijkse kantoorspullen blijft Van
Rietschoten gewoon een betrouwbare
leverancier. ,,We hebben 2000 artikelen
direct op voorraad, en nog eens ruim 100.000
artikelen zijn binnen één of twee werkdagen
te leveren. Op ict-gebied hebben we het dan
over zo’n 40.000 artikelen.’’ Veel klanten
bezoeken de winkel, maar nog een veel
groter aantal maakt graag gebruik van de
webshop. ,,We bezorgen alles zelf, en ook wij
zelf letten op duurzaamheid, want over niet
al te lange tijd willen we onze auto’s honderd
procent elektrisch laten rijden.’’
Van Rietschoten is sinds kort officieel dealer
van Canon kantoormachines. Dat betekent
dat het Barendrechtse bedrijf de expertise in
huis heeft om machines te installeren en te
onderhouden voor complete ontzorging.

VANRIETSCHOTEN.COM
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Nooit meer ‘bibberen’ op de beurs …
Onzekerheden zoals inﬂatie, oorlogen en pandemieën
kunnen forse koersdalingen veroorzaken. Voorkom
grote verliezen, paniekverkopen of slapeloze nachten.
Het kan anders!
Een mogelijke oplossing voor grotere vermogens is:
’Vermogensbeheer met extra bescherming’
➜ Neerwaartse beursrisico’s, ook crashes, grotendeels
afdekt.
➜ Dalingen van het portefeuillevermogen blijven beperkt.
➜ Bij marktherstel portefeuille eerder in de plus.

Jack Verkamman is senior vermogensspecialist, partner bij Duisenburgh
Nederland en 100% bankonafhankelijk. Jack staat bekend om
zijn creatieve oplossingen en zijn
meedenken met klanten.
”Bij ons geen snelle productverkoop met hoge marges, maar een
langetermijnrelatie op basis van
Jack Verkamman
Senior vermogensspecialist DSi
vertrouwen.”
Externe klanttevredenheidsonderzoeken geven score ‘uiterst
tevreden’ aan. Wilt u dit ook ervaren? Neem dan even
contact op.

Het resultaat: aantoonbaar hoger totaalrendement en
aanzienlijk meer rust!

Duisenburgh Vermogensregie Verkamman B.V.
Numansdorp - Barendrecht - Stellendam - Tholen - Yerseke
085-4 894 894 of 06-52 52 59 94 / jmverkamman@duisenburgh.nl
www.duisenburgh.nl/verkamman

Bankonafhankelijk en no-nonsense.

Uw situatie kan om andere oplossingen vragen; laat u altijd adviseren!

Aangenaam!
Ik ben Marco,
Persoonlijke vestigingsleider
en promotor van Stichting
Present

Advies op gebied van veiligheid en preventie
Ontwikkeling sociaalmaatschappelijke projecten

Lees het verhaal van Marco
en ontdek hoe zijn verbindende aanpak
jouw onderneming verder kan helpen
www.visser-visser.nl/barendrecht

Arbeidsparticipatie
Bevorderen gebiedsgebonden sociale cohesie
Cultuurinzet
SROI-invullingen

QSMo

|

Jettie Medema

|

06-51765224

|

jettie@qsmo.nl

- ALGEMENE LEDENVERGADERING -

THIJS VAN DEN HEUVEL
NA ELF JAAR UIT BESTUUR
Op 9 maart 2022 werd in Hotel Van der
Valk Ridderkerk de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden.

- LEDENBIJEENKOMST -

EEN KIJK OP DE WERELD MET
BERNARD HAMMELBURG
In de nacht van 23 op 24 februari 2022 vielen
Russische strijdkrachten Oekraïne binnen. Dit
gebeurde nadat president Poetin een ‘speciale
militaire operatie’ in de Donbas aankondigde.
Sindsdien is het oorlog aan de oostkant van
ons werelddeel. En het einde is nog niet in
zicht. Er voltrekt zich een scenario dat we tijdens onze ledenbijeenkomst van woensdag 16
februari nog niet hadden kunnen bedenken.
Die dag was Bernard Hammelburg onze gast.
In theater Het Kruispunt gaf hij zijn kijk op de
actuele geopolitieke ontwikkelingen van dat
moment. Na de inloop bij Spruit, het theaterrestaurant, nam Bernard ons mee op een
rondje om de wereld. Aan de orde kwam de
situatie in Amerika, China, Rusland en Europa.
Een situatie die een paar dagen later geheel
nieuwe dimensies kreeg.
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Bernard Hammelburg (1947) is een Nederlands
correspondent, radiopresentator, commentator en televisieproducent. Tot de jaren zeventig maakte hij reportages uit het buitenland,
waaronder geregeld uit oorlogsgebieden,
en tot 1999 was hij correspondent vanuit de
Verenigde Staten. Sinds 2002 is hij presentator
en buitenlandcommentator voor BNR Nieuwsradio. Daarnaast ontwikkelde en produceerde
hij een aantal documentaires. Het verdriet van
Enschede (2001) werd bekroond met een Gouden Beeld. Hammelburg begon zijn loopbaan
bij het dagblad Trouw en vertrok vrij snel naar
de publieke omroep. Als buitenlandcorrespondent deed hij verslag vanuit verschillende
landen, zoals tijdens de Culturele Revolutie
(China), Iraanse Revolutie en vanuit Vietnam,
het Midden-Oosten, Afrika, India en de Verenigde Staten.

De jaarverslagen van secretaris en
penningmeester en de begroting voor 2022
werden ongewijzigd vastgesteld. Rene van
der Keur en Christiaan Doolaard deden
verslag van de kascontrole. Besloten werd
het contributiebedrag niet te veranderen.
Dat blijft 425 euro per jaar, exclusief btw.
John Breedveld, Johan in ’t Veld en Jan
Willem van Hellemond werden herkozen als
lid van het bestuur.
Afscheid werd genomen van bestuurslid
Thijs van den Heuvel. Hij is besturslid
geweest sinds 30 maart 2011. Dat
was de datum van de algemene
ledenvergadering waarin de statuten
gewijzigd werden vastgesteld, in verband
met het samengaan van de VBO en Fresh
World Barendrecht. De officiële naam
van de ondernemersvereniging werd
VBO Freshworld. In het kader van het

samengaan van VBO en Fresh World was
afgesproken dat het aantal bestuurszetels
zou worden uitgebreid van 9 naar 11
waarbij de extra zetels bestemd waren voor
vertegenwoordigers van de agf-sector in
het werkgebied van de VBO. Thijs van den
Heuvel van Olympic Fruit werd (samen met
Rein Osinga van Van Oers United, afgetreden
in 2012) met algemene stemmen benoemd
tot bestuurslid.

ELF JAAR LATER NAM THIJS AFSCHEID.
VOORZITTER JAN WILLEM VAN HELLEMOND
PREES HEM VOOR DE BEVLOGENHEID
WAARMEE HIJ DE BELANGEN VAN HET
AGF-CLUSTER ONDER DE AANDACHT
BRACHT. DE DISCUSSIES MET THIJS WAREN
SOMS BEST SCHERP, MAAR DE
PERSOONLIJKE VERHOUDINGEN LEDEN
DAAR NIET ONDER.
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VOOR HET ONAFHANKELIJK ADVIESKANTOOR GROENEWEGEN & LUKAART IS EEN INTENSIEVE
EN LANGDURIGE BAND MET DE ONDERNEMER HÉT FUNDAMENT VAN SAMENWERKING. ‘ONZE
ADVISERING EN BEGELEIDING GAAT VERDER DAN ALLEEN HET SLUITEN VAN EEN DEAL.
ONDERNEMERS MOETEN OOK DAARNA VERDER EN DAAR HEBBEN WE OOG VOOR.’

Gastvrijheid. Van nature verweven met het Van der Valk DNA. Het vormt
de basis van ons hotel. Met een gemotiveerd team staan we klaar.
We leggen verbindingen en brengen mensen bij elkaar. Als partner voor
sportclubs en het bedrijfsleven. Dat maakt onze omgeving dynamisch en
interessant. Het geeft ons energie en dat delen we graag.
Met liefde voor ons vak en met passie voor alles wat we doen maken wij
het verschil. Daarom voelen onze gasten zich thuis in Hotel Ridderkerk.
Krommeweg 1 • 2988 CB Ridderkerk • www.hotelridderkerk.nl

Ben je als ondernemer in het zuid-westen van
Nederland op zoek naar een advieskantoor op
het gebied van corporate finance, bedrijfswaardering of transactie- en financieringsbegeleiding, dan kun je niet om Groenewegen &
Lukaart heen. Met vestigingen in Rotterdam,
Breda en Goes bestrijkt de dienstverlening
grotendeels de zuidwestelijke Delta.
Met een team van tien overnamespecialisten
- waaronder een aantal Register Valuators fungeert Groenewegen & Lukaart als klankbord voor nationale en internationale opdrachtgevers.
‘Onze adviseurs kennen de nationale en
internationale markt goed’, zegt partner
Rutger Groenewegen. ‘Samen met ons
uitgebreide internationale netwerk zorgt dit
ervoor dat we onze opdrachtgevers breed
kunnen adviseren.’ Het advieskantoor maakt
onderdeel uit van het euroMerger-netwerk,
een internationaal samenwerkingsverband
van onafhankelijke corporate finance-adviseurs gevestigd in veertien Europese landen.
Daarnaast wordt het kantoor ook aangesteld
door diverse rechtbanken om op te treden als
waarderingsdeskundige bij geschillen.
KOPERS KITISCH(ER), MAAR OVERNAMEMARKT NOG VOLOP IN BEWEGING
Ondanks de economische dynamiek en
stijgende rentes is er nog veel interesse om
bedrijven over te nemen. ‘We zien dat kopers
kritischer zijn, maar nog steeds oog hebben
voor de toegevoegde waarde van het over te
nemen bedrijf. Die waarde kan liggen op het

- ADVERTORIAL -

“ONZE BEGELEIDING STOPT NIET
NA HET SLUITEN VAN DE DEAL”

vlak van een toevoeging aan het bestaande
product- en dienstenpakket van de koper,
maar we zien ook steeds vaker dat er sprake is
van zogenoemde capaciteitsovernames.
Personeelskrapte is in veel branches aanleiding om krachten te bundelen merken we’,
geeft Groenewegen aan.
LANGETERMIJNDENKEN
Groenewegen & Lukaart biedt ondernemers
een brede dienstverlening: van de begeleiding bij aan- en verkoop tot het arrangeren
van de benodigde financiering. Van het
verzorgen van een waardebepaling tot het
verlenen van business mediation. Groenewegen benadrukt dat ze niet alleen dealmakers
zijn, maar vooral graag een langdurige band
met de ondernemer opbouwen. ‘Natuurlijk
genieten we van de champagne tijdens de
closing, maar daar houdt het niet op. We
begeleiden onze opdrachtgevers ook in het
vervolg van het proces, want na de feitelijke
overname komt er immers nog heel wat op
hen af en we denken dan graag met de
ondernemer mee op strategisch vlak.’
Dat langetermijndenken zet Groenewegen &
Lukaart onder andere in voor familiebedrijven,
waarbij overdracht vaak een complexe zaak is.
‘De dynamiek rondom de overdracht of
verkoop van een familiebedrijf moet je niet
onderschatten’, stelt senior adviseur Edwin
van Belle. ‘Een dergelijk traject is een emotionele kwestie voor alle betrokken. Als adviseur
ligt onze toegevoegde waarde niet alleen op
de inhoudelijke kant van de zaak, maar ook
op de begeleiding van het gehele proces.’
Meer informatie:
GROENEWEGEN-LUKAART.NL
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MASTENBROEK

GKB Realisatie voor bedrijven
Ruimte voor ondernemen

UITVAARTVERZORGING

Een slim bedrijfspand
dat bij je past

De ruimte optimaal benutten

0180 723204

“Vlot geinstalleerd in elk gebouw”

Dag en nacht

GOED IDEE

Eerste Barendrechtseweg 180-b
2992 BS Barendrecht

www.mastenbroekuitvaart.nl
Adresgegevens

Contact

GKB Realisatie bv
Middelweg 1
2992 SP Barendrecht

t 0180 64 29 29
e realisatie@gkbgroep.nl
i www.gkbgroep.nl

Nederland heeft voor
ons geen geheimen.
Ruim honderd jaar geleden begonnen met paard
en wagen in Barendrecht, nu houden we dag in,
dag uit met ruim 400 wagens en 750 chauffeurs de
voorraad van vele ketens en bedrijven op peil.

Wie wij zijn?
Wij zijn euser.
Koninklijke Euser B.V. Ebweg 7, 2991 LS Barendrecht | T:+31 (0)180 617200 | E: info@euser.nl
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Achterzeedijk 57 unit 40
2992 SB Barendrecht
www.viertron.nl

•Corona stickers•
•Desinfectie zuil•
•Tijdelijk schermen•
•Indoor signage•

- BUITENACTIVITEIT -

OP E-CHOPPERS DOOR BARENDRECHT
DE VBO-LEDENACTIVITEIT VAN WOENSDAG 11 MEI BESTOND UIT EEN HEUSE E-CHOPPERRALLY DOOR
BARENDRECHT. SPECIAAL VOOR DE ONDERNEMERS WAS EEN TOUR UITGEZET IN DE VORM VAN EEN
SOORT PUZZELRIT OP DE ELEKTRISCHE TWEEWIELERS.
Een kleine vijftig stoere e-choppers gingen in negen teams de weg op om alle vragen en opdrachten uit te
voeren en foto’s te uploaden, als bewijs dat men op de bewuste locatie echt was geweest. Het team van
Wilfred Groenenberg, John Chow, Marcel Bijker, Bob Verdonck en Sasia Deck wist meeste punten bijelkaar
te sprokkelen.
Na de tour door Barendrecht stond er bij Theehuys Polderzicht een heerlijke barbecue klaar. Daar werd
nagepraat over de avonturen die men in de Barendrechtse wijken had beleefd.
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E-CHOPPERRALLY
DOOR BARENDRECHT
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Ervaar de passie….

Een heerlijk belegd broodje, een smakelijk en verrassend
borrelhapje met een voortreffelijke wijn tijdens uw receptie
of een compleet verzorgd bedrijfsevenement. Het maakt
ons niet uit, wij verzorgen het voor u met passie en laten uw
smaakpapillen genieten van wat wij u bieden. Wij leveren
maatwerk en laten u ervaren hoe wij de liefde voor ons vak
uitoefenen, ongeacht uw budget.
Uw wensen zijn onze zorg

info@panita-catering.nl
www.panita-catering.nl

Zaken
doen?
Zakendoen?

Borsboom & Hamm advocaten
Weena 614, 3012 CN Rotterdam
Postbus 293, 3000 AG Rotterdam
T 010 - 201 29 39
E info@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl

DUURZAAMHEID ALS VAST ONDERDEEL IN HET
ONTWIKKELPROCES
‘Net als andere bedrijven werkt ook BUVA homecare
systemen toe naar een volledig duurzame circulaire
modus in de ontwikkeling van nieuwe produc-ten.
En daar zijn we al best goed mee
op weg,’ vertelt Tom Meeuwissen,
Hoofd Product-ontwikkeling bij
BUVA. ‘Bij ons is duurzaamheid
een vast onderdeel in het
ontwikkelproces, zodat het niet
ondergesneeuwd raakt in de
dagelijkse gang van zaken. Zo
hanteren we bijvoorbeeld een
sterke vorm van design for
assembly. Dat is het eenvoudig
kunnen uitwisselen van onderdelen om op deze manier een
langere levensduur van producten
te bewerkstelligen.’
‘Verder gebruiken we door ontwerpoptimalisaties steeds minder
materiaal en scheiden we onze
interne afvalstromen in de productie voor optimaal hergebruik. Onze
leveranciers en wijzelf monitoren
continu de herkomst en het transport van onze
producten. Minder verre oosten, meer dichtbij huis.
Denk aan Duitsland, België, maar vooral ook
Nederland waar wij onze nieuwe ventilatietoepassingen betrekken.’
CIRCULAIR ONDERNEMEN MET TEUN EN C2C
BUVA merkt dat de vraag steeds luider wordt om
producten terug te nemen met als doel recycling of
refurbishing. ‘Daar werken we graag aan mee, maar
we hebben gemerkt dat dit in de grillige bouw niet
zonder slag of stoot gaat. Daarom hebben we
geparticipeerd in het initiatief van de TEUN App.
Met behulp van deze app kunnen fabrikanten
ervoor zorgen dat gebruikte producten in onder
andere bouwkringloopwinkels terechtkomen om

zo de vele materialen die overblijven in de bouw te
redden van het afval en ze een nieuw leven te
geven. Zo hopen we mensen blij te kunnen maken
met bijvoorbeeld een tweedehands, goed functionerend slot.’
Naast het verlengen van de levensduur van
producten hanteert BUVA in ontwikkelingen de
Cradle 2 Cradle lijst van betrouwbare materialen.
Meeuwissen: ‘We hebben al een C2C certificaat op
onze composietproducten. We willen dit graag
uitbreiden naar meerdere producten en productgroepen.’

- ADVERTORIAL -

Tielseweg 20
2994 LG Barendrecht
0180 785137

DUURZAME PRODUCTEN MAKEN EEN
DUURZAME WONING
Duurzaam bouwen en verbouwen is al jaren lang
geen luxe meer, maar een noodzaak. We zijn ons er
inmiddels goed van bewust dat we de aarde aan
het uitputten zijn en dat we in actie moeten komen.
Woningen worden energieneutraal gebouwd en
gerenoveerd, waarbij gedacht kan worden aan het
plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van
woningen en het langzaam minder afhankelijk
worden van aardgas. Mede door deze maatregelen
worden de doelen uit het klimaatakkoord Parijs
behaald voor de bouwsector: energieneutraal
wonen in 2050.

SLIMME SENSOREN VOOR EEN ZO LAAG
MOGELIJK ENERGIEVERBRUIK
‘Een duurzame ontwikkeling van producten is één,
maar onze producten zelf bieden ook een goede
voedingsbodem voor het verduur-zamen van een
woning’, aldus Meeuwissen. ‘Wij helpen actief mee
aan een goed binnenklimaat van
de woning en doen dat met een zo
laag mogelijk energie-verbruik.’ In
de ventilatiesystemen van BUVA
zitten slimme sensoren waardoor
ze autonoom werken. De sensoren
detecteren vocht, CO2 en vieze
luchtjes. Ze zorgen ervoor dat het
ventilatiesysteem slechts in een
hogere stand komt wanneer dit
echt nodig is. Dankzij deze slimme
sensoren en het toepassen van
zonering kan het systeem ook
alleen
bepaalde
ruimtes
of
verdiepingen ventileren wanneer
nodig, wat wederom scheelt in
energieverbruik en zorgt voor
verhoging van wooncomfort.’
‘En om het verhaal helemaal rond
te maken, zorgen we er ook voor
dat de buitenschil van de woning
luchtdicht is met ons hang- en sluitwerk en onze
kaderdichtingen. Zo komt er geen tocht langs
deuren en ramen. Doordat onze producten perfect
op elkaar zijn afgestemd, kunnen we naast
productgarantie ook prestatiegarantie geven. Zo
weten klanten zeker dat, wanneer zij bij ons het
complete pakket afnemen, ze jarenlang zorgeloos
en comfortabel kunnen blijven wonen.’

Barendrecht | Bremen 5
BUVA.NL
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- LEDENBIJEENKOMST -

HARINGPARTY
HARINGHAPPEN EN BIJPRATEN

ONDER VOORTREFFELIJKE WEERSOMSTANDIGHEDEN - DE THEMOMETER
GING RICHTING DE 30 GRADEN - WERD OP DONDERDAG 16 JUNI DE TWEEDE
VBO FRESHPORT HARINGPARTY GEHOUDEN. DE ONDERNEMERS
VERWELKOMD OP HET ‘ERF’ VAN CAFÉ CLEMENTINE BIJ VERSE GROND,
HANDELSCENTRUM ZHZ 40A IN BARENDRECHT.
De heerlijke en superverse Hollandse Nieuwe Haring werd bereid door Panita
Catering. En er was aangename muzikale omlijsting door het duo De Chinese Tulp,
bestaande uit zangeres Britt Teeling en pianist/gitarist Alexander Klement.
Naast het haringhappen onder het verkoelende tentdoek nam iedereen ruim de tijd
om te netwerken en met elkaar bij te praten.
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WWW.ABC AC C OU N TAN TS .N L

PAY R O L L & H R S E R V I C E S

JURIDISCH ADVIES

A C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S
BARENDRECHT

•

ROT T ERDAM

•

AM ST ERDAM

•

DEN HAAG

&
Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 • 2992 XC Barendrecht
Telefoon 0180 - 695 115 • Telefax 0180 - 695 110 • E-mail info@vdladvocaten.nl

www.vdladvocaten.nl

>
>
>
>

GRONDWERKEN
RIOLERINGEN
WEGENBOUW
B E S T R AT I N G E N

INFRA HOLLAND • Achterzeedijk 57 unit 7 • 2992 SB Barendrecht
0180 - 629111 • INFRAHOLLAND.NL

LOODGIETERSBEDRIJF

N.A.J. DEN DRIJVER

LOODGIETERSBEDRIJF
WIJ VERZORGEN AL UW:

N.A.J. DENLOODGIETERSDRIJVER
WERKZAAMHEDEN
SANITAIRLOODGIETERSWERKZAAMHEDEN
EN ZINKWERK
WIJ VERZORGEN AL UW:

SANITAIR- EN ZINKWERK
Achterom 67

Achterom 67 – Barendrecht
Barendrecht
Tel. 0180 – 613308 b.g.g.
620286
Tel.
0180 613308
b.g.g. 620286

Oxin Growers is een ﬂexibele en slagvaardige
telerscoöperatie die de afzet van groenten en fruit voor
haar leden verzorgt. Op het nieuwe moderne kantoor
(Handelscentrum ZHZ 40d Barendrecht), regelt ze
daarbĳ niet alleen de contracten, facturatie, betaling en
betalingszekerheid, maar zorgt ze ook voor de inkoop
van teeltbenodigdheden en verpakkingsmaterialen.
Alle verse producten van Oxin Growers worden met
zorg en aandacht geteeld door vakkundige telers.
Het veelzĳdige assortiment wordt geproduceerd op
teeltbedrĳven in Nederland en België. Onze telers
verwerken en verpakken de groenten en fruit precies
zoals de afnemer het wenst. In een eigen verpakking, in
de juiste winkelsorteringen of aantallen. De leden
leveren de producten volledig winkelklaar af, voor
optimale versheid.

+31 (0)180 203 203 - info@oxin-growers.nl
oxin-growers.nl

“Bij een scheiding
maken beide
partners verlies
en rouw door.”

- ONDERNEMER IN BEELD -

WILMA KOUTERS
MEDIATION EN ADVOCATUUR

WILMA KOUTERS HEEFT BEGIN DIT JAAR
HAAR ACTIVITEITEN VERPLAATST VAN
DORDRECHT NAAR BARENDRECHT. AAN
DE 1E BARENDRECHTSEWEG 68 HEEFT ZE
HAAR KANTOOR KOUTERS MEDIATION,
ADVOCATUUR EN COACHING GEVESTIGD.
Particulieren – al dan niet in loondienst - en
ondernemers behoren tot de klantenkring van
Wilma, gespecialiseerd in personen- en familierecht. Ze krijgt daardoor veel scheidingszaken
op haar bureau. ,,Het lukt steeds beter om
beide partijen aan tafel te krijgen.’’
Niet voor niets staat in de bedrijfsnaam ‘mediation’ vóór ‘advocatuur’. ,,Mijn doel is om de
rechtszaal te mijden. Als partijen door mediation in staat zijn afspraken te maken, blijven die
vaak langer in stand dan wat een rechter in een
uitspraak oplegt. Er zit dan meer overtuiging
van de partijen achter en de wederzijdse
belangen worden beter gediend. Zeker als
partners nog met elkaar verder moeten als
ouders van hun kinderen of bij het voortzetten
van een onderneming. Bij mediation kun je
maatwerk leveren, en vanuit de belangen van
beide partners naar een oplossing zoeken.”
Wilma wil haar cliënten graag bewust te
maken van het proces waar ze in zitten. ,,Daar
zitten financiële, juridische en fiscale aspecten
aan, maar het begint met de gedeelde inzet
van beide partners om het huwelijk goed af te
sluiten. Daar zit ook een emotionele kant aan.
Beide partners maken verlies en rouw door,
ook de partner die de stekker er uit trekt. Ik
geef ook aandacht aan het feit dat partners die
uit elkaar gaan dankbaar kunnen zijn voor de
mooie dingen die ze samen hebben beleefd.
Met een scheiding hoeft daar niet meteen een
streep door.’’
Wilma volgde voor deze emotionele kant van
het werk een extra opleiding om haar cliënten
goed te kunnen begeleiden. In deze zogenoemde SCHIPaanpak wordt boven water
gehaald wat al te lang ondergedompeld is
geweest. Partners leren te luisteren naar de
kwetsuren die zij elkaar, onbedoeld maar toch,
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hebben aangedaan. En ze leren ‘verbindend te
communiceren’: feiten kun je op allerlei manieren interpreteren. Dat helpt om op een zorgvuldige manier uit elkaar te gaan. De behoeften
van beiden komen in beeld.
Steeds meer ondernemers met scheidingsplannen vinden de weg naar Wilma. ,,Zulke
dossiers kunnen best ingewikkeld zijn, zeker als
er een familiebedrijf in het spel is.’’ Naast de
emotionele impact heeft de scheiding financieel en zakelijk verstrekkende gevolgen voor de
onderneming. De andere echtgenoot kan recht
hebben op de helft van de waarde van de
onderneming. Is dan de continuïteit van de
onderneming gewaarborgd? Hoe wordt die
waarde vastgesteld? Wat als de andere echtgenoot in de onderneming werkzaam is of op de
loonlijst staat? Het kan zijn dat in de onderneming opgebouwd pensioen verdeeld moet
worden. Hoe dienen de eventuele huwelijkse
voorwaarden te worden uitgelegd? Is het voor
de afwikkeling van de scheiding nodig de
huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Ook voor
andere bij de onderneming betrokken partijen
zoals aandeelhouders, andere vennoten en
personeel heeft een echtscheiding gevolgen.
En als er kinderen zijn, dan spelen hun belangen uiteraard ook een belangrijke rol. ,,Ik
schakel in dit soort complexe situaties waar
nodig andere experts in, bijvoorbeeld om het
erfrecht goed te regelen.’’
OVER WILMA KOUTERS
Wilma Kouters (54) studeerde rechten in
Rotterdam, waar ze ook geboren en getogen is.
Van 1991 tot 2007 werkte ze als advocaat en
scheidingsmediator bij Borsboom & Hamm. In
die tijd specialiseerde ze zich in personen- en
familierecht en scheidingsbemiddeling. Tot
medio 2011 begeleidde ze bij De Scheidingsplanner stellen bij hun scheiding, als jurist/
mediator en financieel planner. In 2012 maakte
ze de overstap naar zelfstandig advocaat en
mediator bij VJK advocaten & mediators in
Dordrecht. Rond de jaarwisseling verhuisde ze
haar werk naar Barendrecht, haar woonplaats.
KOUTERSADVOCATUUR.NL
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WIL JE ECHT
IMPACT MAKEN OP
DE WONINGMARKT?

Onze waarde
groeit in
iedere schakel
van de keten.

Den Otter
Archiefopslag
• Geen beslag op uw dure kantoorruimte
• Zeer kostenefﬁciënt
• Opslag in speciale archiefdozen
in rolcontainers
• 100% veilig in afsluitbare archiefcontainers
The Greenery biedt samen met haar telers en toeleveranciers een
jaarrond assortiment van groente en fruit, dat vanzelfsprekend
voldoet aan alle voedselveiligheidseisen, duurzame teelt en consumentenwensen.
Wij kunnen deze kwaliteit garanderen doordat we inzicht hebben
in en grip houden op alle schakels binnen de keten.

Onze waardeketen begint bij de bron en eindigt bij de consument.
The Greenery investeert continu in teelt, duurzaamheid, logistiek,
digitalisering, marketing, verpakkingen en nieuwe producten. Zo
anticiperen we beter op trends en veranderingen waaraan onze
markt continu onderhevig is. Zonder ooit concessies te doen aan
onze betrouwbaarheid van levering. En dat is voor iedereen van
waarde, van teler tot retailer tot consument.
Bekijk de dynamiek van onze waardeketen op thegreenery.com
The Greenery bv, Postbus 79, 2290 AB Barendrecht, Telefoon (0180) 65 59 11, info@thegreenery.com

•
•
•
•

• Volledig toegankelijk
• Ook archiefvernietiging

KOPEN
VERKOPEN
TAXATIES
VERKOOPSTYLING

BEL ONS VOOR EEN
GEHEEL VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK!
(inter)nationale
verhuizingen
en inboedelopslag
verhuizingen
● transporten
● opslag ● archiefbeheer

Fennaweg 26 // 2991 ZA Barendrecht // (0180) 61 29 00 // www.den-otter.nl

078 - 202 10 20
WWW.INTRAHUIS.NL

VELO INDUSTRIETERREIN

OP ZOEK NAAR
BEDRIJFSRUIMTE?

INFORMEER
NAAR DE

VERHUUR

Reclame mèt een goed verhaal

MOGELIJKHEDEN.

Achterzeedijk 57 - Barendrecht
Achterzeedijk 57 – Unit 66 | Barendrecht | Tel. 0180 61 40 88 | info@velobeheer.nl

Ebweg 3a, Barendrecht | 0180 64 54 34 | 2met.nl

Meer informatie: velobeheer.nl

VINCENT VAN BUREN
DE WEG OP IN DE VW ID5
- PROEFRIT VINCENT VAN BUREN (PARTYGARANT) IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE
ELEKTRISCHE AUTO. ZIJN HYUNDAI KONA GAAT ER UIT, EN VINCENT KIJKT ROND
BIJ VERSCHILLENDE MERKEN VOOR EEN OPVOLGER. IMPACT VROEG OM EENS IN
DE NIEUWE VOLSWAGEN ID5 TE STAPPEN, DE COUPÉ-VARIANT VAN DE ID4.
AMES AAN DE WOLWEVERSTRAAT IN RIDDERKERK WAS ZO VRIENDELIJK EEN
AUTO VOOR DEZE RIJ-IMPRESSIE BESCHIKBAAR TE STELLEN.
De ID5 is net een tikje hoger gepositioneerd
dan de ID4. Op papier heeft de wagen een
actieradius van 520 kilometer. ,,Dat is onder
WLTP-meetomstandigheden,’’ zegt Amesverkoopadviseur Bram Korteweg. ,,In de
praktijk komt dat neer op zo’n 400, 450
kilometer, afhankelijk van rijstijl en
temperatuur.’’ De wagen wordt geleverd met
achterwielaandrijving of vierwielaandrijving.

Achter de breed uitgeklopte achterpartij
gaat een opmerkelijk grote kofferruimte van
549 liter schuil, met een neergeklapte
achterbank zelfs 1561 liter. De schuin
oplopende daklijn heeft nauwelijks invloed
op de hoofdruimte achterin, waardoor je als
volwassene nog steeds prima zit. De
beenruimte is riant, een gevolg van het
elektrische platform waarop de auto is
gebouwd. De wielbasis meet 2,77 m en totaal
is de ID5 4,60 m.

Het interieur wordt gekenmerkt door luxe
materialen en uitvoeringen. Dierlijke
grondstoffen zijn niet toegepast, dus leer is
in dit geval kunstleer. Navigatie werkt met
onder meer ‘mass location data’ en is
gekoppeld aan de actieve rijbaanhulp en
adaptieve cruise control. Het aantal fysieke
knoppen is beperkt. Even ‘Hello ID’ roepen
en de auto is een en al oor. Het head-up
display werkt met augmented reality. Het
ziet er uit alsof navigatieaanwijzingen zo’n
tien meter voor de auto worden
geprojecteerd.

Vincent van Buren heeft een half uur in de
ID5 rondgereden. ,,Draaicirkel, bagageruimte,
een imposante verschijning met mooie
rondingen, voldoende power, stevige stoelen,
allemaal pluspunten. Ik moest even wennen
aan de bediening, maar dat is tegenwoordig
gewoon bij dit soort auto’s. Het interieur vind
ik niet helemaal in lijn met de mooie
buitenkant, maar dat zal ook een kwestie van
smaak zijn. Kortom, de ID5 heeft een prima
indruk gemaakt.’’

De ID5 komt er met een keuze uit drie
verschillende aandrijflijnen (174 pk, 204 pk,
299 pk). Laden kan AC met 11 kW en DC met
maximaal 135 kW, waarbij je in 29 minuten
van 5 naar 80 procent kunt.

AMES.NL
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- BERICHT VAN DE GEMEENTE BARENDRECHT -

- BERICHT VAN DE GEMEENTE BARENDRECHT -

HELING TEGENGAAN?
REGISTREER UW GOEDEREN

INNOVATION HIGH FIVE
KLAAR VOOR EINDSPRINT

BENT U HANDELAAR OF OPKOPER IN TWEEDEHANDS OF ONGEREGELDE GOEDEREN? DAN IS HET U
WEL BEKEND DAT ER CRIMINELEN ZIJN DIE GELD WILLEN VERDIENEN MET HET DOORVERKOPEN
VAN GESTOLEN GOEDEREN, OFTEWEL HELING. DOOR SAMEN TE WERKEN KUNNEN WE MET ELKAAR
DE AFZETMARKT VOOR GESTOLEN GOEDEREN VERKLEINEN EN HELING TEGENGAAN. DE WEBSITE
WWW.STOPHELING.NL EN HET DIGITAAL OPKOPERS REGISTER (DOR) ZIJN TWEE BELANGRIJKE
HULPMIDDELEN HIERBIJ.

IN 2019 RICHTTEN ONDERNEMERS, GEMEENTEN EN ONDERWIJS SAMEN DE INNOVATION BOARD
BARENDRECHT, ALBRANDSWAARD EN RIDDERKERK OP. AANGEMOEDIGD DOOR EEN STEVIGE
SUBSIDIE VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN GING HET DRIEJARIGE PROGRAMMA
‘INNOVATIE HIGH FIVE’ VOORTVAREND VAN START. NU HET LAATSTE JAAR VAN HET PROGRAMMA IS
INGEGAAN HEEFT DE BOARD DE EINDSPRINT INGEZET. DOEL: VERNIEUWING IN HET REGIONALE
BEDRIJFSLEVEN NOG MEER STIMULEREN.

DIGITAAL OPKOPERS REGISTER
Bent u een ondernemer die tweedehands
goederen inkoopt, inneemt of inruilt? Dan moet u
zich als handelaar bij de gemeente aanmelden via
het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Vervolgens
bent u verplicht een in- en verkoopregister bij te
houden. Om het voor u makkelijker te maken is
daarom het Digitaal Opkopers Register (DOR)
ontwikkeld. Eind vorig jaar hebben handelaren en
opkopers in Barendrecht hierover een brief van de
gemeente ontvangen.
Burgemeester Govert Veldhuijzen:

“Door samen te werken verbeteren
we het ondernemersklimaat
voor opkopers in Barendrecht.
Wanneer afzetkanalen minder
toegankelijk worden zal het aantal
inbraken, diefstallen, straatroven en
overvallen omlaag gaan”.

ADVIES
Vergeet u zich daarom niet aan te melden bij het
DOL. Dit kan via www.ikbenhandelaar.nl. U krijgt
dan inloggegevens waarmee u in het systeem
komt. U kunt dan direct aangeven dat u gebruik
wilt maken van het DOR. Vervolgens krijgt u
toegang tot dit Digitaal Opkopers Register waarin
u bijhoudt wat u in- en verkoopt.

In de afgelopen 2 jaar heeft de Innovation Board
een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Naast
productfocus kijkt de Board steeds meer naar de
‘job-to-be-done’. Een innovatie creëert immers zelf
geen waarde. Die waarde wordt uiteindelijk
bepaald door de functie van de innovatie voor de
gebruiker. Helemaal mooi als zo’n functie ook
maatschappelijke impact heeft.

Het DOR is de moderne variant van het papieren
register. Het systeem controleert automatisch via
een database van www.stopheling.nl of een
ingevoerd serienummer als gestolen goed
geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is, gaat
hiervan een melding naar de politie die daarop
actie kan ondernemen. Doordat steeds meer
opkopers zich registeren in het digitaal
opkopersregister (DOR) wordt www.stopheling.nl
steeds vollediger. Zo is het moeilijker om gestolen
goederen door te verkopen.

COMPOST UIT RESTAFVAL
De Board heeft onlangs Compostandig en Van
Vugt Kruiden bij elkaar gebracht. De een met de
wens zijn nieuw ontwikkelde compostmachine te
testen, de ander wil meer doen met reststromen.
Samen kijken zij nu of er in samenwerking
compost kan worden gemaakt. Deze
samenwerking leidt uiteindelijk niet alleen tot
minder kunstmest, maar ook tot gezondere
landbouwgrond. Ook scheelt het in de
portemonnee. De ene ondernemer is geen geld
kwijt aan het afvoeren van deze reststroom. De
ander lanceert met een kleine versnelling een
gezonde nieuwe business. Zo staat de Board aan
de basis van de introductie van een nieuwe en
duurzame manier van werken.

Dat denkt Harmen Melsert, operationeel specialist
bij de politie, ook.

“Samen met de gemeente voeren
we controles uit op het aanmelden
bij het DOL en het bijhouden van het
DOR. Wie het register niet of onjuist
bijhoudt of gestolen goederen
doorverkoopt riskeert een geldboete,
gevangenisstraf of pandsluiting.”
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MEER AANVRAGEN ÉN GESPREKKEN OVER
CIRCULAIRE ECONOMIE
Het afgelopen kwartaal ziet de Innovation Board
een stijging van het aantal aanvragen voor
ondersteuning. Maar er is dit jaar nog voldoende
ruimte voor ondernemers die hun innovatieve
ideeën willen pitchen bij de Board.
Verder start in mei, in samenwerking met Verse
Grond, een reeks rondetafelgesprekken met
pioniers uit de circulaire economie en onze
ondernemers uit Dutch Fresh Port. Doelen:
geïnspireerd raken over alles wat circulaire
economie te bieden heeft en met elkaar
ontdekken hoe we onze lokale economie
structureel kunnen verduurzamen.
Wil jij hulp bij je innovatieve idee? Leg je idee voor
aan de Board. Die stelt zich op als kritische
sparringpartner: waarom is jouw idee zo’n goed
idee? Vervolgens kijken de leden van de Board wat
zij vanuit hun ervaring, kennis/kunde en netwerk
kunnen toevoegen. En ja, dat kan ook een subsidie
zijn.

Kijk voor meer info op barendrecht.nl/
innovatie, albrandswaard.nl/innovatie of
ridderkerk.nl/innovatie.

MEER WETEN?
Heeft u vragen over het aanmelden als handelaar
bij de gemeente? Of heeft u hulp nodig met het
DOR? Neem contact met ons op via veiligheid@
bar-organisatie.nl of bel naar 14 0180.
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- ONDERNEMER IN BEELD -

HANS GROENENDIJK OP ZOEK
NAAR NIEUWE UITDAGING
GROENER GRAS
HANS GROENENDIJK (41) HEEFT ZIJN VIDEOBEDRIJF GROENER GRAS VERKOCHT. MARC
EIKELENBOOM IS DE NIEUWE EIGENAAR. HIJ WERKTE JARENLANG FULLTIME ALS
(TRAININGS)ACTEUR, THEATERMAKER/REGISSEUR EN SCHRIJVER.
Hans en Marc leerden elkaar tien jaar geleden
kennen. Marc zocht een producent voor een
van zijn filmprojecten, korte films voor het
bedrijfsleven, en kwam daarbij in contact met
Groener Gras. Voor Hans gaf de komst van de
ervaren Marc mogelijkheden voor
doorontwikkeling van zijn portfolio. De twee
hebben sindsdien in talloze projecten
samengewerkt, van bedrijfsfilms tot korte
fictiefilms.
Toen Hans een paar jaar geleden begon na te
denken over een volgende stap in zijn
loopbaan, vroeg hij Marc of hij iemand kende
die Groener Gras misschien wilde overnemen.
Een lange zoektocht werd dat niet, want de
Schiedammer bleek zelf belangstelling te
hebben.
Bij de overname – die door corona wat op zich
liet wachten - werd besloten dat de
bedrijfsnaam Groener Gras in stand blijft. Met
een goede reden, want in vijftien jaar is met
deze naam een goede reputatie gevestigd.
Bij Groener Gras werken naast Marc
Eikelenboom Jasper Joosten (regie en
productie), Gerard de Graaf (camera en
montage), Duncan de Koning (camera en
montage) en een groot aantal freelancers.

De grote vraag is natuurlijk wat Hans nu gaat
doen. ,,In de afgelopen maanden had ik meer
tijd voor mijn gezin. Ik heb twee kinderen van
vier en twee, en het is heel leuk om met hen
bezig te zijn. Daarnaast gaat het werk
inmiddels wel weer kriebelen.’’ Wat Hans in
ieder geval wil blijven doen, is het
presenteren. In een grote zaal bij een
evenement. Of op camera, voor de televisie
bijvoorbeeld. Dat deed hij al eens bij RTV
Rijnmond, Feyenoord TV en RNN7. Daarnaast
wil hij meer gaan schrijven. Iets wat hij in het
verleden al veel deed, bijvoorbeeld voor het
Leidsch Dagblad en het Algemeen Dagblad.
Voor die laatste krant schreef hij pagina’s vol
over Excelsior. ,,Terug naar de
sportjournalistiek, naast het podiumwerk, dat
zou ik wel graag willen. En misschien schrijf ik
nog wel een boekje, bijvoorbeeld over hoe je
video kunt inzetten in je bedrijf.’’
Op Groener Gras kijkt hij met veel plezier
terug. ,,We hebben superveel gedaan in de
afgelopen vijftien jaar. Maar ik had wel het
gevoel dat ik nog een keer een andere kant
op wilde. Er zijn nog zoveel dingen die ik leuk
vind maar nog niet heb gedaan.’’
GROENERGRAS.TV
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- COLUMN -

HET EINDE VAN DE BLINKENDE PANNEN
EEN MAAND GELEDEN LIET MIJN VROUW MIJ DE NIEUWE TARIEVEN VAN ENECO ZIEN. IK
SCHRIK NIET SNEL, MAAR DE NIEUWE TARIEVEN ZORGDEN TOCH VOOR EEN VERHOGING
VAN MIJN ADRENALINEGEHALTE. MET EEN VERBRUIK VAN 5400 KWH AAN STROOM EN
2668 KUBIEKE METER AAN GAS ZOUDEN ER IN EEN KOMENDE KOUDE WINTER
REKENINGEN VAN ROND DE 1000 EURO PER MAAND KUNNEN GAAN VOLGEN.
Dat was even schrikken. Na wat gefoeter op de afhankelijkheid van Russisch gas besloten we om de rug te
rechten en over te gaan op de Frans Timmermans-methode. Eerst gingen we op onderzoek uit, waarom
ons gasverbruik zo hoog was. Onze slimme meter die wij pas sinds kort in huis hebben liet de oorzaak van
dit hoge gasverbruik zien. In koude nachten verstookten wij 10 kuub gas. Dit was voorheen geen probleem,
maar met de huidige energietarieven vliegen de euro’s met zo’n snelheid uit de beurs dat er een
verkennend onderzoek nodig was.
De oorzaak werd snel gevonden: de thermostaat bevond zich in onze ‘koude’ keuken die op het noorden is
gelegen. Hierdoor sloeg ’s nachts de vloerverwarming aan, wat zorgde voor een lekkere warme kamer,
maar ook voor onnodig hoog gasverbruik.
Na het verkennend onderzoek volgde er een bezoek aan de buren die onlangs zonnepanelen op het dak
hadden laten leggen. Vol trots liet de buurman zijn panelen zien en zijn twee airco’s die op zonne-energie
zijn totale huis verwarmden. Daarna liet hij ons zijn sterk verlaagde energierekening zien. Dit was het zeer
overtuigende bewijs dat wij ook geen andere keuze hadden dan zonnepanelen. Wij vonden dit altijd
afbreuk doen op ons mooie dak waar de mooi geglazuurde dakpannen lagen te blinken in
de zon. Maar het bewijs van de buurman was overduidelijk: er zouden zonnepanelen
komen.

Hoogwaardig
schilderwerk
Voor al uw:
• Buitenschilderwerk
• Binnenschilderwerk
• Wandafwerking
• Beglazing
• Metaalconservering
• Houtrotreparatie

Schildersbedrijf
Nieuwe Waterweg B.V.
010 429 24 20

We wonnen ook advies in bij het bedrijf dat al jaren onze ketel, verwarming en
boiler onderhoudt. Zij adviseerden ons om de ketel die wij reeds 18 jaar in gebruik
hadden te vervangen voor een ketel die geschikt was voor een zonneboiler en
warmtepomp en om onze thermostaat te verplaatsen en te voorzien van een
zone-regeling zodat de temperatuur in elk vertrek en op elk tijdstip naar onze wens
was in te stellen.
Ook volgde er een offerte voor het leveren en installeren van zonnepanelen. De adviseur
berekende dat wij er 16 nodig zouden hebben om onze energierekening fors te kunnen
verlagen. Er volgde nog een uitleg over omvormers, serie-geschakelde zonnepanelen
en parallel geschakelde zonnepanelen en vanzelfsprekend over het
terugvragen van het btw-bedrag.
Binnen zeer korte tijd zaten we dus met een stapel offertes en werden
we overladen met een zee aan informatie op het gebied van
warmtepompen, airco’s , zonnepanelen, zonneboilers en thermostaten
met zone-regeling. Leuke kerel, die Frans Timmermans, maar als we
dit allemaal tegelijk zouden doen, dan zou de bodem van de
schatkist in zicht komen. We hebben er derhalve voor gekozen om
alle bovenstaande stappen te gaan uitvoeren, maar zullen dit zeker
gaan verspreiden over een periode van drie jaar.
Verder hoop ik dat de Nederlandse regering toch nog ergens
een plekje op eigen bodem gaat vinden om naar gas te boren.
In 2020 werd er nog zo’n 11 miljard kubieke meter gas
geïmporteerd vanuit Rusland. Er zijn heel veel zonnepanelen
nodig om dit te kunnen compenseren. Binnenkort zal er wel
bekend worden dat de sluwe Poetin aandeelhouder is van vele
bedrijven die zonnepanelen produceren.
Voor de zekerheid heb ik ook een nieuwe zaag en bijl gekocht, zodat ik
ervoor kan zorgen dat mijn open haard ook kan branden in de winter.

Nieuwe Luxor theater - Rotterdam

schildersbedrijfnieuwewaterweg.nl

DICK NOOTENBOOM
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Je
bedrijf
verkopen ...

WAT ZIT ER IN
DE KOFFER VAN

DIRK
VERMAAT

WETHOUDER EN ADVOCAAT
DE AGENDA VAN DIRK VERMAAT (70) IS DAGELIJKS GOED GEVULD. NA DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, WAARBIJ ZIJN ECHT VOOR BARENDRECHT 20 VAN DE 29
ZETELS VEROVERDE, WERD HIJ WEER WETHOUDER. MAAR HIJ BLIJFT OOK ADVOCAAT,
ALLEEN AL OM ZIJN INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN
ADVOCATEN TE BEHOUDEN.
,,Ik doe nog maar een bescheiden aantal
zaken. Voor mijn dagelijks brood is dat niet
meer nodig. Maar ik wil niet in een zwart gat
vallen als het wethouderschap om een of
andere reden zou stoppen. In de politiek kan
dat altijd gebeuren. Plezier in m’n werk, dat
is het belangrijkste. Als dat er niet meer is,
stop ik ermee, wat het ook is. En dan is het
fijn als ik me op andere dingen kan storten,
zoals de advocatuur.’’

... dat is niet niks.

Voor zijn vakanties waren de Ardennen bijna
zijn leven lang de vaste bestemming. ,,We
hebben altijd gekampeerd, met een tent.
Dat deden we toen de drie kinderen klein
waren, dat doen we nog steeds. Maximaal
veertien dagen want dan gaat het werk weer
kriebelen. En vrijwel altijd op een vaste
camping bij Spa. Het is een prachtige
omgeving. Ik kan er heerlijk fietsen, en Arja
kan haar hart ophalen op markten met
brocante spulletjes.’’

Klanten, kennis, ervaring. Er zitten een hoop voordelen
aan het kopen van een bestaand bedrijf. Het uiteindelijke

STEEDS MEER NON-FICTIE

succes van de overname valt of staat echter met de juiste

In Dirk’s koffer gaan ook altijd boeken mee.
,,Ik lees graag bij de tent. Naast boeken
neem ik ook altijd wel een dossier over het
een of ander mee. Bij die tent heb ik de rust

voorbereiding.
Welk bedrijf past bij jou? Gaat de overname geleidelijk of

om dat allemaal goed door te nemen.’’ Wat
boeken betreft, las Dirk altijd veel fictie. Zo is
hij een fan van Marten Toonder, maar ook
van Tolstoi of Tolkien. ,,Misschien heeft het
met de leeftijd te maken, maar de laatste tijd
lees ik steeds meer non-fictie. Bijvoorbeeld
boeken over de Tweede Wereldoorlog
interesseren me bijzonder.’’
Een ander tijdverdrijf (en braintrainer) is het
maken van kruiswoordpuzzels. ,,Buiten de
vakantie heb ik daar geen tijd voor. Daarom
knip ik ze elke dag uit de Volkskrant en gaan
ze mee in de koffer.’’
Dirk is er geen liefhebber van om buiten de
deur te eten. In Barendrecht niet, maar ook
niet op vakantie. ,,We koken bij de tent. Dat
levert een prima maaltijd op, zonder liflafjes.
Ik bak aardappeltjes of ik steek de barbecue
aan.’’
Op Dirk’s tafel liggen een paar vaste
vakantie-attributen. Zoals een Zwitsers mes
(met inscriptie), een kompas (‘In zo’n bos ben
je al gauw de oriëntatie kwijt’), twee
zaklampen, en natuurlijk zijn racehelm en
zonnebril.

in één keer? Neem je de bestaande arbeidsovereenkomsten
over? Welke contracten stel je op? En hoe kun je die koop
nu precies het beste financieren?
Jij hebt vast veel vragen, wij hebben de antwoorden.

Rust en ruimte om te ondernemen
Sliedrecht | Barendrecht | info@hoekenblok.nl | hoekenblok.nl

Neem vrijblijvend contact op met de specialisten van ons team Corporate Finance.
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Welkom
bij
Café
Clementine;
weelderige oase in een glazen kas,
op het randje van de Dutch Fresh
Port & NS Station Barendrecht.
Restaurant
Clementine
is
dé
locatie voor diverse zakelijke
events. In een ontspannen maar ook
zeker unieke setting geniet je van
culinaire gerechten samengesteld
uit
lokale
ingrediënten
van
topkwaliteit. Hoe kan het ook
anders met de Dutch Fresh Port
in de achtertuin en een wilde
moestuin grenzend aan het grote
terras. Hier komen feestelijk,
gezellig, culinair en duurzaam
samen.

Naast de groene kas hebben we
namelijk ook een héérlijk groot
&
zonnig
terras,
industriële
loods
en
stretchtenten
mét
buitenbar. Voor ieder wat wils
dus: van groots en omvangrijk,
tot kleinschalig en intiem; van
informele vrijdag-middag-borrels
tot verrassende walking dinners.
Zelfs een combinatie met sportieve
activiteit is mogelijk.
Benieuwd hoe jullie bedrijfsevent
eruit zou kunnen zien? Neem contact
op via contact@cafeclementine.nl
of bel 06-43460729 zodat we kunnen
bespreken wat we voor jullie kunnen
doen.

