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De poldermentaliteit van dTLS.:

“Geen marketing-blabla,
maar meters maken”
Coverstory online marketingbureau dTLS. | Dossier Profile Car & Tyreservice Flevobanden
Achtergrond huisartsenpraktijk De Schelp | Binnenkijken bij Slijterij van Gils
Gastcolumn burgemeester Jean Paul Gebben | Nieuwjaarsrede OVDD | Portret IGOFIT

Coach
van
ondernemers.
Ondernemen is topsport. Altijd scherp zijn op kansen. Snel
inspelen op marktontwikkelingen. En voortdurend blijven scoren.
Dan is het wel fijn als er iemand achter u staat die weet hoe het
spel werkt. Kijk op jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

Handel & Wandel is een uitgave van
OVDD en wordt gratis verspreid
onder alle ondernemers in de
gemeente Dronten. Verschijning
viermaal per jaar in print in een
oplage van 2.650 exemplaren.
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“ FLEVOLAND IS
ONZE UITDAGING”

Van links naar rechts: Wim de Bekker, Niek Doelman,
Pieter Doelman, Albert de Koning, Martien van Arendonk

Leyten & Van der Linde

Bel ons voor een afspraak

De Oude IJssel 11A

Martien van Arendonk

0651 - 296 305

8253 PV Dronten
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0321 - 388790

Pieter Doelman
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VOORWOORD

EDWIN HELMANTEL
VOORZITTER OVDD

Onverwacht
Het jaar verloopt, op zijn zachtst gezegd,

Wat meteen opvalt, nadat ik de functie

hebben. Dus wij zijn er voor u, maar

niet zoals wij dat op 1 januari jongst-

van voorzitter op me heb mogen nemen,

we kunnen niets zonder u. Ik roep u op

leden hadden verwacht. Ik denk dat ik

is de impact die wij als OVDD-leden met

ons te voeden met ideeën, informatie

namens ons allemaal mag spreken, als

elkaar - hebben. Veelvuldige felicitaties

en alles wat u maar van ons verwacht

ik dat zeg.

uit diverse richtingen met mijn benoe-

en waarover u mee wilt denken. Alleen

ming. Aanschuiven (nou ja, via Teams

zo doen we het samen en hebben we

Tijdens het schrijven van dit voorwoord

natuurlijk) bij de gemeente. Vragen

goede informatie. Alleen zo worden ‘alle

is Amerika slechts een voorbeeld. Daar

vanuit de media over het afblazen van

stemmen geteld’ en kunnen we samen,

roept een zittende president op tot het

de onderneming van het jaar-verkiezing.

ondanks alles, vooruit.

stoppen van het tellen van stemmen,
omdat hij denkt anders te gaan verliezen. Diverse procedures zijn daarover
al aanstaande. Vrijheden blijken dit jaar
niet zo vanzelfsprekend als wij altijd
gedacht hebben. Dichter bij huis: onze
achterban heeft het moeilijk. Zo moeilijk
dat afgelopen week duidelijk werd dat

“Er speelt héél veel in en rond onze gemeente.
Zaken waar je energie van krijgt en die duidelijk
maken dat er nog een wereld te winnen is.”

een jarenlang bestaand familiebedrijf
uit onze gemeente de deuren heeft

Meedenken met de MKB-deal die de

Hopelijk kunnen we daarover bin-

moeten sluiten. Dat stemt ons allen

provincie, ook voor onze gemeente, heeft

nenkort weer gewoon face to face van

natuurlijk treurig.

geïnitieerd. Er speelt veel, héél veel in

gedachten wisselen.

en rond onze gemeente en dus voor
Daarnaast heeft onze voorzitter Martien

ondernemend Dronten, Biddinghuizen

Hermans besloten te verhuizen naar

en Swifterbant. Zaken waar je energie

Winterswijk. Daar wens ik hem natuur-

van krijgt en die duidelijk maken dat er

lijk alle geluk toe, maar bij mij blijft

nog een wereld te winnen is. Maar dat

hij toch een beetje hangen: te kort in

doen we dan wel met elkaar. Samen met

functie geweest. Ik ga me in ieder geval

een bestuur. Een bestuur dat bovendien

inzetten om de positie die hij achterlaat

voorzien is van nieuw elan.

met dezelfde energie en motivatie in te

Als er iets in 2020 duidelijker dan ooit is

vullen.

geworden, dan is het dat we elkaar nodig

R EA G ER EN ? EDWI N @ O V D D.N L
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NIEUWS VAN DE REDACTIE

Op de agenda

VAN DE
BESTUURSTAFEL

DECEMBER

Sinds de vorige editie van de Handel & Wandel hebben we

JANUARI 2021

elkaar een paar keer ‘in de vrije ruimte’ kunnen ontmoeten.
Begin september een geslaagd bedrijfsbezoek bij Brouwerij
Artemis en op de Vierde Dinsdag in september bij Beachclub
NU een verdiepende bijeenkomst met als inspirerende spreker

3 dec
9 dec
16 dec

7 jan
7 jan
14 jan

Bestuursvergadering
Online: vrijetijdscongres (door Visit Flevoland)
Online: Thematafel energie en biodiversiteit
(Waterschap Zuiderzeeland)

Bestuursvergadering
OVDD overlegt met wethouder
OVDD Online / hybride event

FEBRUARI 2021
4 feb

Bestuursvergadering

Hans Biesheuvel. Sinds oktober liggen alle fysieke bijeenkomsten
weer stil. Met elkaar volgen we de regelgeving vanuit de landelijke
overheid en zijn we voorzichtig. Dit betekent onder andere dat een
aantal fysieke (kennismakings)afspraken met ondernemers niet door
zijn gegaan. Onder meer met Red Support. Ook de bijeenkomst
voor jonge ondernemers zal op een later moment plaatsvinden.
ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van OVDD heeft
voor het eerst in de geschiedenis op 15 oktober jl. een online ALV
uitgeschreven. Tijdens deze ALV is afscheid genomen van Hans
Douma en Martien Hermans als bestuursleden. Barend Jan Kroese
(ACP International) en Bert Westland (de Jong & Laan) zijn toegetreden tot het bestuur. Het bestuur was verheugd te kunnen melden
dat Edwin Helmantel (Helmantel & Bügel Advocaten) de voorzittersrol op zich neemt.
ALTERNATIEVE ACTIE VOOR HET NIEUWJAARSFEEST Zoals
u via onze website en nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben we
besloten geen Nieuwjaarsfeest te organiseren en geen Onderneming
van het Jaar verkiezingen. Deze jaarlijkse markeringsmomenten
zorgen altijd voor binding met de ondernemers in onze gemeente.

OVDD ondersteunt
de MKB-deal

In plaats hiervan organiseert het bestuur in samenwerking met één

Samen met 27 partners heeft de provincie Flevoland

van onze leden een alternatieve actie. We vertellen er hier niet teveel

een MKB-deal aangevraagd. Eind november is deze

over, u hoort en ziet er meer over op korte termijn!

MKB-deal voor Flevoland ondertekend.

TEST UW KENNIS Medio januari organiseren we een (online)

De MKB-deal Flevoland heeft twee hoofddoelen:

bijeenkomst waarbij u wordt uitgedaagd uw kennis over ons

1.		 Het ondersteunen en adviseren van de kleine

netwerk en uw mede-ondernemers ten toon te spreiden. Hier is een

		 MKB-bedrijven (tussen 2-10 werknemers) bij

prachtige trofee aan verbonden. Houd onze website, nieuwsbrief en

		 hun (crisis) vraagstukken.

sociale media in de gaten! Heeft u voor ons leuke wetenswaardig-

2.		 Het ecosysteem van Flevoland versterken: de

heden die we mee kunnen nemen in dit event? Laat het ons weten

		 samenwerking bedrijfsleven-onderwijs-overheid

via info@ovdd.nl.
OVDD ondersteunt dit van harte en heeft tijd, netwerk
TOT SLOT We wensen u moed en doorzettingsvermogen. En daar

en kennis beschikbaar gesteld. Meer over de MKB-deal

waar dit niet lukt, dat u zich gesteund weet door de mensen om u

is te lezen in een online magazine dat eind november is

heen. Wanneer u iets ter ore komt over mede-ondernemers, zoals

uitgegeven en te vinden is op onze website. Hierin leest

zorgen, verdriet, of mooie momenten, dan horen wij dat graag.

u onder meer een dubbelinterview met onze voorzitter

Ondanks dat wij elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, hopen wij op

Edwin Helmantel en Durk Bijma, directeur ROC Friese

andere manieren met u in contact te blijven. Vragen, suggesties of

Poort Urk / Emmeloord. Ook is er een interview op video

opmerkingen? Laat het ons weten via info@ovdd.nl!

met ons bestuurslid Lyda Winata.
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Nieuwe leden OVDD

NIEUWS VAN DE REDACTIE

BIDDINGHUIZEN
PlanVisie BV
Mark Hetsen

SWIFTERBANT
Uw Slijter van Gils
Pim van Gils

OVDD in crisistijd: “Er gebeuren
nog steeds heel mooie dingen”
Een bekend cateringbedrijf uit Dronten moest vorige maand als direct

DRONTEN

gevolg van de coronacrisis na drieëndertig jaar het familiebedrijf beëin-

Scheffer Dienstverlening
Michael Scheffer

digen. “Al laten de harde cijfers een regionale toename van bedrijfsbe-

Jubilerende leden

het wel degelijk gebeuren”, zegt verenigingsmanager Tineke Stuifzand.

ëindigingen of faillissementen nog niet direct zien, om ons heen zien we
Het bestuur van de OVDD kan niet anders dan de moed erin houden: “Er
gebeuren ook nog steeds hele mooie dingen.” Tussen de eerste en tweede

25 jaar

Van Wonderen

40 jaar

Knipscheer Infrastructuur

45 jaar

Makelaardij Van der Linden

behartiging en het blijven delen van ledennieuws. “In een moeilijke tijd is

45 jaar

Bangma Verpakkingen

het juist belangrijk om ook goed nieuws te verspreiden. Een aantal leden

50 jaar

Profile Flevobanden

had een jubileum, gat in de markt of uitbereiding van het aantal vestigingen

Wij feliciteren deze leden van harte met
hun jubileum! Had u ook een jubileum?
Of weet u van een jubileum van een
mede-ondernemer? Laat het ons weten!

lockdown heeft het OVDD-bestuur zich gefocust op informatievoorziening
over steunpakketten voor haar leden, continuïteit in het bestuur, belangen-

met ons te delen; wij geven zulk nieuws graag door.”
Ondanks de tegenslagen die er zijn, tonen ondernemers ook hun inventiviteit,
veerkracht en omdenken. “A1 Office bedacht een nieuw concept desinfectiezuil mét bedrijfslogo, je ziet ze nu overal. Tijdens de tweede lockdown is
BeachclubNU met een DriveNU gekomen, je kunt daar nog altijd maaltijden

“Het nieuwe normaal
biedt ook nieuwe kansen”

bestellen. Een derde voorbeeld is Henk Slump, horecaondernemer uit Bant. Hij
heeft onlangs drie commerciële coronateststraten geopend. Wie had dit soort
initiatieven een jaar geleden kunnen bedenken? We zien creativiteit bij onze
leden en willen stil blijven staan bij de mooie dingen.”

Ruud Willebrand van A1 Office: “Het is iets
dat wij al deden: business behoeftes van onze

STRATEGISCHE AGENDA FLEVOLAND In de Algemene Ledenvergadering

klanten invullen. Het Corona-virus zet de wereld

van 15 oktober is afscheid genomen van voorzitter Martien Hermans. Tijdens

op z’n kop en creëerde de behoefte aan andere

de vergadering maakte hij bekend dat hij als adviseur betrokken blijft bij de

oplossingen. Toen duidelijk werd dat deze crisis

Strategische Agenda Flevoland, dit is een masterplan voor economie, arbeids-

wel even ging duren hebben we gezocht naar een

markt en onderwijs. De zes Flevolandse bedrijfsverenigingen, VNO-NCW en

betaalbare oplossing om een stuk bewustzijn te

Win4all schrijven hieraan mee. In het bestuurlijk overleg met de gemeente

creëren: het belang van hygiëne, maar dan op

Dronten zal de inhoud ook besproken worden. Tegelijkertijd wordt de Sociaal

een representatieve, laagdrempelige manier. De

Economische Agenda van de gemeente herzien. Destijds zijn in dat verband de

desinfectiezuil bleek een schot in de roos. NIet al-

zes SEA groepen opgericht. De vraag is of deze blijven bestaan. De SEA groep

leen in Dronten, maar ook ver daarbuiten. De zui-

Wervingskracht is recent opgegaan in de werkgroep Dronten Marketing.

len maken wij zelf en wij betrekken hierin diverse
lokale bedrijven. Ook zien wij een sterke toename

EN VERDER? “We zijn onder meer druk geweest met het bereid vinden van

van de vraag naar thuiswerkoplossingen.

nieuwe bestuursleden. Een warm welkom aan Barend Jan Kroese, eigenaar bij
ACP international en Bert Westland, vestigingsmanager bij accountantskantoor
De Jong & Laan. En niet te vergeten: Edwin Helmantel is onze nieuwe voorzitter.
Geweldig dat hij deze taak op zich wil nemen, ik heb hoge verwachtingen!”
In november heeft de OVDD meegewerkt aan een dubbelinterview en filmopnames in het kader van de MKB-deal. Flevoland krijgt geld van het Rijk om de
kleine ondernemer uit het Midden- en Kleinbedrijf te helpen. Doelstelling is om
het ecosysteem van Flevoland te versterken. Staatssecretaris van Economische
Zaken, Mona Keijzer, heeft op 26 november de deal ondertekend. Tot slot zou ik
namens het bestuur nog graag een oproep doen: “Laat ons weten wat er speelt
in uw onderneming. Dat kan leuk nieuws zijn, maar ook ellendig nieuws. Alleen
wanneer we op de hoogte zijn, kunnen we delen, verbinden en hulp bieden.”
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“Ons werk is

100%
meetbaar”

‘Poldermentaliteit: geen marketingblabla, maar meters maken. Oog
voor details en een enorme liefde
voor het vak. Dat is dTLS. (spreek uit
als het Engelse ‘details‘). Hét online
marketingbureau dat voor jou werkt
aan prachtige online resultaten!’
Een marketingtekst pur sang, maar
Rianne Jacobs-Schouten maakt
hem waar.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Wij zijn Google Ads specialisten, we adverteren voor bedrijven in Google,
kopen de juiste zoekwoorden in en zorgen zo voor verkoop op hun site.
Veel bedrijven geven geld uit aan adverteren in Google, maar zien daar
vaak niet het gewenste resultaat van terug. Adverteren in Google is specialistenwerk, het is een markt die continu aan verandering onderhevig is.”
Details, specialisme, uitmuntende up to date kennis van zoekmachines en
een advertentiebudget. Als die factoren ergens bij elkaar kunnen komen,
dan is het bij dTLS. Online Marketing. Onlangs verhuisd van een gezellige,
maar te kleine, ruimte aan Het Spaarne naar De Gouwe. Heel optimistisch
met een fraaie instructieruimte. Dat deze in het kader van de coronamaatregelen al snel moest worden voorzien van kuchschermen, minder stoelen
etc. is voor Rianne bijzaak. “Ik vind dat niet fijn, ik geef op dit moment
dan liever geen trainingen (Google Ads en Analytics). Een training is iets
persoonlijks en interactief, voor mij werkt dat online niet optimaal.”

8
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DTLS. COVER STORY

Google Ads
Sinds het begin van serieus adverteren op internet draait het
om zoekwoorden. Google AdWords (tegenwoordig Google
Ads) werd al snel het meest gebruikte programma. Je voegde
zoekwoorden toe aan je campagnes, gaf aan in welke locatie je
mensen wilde ‘targeten’ en je ging van start. Zo simpel als het
was, zo ingewikkeld - of juist ingenieus - is het nu.
Rianne Jacobs-Schouten: “Duizenden bedrijven en bedrijfjes
hebben de afgelopen jaren wel eens geprobeerd de omzet te
verhogen door een advertentie te plaatsen. Vaak met teleurstellende resultaten en hoge kosten. Je betaalt tenslotte voor
het aantal clicks dat je advertentie genereert. Als jouw advertentie bijvoorbeeld veel algemene zoekwoorden bevat, krijg
je veel clicks, dus hoge kosten. Maar door de algemeenheid, of
door ongelukkig gekozen woorden, wil dat niet zeggen dat je
de omzet vergroot. Met onze kennis en ervaring zorgen wij er
voor dat het beschikbare advertentiebudget zo goed mogelijk
besteed wordt.”
Het klantenbestand van dTLS. bestaat vooral uit webshops.
“Wij verzorgen voor hen de advertenties in Google en sinds
kort ook in Facebook, LinkedIn en Instagram. Onze klanten
willen graag Performance based adverteren. Hun doel is
dus om met de advertenties meetbaar meer omzet en winst
binnen te halen. Dit is specialistisch werk. Werk dat wij doen.”

Zelf opleiden van medewerkers

What’s in a name
DTLS.
De bedrijfsnaam dTLS. staat (klinkerloos) voor
‘details’ en mag als zodanig worden uitgesproken. Ondanks
dat er op de website regelmatig hiervan melding wordt
gemaakt, hoor je over het algemeen (en vooral lokaal),
dat men de bedrijfsnaam uitspreekt als afkorting, Rianne
Jacobs-Schouten moet er een beetje om lachen. “Je
bedenkt een bedrijfsnaam: die moet aansprekend zijn,
uniek, bijzonder en het liefst exclusief. Ergens viel toen de
term ‘details’. En dat is eigenlijk waar het bij ons om gaat:
kleine details die een groot verschil maken.”
GOOGLE ADS
Het online-advertentieprogramma van
Google waarmee bedrijven reclame kunnen maken via
zoekcampagnes, bannercampagnes, videocampagnes,
shopping-campagnes en app-campagnes. Google Ads, is
Google’s grootste inkomstenbron.
ZOEKWOORD Door jou als adverteerder in Google Ads
opgegeven combinatie van zoekwoord en match type. Een
zoekwoord kan uit meerdere woorden bestaan.
ZOEKTERM De zoekopdracht die een Google-gebruiker
daadwerkelijk intikt. Ook dit kunnen meerdere woorden zijn.
CONVERSIE Een conversie is een aankoop. Het conversiepercentage is dus het percentage van bezoekers dat een
aankoop doet.

Rianne studeerde in 2008 af en ging daarna aan de slag bij
verschillende bedrijven. “Binnen die banen ben ik mij blijven
ontwikkelen, bijleren, de nieuwste ontwikkelingen volgen. Als
ik dat kan, zit ik goed in mijn vel. Uiteindelijk ben ik in 2015

Een omschrijving van het totale werk dat dTLS. voor haar

voor mezelf begonnen. Toen ging het snel, na drie jaar vanuit

klanten verricht, zou pagina’s in beslag nemen. Gevraagd

huis werken nam ik in oktober 2018 de eerste medewerkster

naar een (te) korte samenvatting zegt Rianne: “In het

aan en hield ik kantoor aan het Spaarne. Inmiddels zijn we

algemeen verkopen onze klanten iets online en willen daarin

met zijn zessen. En we groeien door, ik verwacht naar een tien

groeien. Daarvoor willen ze adverteren in Google, maar op de

tot vijftiental. Personeel zoek ik zo veel mogelijk lokaal. Dat is

juiste manier. Zelf hebben ze daar de mogelijkheid niet voor,

moeilijk, want in Flevoland zijn bijna geen SEA specialisten te

hetzij uit tijdgebrek, gebrek aan ervaring of focus op andere

vinden. Mijn medewerkers heb ik dus ook zelf opgeleid, en dat

zaken. Ze geven ons opdracht om te adverteren en vervolgens

bevalt prima. Het geeft me een supertrots gevoel als ik zie hoe

beoordelen ze ons op de resultaten, of we echt omzet voor ze

medewerkers groeien in de loop der tijd.”

genereren. Want uiteindelijk is ons werk 100% meetbaar.” Wie
de website van dTLS. bezoekt snapt al snel dat online verkoop

“We zijn eigenlijk een soort familie, zo knus en gezellig als

succesvol maken geen sinecure is. “Dat ontdekken ook veel

het in ons pand is, zo zijn we als team ook. Ik betrek iedereen

webshops, zeker in coronatijd is e-commerce hot. We krijgen

ook bij de plannen en ontwikkelingen; geef veel ruimte voor

veel aanvragen voor het beheren van accounts, maar we

persoonlijke groei.” Op termijn wil Rianne voor haar persoon-

doen natuurlijk meer. We optimaliseren reclamecampagnes,

lijk meer rust vinden. “Niet door alleen maar leiding te geven,

verzorgen de meting kosten-opbrengst; alles wat bij perfor-

maar juist door met de voeten in de klei te blijven staan, eigen

mance based advertising thuishoort.”

accounts te blijven beheren en bijspringen als er iemand ziek
is, of op vakantie. Want ik moet er niet aan denken langs de

Wat mis je nog in je werk?

zijlijn te staan. Dit is wat ik kan, dit vind ik leuk: marketing,

“Klanten in fashion of interieur. Ik heb daar persoonlijk veel

communicatie, klantbeleving. Taal, een stukje techniek en

feeling mee en zou het heel leuk vinden als we in 2021 zo’n

bijblijven in de markt.”

klant mogen verwelkomen.”
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PROFILE DOSSIER

Profile Flevobanden 50 jaar:

Van tractorband
tot elektrische auto
10
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PROFILE DOSSIER

Wanneer Chris Lijs terugdenkt aan de begintijd van Flevobanden, dan komen de herinneringen
aan de samenwerking met de Rijksdienst en de loonwerkers als eerste in zijn gedachten op. We
schrijven 1970, Oostelijk Flevoland. “We hadden vier servicewagens rondrijden, waarvan drie
alleen al voor de Rijkdienst. De banden zijn beter geworden, maar pechservice is nog steeds
nodig.” Afgelopen november vierde Profile Car & Tyreservice Flevobanden het vijftigjarig jubileum.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Chris was 22 jaar toen hij Flevobanden

bouw, truck en personenwagens naar

we wel dat er minder mensen op de weg

oprichtte. Hij woonde en werkte in een

full service onderhoud en APK en dat

zitten, door corona en thuiswerken. De

caravan op een erf aan de Boudewijn-

doen we nog steeds. In de tijd van mijn

overige locaties hebben eigenlijk geen

laan in Dronten. “De Rijksdienst maakte

vader was service alles, dat is nog steeds

last van de gekke tijd waarin we nu

toen al regelmatig gebruik van onze

zo. Daarnaast blijven we investeren,

verkeren.

pechservice en zo kom je in contact. Het

blijven we vernieuwen. Wanneer er iets

pionieren, de nostalgie van weleer, daar

nieuws op de markt komt, dan proberen

denk ik met genoegen aan terug. Banden

we dat uit. Zo zijn onze monteurs nu

waren enorm in ontwikkeling. Samen

druk met cursussen over service voor

met de Rijksdienst mocht ik proeven

elektrische auto’s, dat is best pittig

doen om de bodemdruk van trekkers en

en verdient alle aandacht. We willen

“Helaas kon ons jubileum niet
met een groot personeelsfeest
worden gevierd”

menteren raakten we overtuigd en is de

bijblijven, dan moet je daar ook iets voor

Helaas kon ons jubileum niet met een

radiaal tractorband geboren. Zodoende

doen.” Over bijblijven gesproken, Chris

groot personeelsfeest worden gevierd.

hebben we ontzettend veel kennis in

deed de boekhouding in 1975 al op de

Daarom hebben we de vestiging in

huis gekregen.” Al snel opende Chris de

computer. “Die computer was zo groot

Dronten feestelijk laten versieren met

vestiging aan de Noord in Dronten.

als een dressoir. Ik deed dat samen met

ballonnen en had ik voor alle medewer-

mevrouw Bol, die liep ook voorop.”

kers een mooi feestpakket samengesteld.

machines op het land te verminderen.
Vroeger waren het diagonaal banden,
tegenwoordig zijn het allemaal radiaal
banden.” De ogen van Lijs senior stralen.
“Ik zie dat Franse mannetje van Michelin
nog komen. Wij hadden vier diagonaal

“Ik zie dat Franse
mannetje van Michelin
nog komen”
banden met dubbellucht onder een
trekker gezet. Hij zei tegen ons dat we
er vier kleinere, smallere banden van
veertig centimeter onder moesten
zetten. Dat kan nooit! dacht ik, maar
warempel, het werkte. Door te experi-

Van het personeel hebben mijn vader

Van banden naar full service
“Die doorontwikkeling van banden gaat

Feest, maar dan anders

en ik een origineel kunstwerk gekregen.

nog steeds door”, vult zoon Aart Lijs aan.

Aart stuurt naast Profile Dronten nog

Ik ben blij dat we er toch iets feestelijks

“Dat is naast onze mensen, onze kracht:

zes locaties aan. Deze zijn gevestigd in

van hebben kunnen maken.” Gaat Profile

ontwikkelingen op de voet volgen en

Almere-Buiten, Almere-Stad, Nijkerk,

Flevobanden nog een keer over van

continu met verbeterde producten

Zeewolde, Lelystad en Emmeloord. “Het

vader op zoon of dochter? “Wie weet, dan

en diensten komen. In 1988 heeft

gaat goed met onze vestigingen, we

moet een van beide in elk geval banden

Flevobanden het dienstenpakket uitge-

hebben in totaal zeventig mensen aan

kunnen verwisselen, dat kunnen mijn

breid: naast bandenservice voor land-

het werk. In Lelystad en Almere merken

vader en ik ook nog steeds.”
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PAUL KEMPS ACHTERGROND

Paul Kemps, huisartsenpraktijk De Schelp:

“Tijd voor
een reset”
12
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PAUL KEMPS ACHTERGROND

“Voer eens een gesprek met
een ouder iemand en luister”
Naast een gezondheidscrisis en economische crisis beginnen zich de
eerste tekenen af te spelen van een sociale crisis. “Eenzame ouderen,
jongeren die essentiële ‘jongerendingen’ moeten missen, mensen
die maanden thuiswerken en geen collega zien, mensen die hun baan
verliezen, ze hebben allemaal behoefte aan sociaal contact, samenzijn,
interactie.” Dat stelt Jacco Vonhoff, voorzitter MKB- Nederland, recent
in een column. Hoe urgent is deze problematiek bij ons in de regio en
hoe blijven we deze sociale crisis de baas? We vroegen het aan Paul
Kemps, 34 jaar huisarts bij huisartsenpraktijk De Schelp in Swifterbant.
TEKST CARIEN VAN DER MAREL | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

“Twintig jaar geleden hebben we met zijn allen de verschra-

lip zitten, komt het voor dat ze elkaar aankijken en zich op een

ling ingezet. We redden onszelf wel, het leven is maakbaar.

dag afvragen: wat hebben wij nog met elkaar? Dus ja, ook het

Daardoor zijn we meer op onszelf gericht geraakt en kennen

aantal relatieproblemen neemt toe. Natuurlijk is er ook een

we elkaar minder goed. Het nodig hebben van elkaars gezel-

andere kant; er zijn genoeg mensen die heel goed om kunnen

schap wordt enorm onderschat, vind ik. Nu sociale verbanden

gaan met een andere inrichting van hun werk en vrije tijd,

verplicht wegvallen, bekruipen ons gevoelens van eenzaam-

maar die mensen spreek ik niet in mijn praktijk.”

heid. Door de coronacrisis valt de verschraling nu pas op”, stelt
Kemps.

Techniek is niet zaligmakend
“Pubers klagen dat het leven saai is. Zij moeten veelal ver-

“Nu door de coronacrisis sociale verbanden
verplicht wegvallen, bekruipen ons
gevoelens van eenzaamheid”

maakt worden en kennen de nostalgie niet van het leven
zonder mobiele telefoon. In tijden van crisis val je terug op

Is thuiswerken gezond?

oude waarden en normen, die niet iedereen meer beheerst.

“Op de korte termijn wel. Het is nieuw, je kunt je eigen tijd

Voer eens een gesprek met een ouder iemand, leer te luisteren

indelen en het geeft een bepaalde mate van rust. Om 15.00 uur

naar iemands verhaal. Daarom wil ik pleiten voor een reset. We

is er iemand thuis voor kinderen die uit school komen, gezellig

moeten leren te overleven en leren onze sociale vaardigheden

even bijpraten. Op de langere termijn moet je het thuiswerken

weer in te zetten. Techniek is niet zaligmakend. We kunnen

als werkgever goed aansturen. Geef een dagplanning mee en

niet meer zonder en dat maakt ons nu kwetsbaar. Bij de reset

blijf interesse tonen in de medewerker. Tegen thuiswerkers

hoort ook een mindset. We moeten onze fantasie aanspreken

zou ik willen zeggen: ga ’s ochtends naar buiten om twintig

om weer met nieuwe ideeën te komen hoe we deze tijd tot een

minuten te lopen en wandel zo naar je werk.”

sociale, zinvolle tijd kunnen ombuigen.”

Wat geeft u hoop?
Unheimisch

“Onze genen stammen uit het jaar nul. Daarmee bedoel ik

Kemps vervolgt: “De Duitse taal kent mooie woorden zoals

dat ons lichaam en onze geest zich kunnen aanpassen aan de

unheimisch en dat is precies hoe steeds meer mensen zich

omstandigheden, dat is door de eeuwen heen gebleken. Dus we

momenteel voelen die ik op mijn spreekuur zie. Ze voelen zich

komen er hoe dan ook uit. Bedenk dat jij – horend bij de gene-

fysiek ziek, hebben vaker depressieve klachten en wanneer

ratie die nu leeft – al ruim 75 jaar in een wereld van welvaart,

twee thuiswerkende echtgenoten ruim een half jaar op elkaars

geen oorlog en technische voortuitgang leeft. Wat een geluk!”
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SLIJTERIJ VAN GILS BINNENKIJKEN

Het geheim van Swifterbant
‘Het geheim van Swifterbant’, dat zou iedereen natuurlijk wel graag willen weten, maar het is
in ieder geval de vestiging van een luxe ‘eigen’ slijterij: ‘Uw slijter Van Gils’. Cor en Pim van Gils,
vader en zoon, betrekken in augustus 2019 de slijterij en bouwen deze in een paar maanden
tijd uit naar een bijzonder specialistische zaak in onder meer wijn, bier en whisky. Met veel
vertrouwen wordt gewerkt aan een lokale slijterij met een regionaal verzorgingsgebied.
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK

Om verder te gaan op het ‘geheim’, wie bij de slijter naar binnen
gaat wordt direct na de deur verrast door een uitgebreide
collectie lokale ‘geheimen’. Streekproducten als koffielikeuren,
kruidenbitters en lokale bieren. Bovendien twee producten
onder de naam ‘het Geheim van Swifterbant’: een vanille likeur
en een kruidenbitter. Wie vervolgens even naar rechts kijkt,
raakt verdwaalt in de ‘Bierhut’ met meer dan 300 soorten bier.
En dan zijn we pas een meter binnen het pand …

Bomvolle toonbank
Pim van Gils vindt het vanzelfsprekend, bij een slijterij verwacht je toch veel soorten drank? Cor van Gils: “We proberen
ook een stuk gezelligheid te realiseren. Wie drank zoekt denkt
daar toch ook aan? Wij hopen een sfeer van ontspanning, rust,
gezelligheid en volop keuze op te roepen. Onze toonbank is
een ‘toon’bank, die staat bomvol, voor de kassa is een meter
genoeg.” Een snelle blik toont de insteek: rustig rondkijken,
vergelijken en met het - soms broodnodige - advies van een
ervaren slijter tot een keuze komen.

Ontwikkelingen
“We blijven in beweging, nieuw is binnenkort het verzenden

Regiofunctie

van producten. Speciaal daarvoor gaan we een nieuwe website

“We hebben hier een hele leuke klantenkring, inmiddels tot in

in het leven roepen. We hebben wat ervaring opgedaan met

de verre regio. Wat we aanbieden wordt gewaardeerd. We zien

een bier-app en dat is goed bevallen, we hebben er best hoge

ook dat het publiek jonger wordt, we spelen daar natuurlijk ook

verwachtingen van, vooral ook in de tijd van Corona en voor

op in met het aanbod. Gelijkertijd houden we oog voor bijvoor-

klanten uit de regio”, aldus Pim van Gils.

beeld de ouderen. Voor het advocaatje of de sherry zijn wij het
aangewezen adres. En in de wijnen, bieren en whisky’s hebben

Feestdagen

we een zeer breed aanbod. In die markt zien we trouwens een

Vooral richting feestdagen is een bezoekje aan de slijter een

sterke groei van de dames. Die zie je ook steeds meer op proe-

bovengemiddeld ‘uitje’. Cor: “Daar hebben we alles voor in huis.

verijen. Onze kracht om het lokaal zo goed te kunnen doen ligt

Cadeauverpakkingen, leuke proefsets, mooie verpakkingen, en

vooral in het goed luisteren naar de consument. We hebben een

natuurlijk veel lekkere drank, met of zonder alcohol.” In totaal

grote adviserende rol en bieden een eerlijke prijs voor goede

zijn binnen de slijterij zo’n 1500 tot 2000 producten te vinden

kwaliteit, dit naast veel concurrerende prijzen op dranken als

(alleen al 300 bieren en 130 soorten whisky). Voor oud & nieuw

Bacardi of Sonnema. En onze specialismes worden gewaar-

de nodige champagnes, maar ook de tegenhangers in de vorm

deerd. Whisky is bijvoorbeeld niet alleen meer Schots of Iers, ze

van Prosecco, Sekt en Asti Martini. “Maar Kerst is minstens zo

komt zelfs uit Friesland en Japan. En de mensen willen dat toch

belangrijk, in combinatie met kerstdiners is heel veel meer

graag eens proberen, al moet ik eerlijk zijn dat de vraag naar de

mogelijk dan het gebruikelijke wijntje. Veel klanten vragen dan

traditionele Schotse whisky het grootst is.

ook om advies en dat verstrekken wij met veel plezier!”

14
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GASTCOLUMN

Ogen en oren van
je werkomgeving

JEAN PAUL GEBBEN

Mijn vorige column beëindigde ik met

brandonveilige situaties of onbewuste

lijk ingeperkt. Zo krijgen wij een goed

de suggestie die door één van onze

milieudelicten. Maar illegale bewoning,

zicht op de veiligheid van de bedrijven-

ondernemers werd aangereikt om,

fraude met energiecontracten en de

terreinen. Zo krijgt iedere ondernemer

juist in deze bijzondere tijd, wat met

illegale kroeg die wij aantroffen kunnen

eerlijke kansen. We willen voorkomen

het ‘elkaar de ruimte geven’ te doen in

natuurlijk niet. We hebben overigens

dat criminaliteit en witwaspraktijken

onze coronacommunicatie. Intussen

(nog) geen boetes uitgedeeld, wel

zorgen voor oneerlijke concurrentie door

hebben we het ‘Geef elkaar de ruimte’

waarschuwingen. Het bestuursrecht

producten op deze wijze goedkoper te

geïntroduceerd. Gelukkig hebben wij

maakt mogelijk dat men in de gele-

kunnen aanbieden.

de ruimte en doen vele ondernemers er

genheid wordt gesteld de overtreding

Wij zijn allemaal de ogen en oren van

het goede mee.

ongedaan te maken. Het is dan aan de

het bedrijventerrein en met een oplet-

handhavingspartners om de komende

tende blik kunnen we zelfs de georga-

Eens te meer is dat gebleken bij de

tijd de waarnemingen te onderzoeken, te

niseerde misdaad goed aanpakken. Een

controles die wij onlangs uitvoerden

volgen en te beoordelen of handhaving

melding helpt dan ook enorm en draagt

op twee bedrijventerreinen in de

nodig is.

bij aan een veilige woon- werk- en leef-

gemeente. De controle vond plaats op
zo’n negentig adressen, waarbij slechts
enkele onregelmatigheden werden
aangetroffen. Natuurlijk is iedere onre-

Geef elkaar de ruimte.
Doe er het goede mee.

gelmatigheid niet in de haak, maar in

omgeving.

J EAN PAU L GEB B EN
B UR G EM E E ST E R

deze verhouding betekent dat ook dat

Om een gezond en prettig ondernemers-

we ruim tachtig bedrijven bezochten

klimaat voor u te creëren willen wij

die de zaken goed op orde hebben. Dat

vooral met u in gesprek blijven over

mag ons tevreden stemmen. Ik geef het

wat we er samen aan kunnen doen om

je te doen als je in deze tijd een handvol

zeker te zijn van een gezonde, weer-

controleurs voor de deur hebt staan van

bare en aantrekkelijke werkomgeving.

zowel gemeente als belastingdienst,

Mijn insteek is altijd om goedwillende

Heeft u vermoedens van illegale

netbeheerder, het Regionaal Informatie-

ondernemers te beschermen en ruimte

activiteiten of criminaliteit? Meld

en Expertisecentrum (RIEC) Midden-

te geven voor goed ondernemerschap.

verdachte situaties altijd! Dit kan

Nederland, politie en brandweer. Want

De verleiding is immers groot om in deze

bijvoorbeeld bij uw wijkagent, maar

de controles voerden wij samen uit met

lastige tijd op een malafide aanbod in te

ook via Meld Misdaad Anoniem:

hen. Uiteraard hield het controleteam

gaan. Ik waarschuw overal, je kunt maar

telefoon: 0800-7000 of

zich daarbij aan een strikt corona-pro-

één keer nee zeggen. Bij een ‘ja’, maak je

www.meldmisdaadanoniem.nl.

tocol en werden zij prima ontvangen

al gauw deel uit van een netwerk, waar

door de welwillende ondernemers.

je beter van weg kunt blijven. Door regel-

Ondernemers en hun omgeving zijn

matig op pad te gaan wordt de ruimte

erbij gebaat geadviseerd te worden over

voor criminele activiteiten zo ver moge-

R EAGER EN? I NFO@OVDD.NL
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EDWIN HELMANTEL VOORZITTER OVDD

En toen was alles anders. Zelfs dat is een understatement. Zo ook deze ‘speech’. De woorden die u nu
leest, had ik uit willen spreken tijdens een bruisend
nieuwjaarsfeest waar de Onderneming van het jaar
bekend zou worden gemaakt. U weet het inmiddels,
dat kan allemaal niet. Daarom vindt u mijn nieuwjaarsrede dit keer op papier.
We kunnen er niet omheen. Niet alles, maar bijzonder
veel draait momenteel om Corona. De cijfers,
bedrijfsvoeringen, reorganisaties, omscholingen,
noem maar op. MAAR we moeten door. En het lijkt
er ook op dat we door kunnen. Er lijkt immers een
vaccin in aantocht. EN DAN, dan kunnen we terug
naar normaal, toch?
Wat de OVDD betreft gaat veel weer terug naar het
oude, naar wat u van ons gewend bent door de jaren
heen. Voor uw belangen blijven we ons met hart en
ziel inzetten. Relevante en nuttige informatie kunt u
blijvend vinden via de bekende OVDD kanalen. Ook
elkaar ontmoeten om te verbinden gáát gebeuren.
We trappen het nieuwe jaar weliswaar niet af met het
Nieuwjaarsfeest, maar terwijl ik aan deze ‘speech’
werk, is er voorbereidend werk gaande om elkaar in
januari online te ontmoeten. In het kader van verbinding vraag ik u nu alvast om de uitnodiging voor dat
event in de gaten te houden en u te verdiepen in uw
collega-ondernemer. Want met die verdieping kunt
u niet alleen uw voordeel doen tijdens deze bijeenkomst, maar veel belangrijker, elkaar in de (nabije)

20
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toekomst misschien wel van dienst zijn.
Zonder Nieuwjaarsbijeenkomst en zonder
Onderneming van het Jaar moet bij het jaarlijkse
Zomerfeest natuurlijk wel uitgepakt gaan worden.
Als de Olympische Spelen doorgaan, mag het
Zomerfeest 2021 van de OVDD ook plaatsvinden.
Voor die tijd gaan wij, zodra de maatregelen het
toelaten, kijken waar en hoe we weer kleinere, fysieke
bijeenkomsten kunnen organiseren. Want dat we
elkaars luisterend oor, ideeën en gezelschap missen,
dat is wel duidelijk! Dan kunnen we weer van elkaar
leren en geïnspireerd raken.
Op de achtergrond draaien onze sociale media
kanalen, nieuwsbrieven en ons zakelijk magazine
Handel & Wandel gewoon door. Informatievoorziening
en belangbehartiging voeren momenteel de boventoon. Als uw afvaardiging in de gemeente, maar
ook in de regio, zitten we met diverse stakeholders
aan tafel. Het dichtst bij huis is dat via het structurele bestuurlijke overleg met de gemeente. Via de
SEA-groepen denken we daarnaast mee met de
gemeente over verschillende vraagstukken binnen
onze gemeente en hoe dit u als ondernemers raakt.
Deze constructie is het afgelopen jaar in diverse
groepen geëvalueerd en er is ingezet op daad bij het
woord. De gemeente lijkt te willen inzetten op een
bredere participatie. Wij vragen ons af wat hiervan de
uitwerking gaat worden en of dit bij zal gaan dragen
aan daadkracht. We blijven positieve input geven
voor de belangen van geheel ondernemend Dronten,
Biddinghuizen en Swifterbant.

NIEUWJAARSREDE OVDD

Om te blijven groeien en onze provincie verder te
ontwikkelen op het gebied van economie, kennis
en innovatie hebben de zes Flevolandse bedrijfskringen, VNO-NCW Flevoland en Win4All – Economic
Board Flevoland de handen ineen geslagen. Samen
hebben we de Strategische Agenda opgesteld. In dit
document zetten wij uiteen dat Flevoland zich het
beste kan presenteren als provincie van duurzame
economische groei, innovatie en ondernemerschap:
Flevoland biedt ruimte aan groei! Thema’s in deze
Strategische Agenda zijn: Ondernemen, Wonen,
Arbeidsmarkt, Onderwijs, Infrastructuur, Energie
& duurzaamheid. Uw voormalig voorzitter, Martien
Hermans, was initiatiefnemer en blijft ook na zijn
verhuizing als adviseur bij dit project betrokken.

onderwijs. Samenwerkend en daarmee beter op
elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden inspelend. Een ander treffend voorbeeld is de MKB-deal
die de provincie heeft geïnitieerd. Deze moet het
voor onze MKB-ers mogelijk maken om via schakelteams meer deskundige kennis over de toekomst
van hun onderneming op te halen. Ook daar is de
vraag: waar liggen de kansen en bedreigingen en hoe
stuur ik mijn onderneming tussen de klippen door?
Schakelteams moeten daarin de one-stop-principe
MKB-ers behulpzaam kunnen zijn. Dat moet uit gaan
monden in een database met sector overstijgende
informatie en ervaringen, waar de ondernemers van
de toekomst baat bij kunnen hebben.

De kerngedachte ‘Flevoland biedt ruimte’ is het
hoofdthema van dit document, maar is ook een
oproep aan alle belanghebbenden om creatief en
toekomstgericht input en uitvoering te geven aan de
inhoud. OVDD sluit zich aan bij deze agenda vanuit
haar eigen uitgangspunten. Wij willen de Gemeente
Dronten aanbevelen om dit programma als leidraad
te nemen voor herijking van het lokale beleid.

Vanzelfsprekend mag u in 2021 blijvend rekenen op
de OVDD als informatiebron en belangenbehartiger.
Laat het helder zijn: dit kunnen wij alleen samen
met u doen. Dus help ons om samen een grotere
vuist te maken. Geen vuist om mee op tafel te slaan,
maar om uit te vouwen tot een uitgestrekte hand
naar alle stakeholders met wie we samen bouwen
aan een veerkrachtig en ondernemend Dronten,
Biddinghuizen en Swifterbant.

Niet alleen in onze gemeente en onze provincie zijn
wij als OVDD van de partij, maar zelfs daarbuiten als
ik het zicht naar het oosten keer. Want ook binnen
de regio Zwolle houden wij, onder meer daar waar
het de triple helix betreft, de vinger aan de pols. U
weet wel, de combinatie ondernemer, overheid en

Ik wens u gezondheid,
goede zaken en wijsheid
toe voor het nieuwe jaar!
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Wij zijn trots op jou
als ondernemer &
op ondernemend
Flevoland.
Bedankt voor jouw lef,
creativiteit en daadkracht.

Totale
ontzorging.
Donker Groen heeft een allesomvattende
aanpak: we adviseren, ontwerpen, leggen
aan en onderhouden. Groen zit in ons hart.

T. 0321 - 31 45 40 E. info.dronten@donkergroen.com

donkergroen.com

ADVERTORIALS

Ferdinand
Zomerman

Hans
Bügel

BLIND
VERTROUWEN

HUUROVEREENKOMST
ONTBINDEN

Claassen, Moolenbeek & Partners

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor de koers
van je onderneming. Daar komen verschillende verantwoordelijkheden en taken bij. Elke dag moet je scherp zijn, want
voor je het weet, verlies je de belangrijkste zaken uit het
oog. Soms vertrouw je iets of iemand blindelings en baseer
je je volledige bedrijfsvoering daarop. Ik wil je aanraden
geregeld nader onderzoek te doen naar zaken die spelen in
je bedrijf. Blijf alert! Klanten, medewerkers, ICT-systemen,
beveiliging, financiële cijfers, accountant, administratiekantoor of bedrijfsadviseur; in welke van deze personen
of systemen heb jij een grenzeloos vertrouwen? Is dat wel
terecht? Ik kom regelmatig bij ondernemers over de vloer
en soms weet de directeur/eigenaar niet wat de kostprijs is,
waar geld wordt verdiend of waar verliezen worden geleden.
Blind vertrouwen in’jezelf’ Eentje die je niet vaak hoort,
is een blind vertrouwen hebben in jezelf. Een stelling
van Annemarie van Gaal: “Ondernemers met een blind
vertrouwen in hun ervaring en expertise lopen gevaar.”
Volgens haar, en ik zie het ook in mijn eigen praktijk, blijven
ondernemers te lang vasthouden aan vaste waarden, omdat
deze altijd hebben gewerkt. Het niet wijzigen of niet durven
aanpassen van de bedrijfsstrategie op sterk veranderende
omstandigheden is niet eens meer een kwestie van stilstaan. Nee, het is een forse achteruitgang. Het zien van de
gevaren en tijdig bijsturen is de grootste uitdaging van de
hedendaagse ondernemer.
Uitdaging voor 2021 Durf jij kritisch te kijken naar mensen,
cijfers, systemen én jezelf op wie jij blind vertrouwt? Heb jij
het lef om bij nieuwe omstandigheden je bedrijfsstrategie
aan te passen? Maak dit tot één van je doelen voor het
nieuwe jaar en zoek mensen die blinde vlekken kunnen
ontdekken én bespreekbaar maken. Ik help ondernemers
hier dagelijks bij en de resultaten zijn er. Ondanks de
onzekere tijd, wil ik jullie, ondernemers, plezier en wijsheid
wensen voor 2021. Ik sta voor je klaar bij managementondersteuning, bedrijfsovernames, financieringen of bedrijfsstrategie. Neem contact met mij op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek, live of via videobellen.

Claassen, Moolenbeek & Partners
Larserpoortweg 50 Lelystad
Telefoon 0320 286 768
ferdinand.zomerman@cmenp.nl
www.ferdinandzomerman.nl

Helmantel & Bügel Advocaten

Het lijkt voor de hand te liggen, dat als een huurder zijn
huur niet betaalt, de huurovereenkomst kan worden
ontbonden en het gehuurde kan worden ontruimd. Uiteraard kan dat niet zomaar en als de huurder niet vrijwillig
meewerkt, moet bij de kantonrechter de ontbinding
worden gevorderd en ontruiming worden gevraagd. Dat
is allemaal logisch. Toch kan het ingewikkelder worden
als de huurder een natuurlijk persoon is, van wie het
vermogen door de rechter onder bewind is gesteld.
Als er bijvoorbeeld sprake is van verkwisting, waardoor
problematische schulden ontstaan, kan de schuldenaar op verzoek door de rechter onder bewind worden
gesteld. Daarmee kan de schuldenaar niet meer alleen
over zijn vermogen beschikken. Daarvoor is toestemming
nodig van de bewindvoerder.
Lange tijd was onduidelijk wat de gevolgen waren van het
bewind voor de beëindiging van een huurovereenkomst.
Uiteindelijk heeft de Hoge Raad daarover een knoop
doorgehakt. Sinds een paar jaar is duidelijk dat als de
huurder onder bewind staat, de verbintenis van de huurovereenkomst ook onder het bewind valt.
Dat is niet onbelangrijk om te weten. Het betekent
namelijk dat je niet zomaar een vordering kunt instellen
tegen de huurder, maar de bewindvoerder in rechte
moet worden betrokken. Dat betekent als de huurder in
een procedure wordt betrokken, de kantonrechter geen
andere keuze heeft dan de vordering niet-ontvankelijk te
verklaren. Dat heeft als consequentie dat de huurovereenkomst niet wordt ontbonden en de ontruiming niet
wordt toegestaan. Uitzondering is als de verhuurder niet
bekend was met de onderbewindstelling. In dat geval
kan de kantonrechter verzocht worden om alsnog de
bewindvoerder in rechte te betrekken. Het is dan ook van
belang om je bij een particuliere huurder af te vragen wie
er precies in rechte moet worden betrokken. Het is zonde
van de tijd en het geld als per ongeluk een verkeerde
partij wordt gedagvaard.

Helmantel & Bügel Advocaten
De Bolder 10 Dronten
Telefoon 0321 380 766
info@helmantel-bugel.nl
www.helmantel-bugel.nl
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IGOFIT PORTRET

Frank Akkermans:

“IGOFIT trotseert Covid 19
met persoonlijke binding”
Terwijl Arie (72) zijn oefeningen volbrengt, klikt de fotocamera

Frank Akkermans van IGOFIT in Dronten

onophoudelijk. Hij wilde wel model staan, dat past wel in zijn

is blij om na maanden gesloten te zijn

carrière als een van de oprichters van ‘Samen meer, meer samen’

geweest weer eens bezig te kunnen zijn
in de fitnessruimte aan de Educalaan.

(PCOB). Sportend met een pacemaker leeft hij volgens het motto

“Ja, Corona is wel een dingetje, we zijn

‘bewegen en in beweging blijven’. “Iedereen heeft zo zijn

maanden dicht geweest, dat was best

motivatie, maar ook zijn doel. Als personal trainer en leefstijlcoach help ik daar een handje bij”, aldus Frank Akkermans
TEKST RUDOLPH POSTHUMUS | FOTOGRAFIE MISCHA MASSINK
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moeilijk. Ik moest mensen teleurstellen,
programma’s stilleggen en ook toezien
hoe moeizaam opgebouwde vorderingen
van cliënten in rap tempo te niet werden
gedaan. Tegelijkertijd betekende het

IGOFIT PORTRET

proberen een balans te vinden tussen
thuis (lesjes geven aan de kids) en het
nog mogelijke werk. IGOFIT Dronten is
een franchise constructie en ik was net
bezig met de overname van het pand toen
Corona haar intrede deed. Best lastig. En
dan moet je de deuren sluiten, dat heeft wel
een paar klanten gekost, maar onze kracht
is (persoonlijke) verbinding en dat hebben
we zo goed mogelijk voortgezet.’

Bellen, mailen en online
“Dus bellen, mailen en soms ook online
training aanbieden. Dat was voor sommige
deelnemers heel moeilijk, want ze moeten
het zelf doen en dat kunnen ze niet altijd.
Daarnaast heb je niet de beschikking over
de mooie middelen van de trainingsruimte.
Dus verre van ideaal, maar toch zorgen

Positieve reacties

leven, en hoe hou je vol?. Mijn insteek is

dat ze met gezondheid bezig (kunnen) zijn.

Tijdens de sluiting heeft Frank nog buiten-

altijd waarom de wens/ het doel voor de

We hebben binding kunnen houden en

lessen verzorgd, maar dat was wel heel erg

klant zo belangrijk is. Waarom vindt hij of zij

sommige ‘stoppers’ zijn ook weer terug

improviseren. “Ook al reageerden mensen

het zo belangrijk, wat levert het de persoon

gekomen. Maar het is lastig: je bent bezig

heel positief op alles wat we deden om

in kwestie op, wat verandert er ten opzichte

met het aanpassen van je leefstijl, het

door te blijven gaan. Maar we zijn natuurlijk

van nu … en waar blijkt dat uit. Ik probeer

halen van doelen. En dan valt plots de stok

bezig met gezondheid, dus hou ik me strak

altijd de belangrijkheid van het doel tot in de

achter de deur deels weg. Dan komt er een

aan de regels.”

kern te weten te komen.”

pad bij: van willen naar kunnen. Dat is het
lastige van die coronacrisis.”

1 op 1
“Wij worden in dit geval onder de sport-

“Bij Personal Training stelt de klant een doel.
Mijn insteek is altijd om te achterhalen waarom
dit doel voor de klant zo belangrijk is.”

scholen geschaard, maar eigenlijk is dat
een verkeerd beeld. We zijn het grootste

De eerste drie maanden heeft IGOFIT

Doelgroepen

deel van onze tijd 1 op 1 bezig en de

Dronten gebruik moeten maken van de

Dat alles omzetten in daadkracht is de

maatregelen zo die gesteld werden, waren

‘steunregels’ vanuit de overheid. “Financieel

kunst. “Vooral de oplossing bij jezelf zoeken

voor ons prima uit te voeren. De anderhalve

gezien is het een fors verlies, dat is met

is vaak moeilijk. Dat is een proces dat stap

meter is een makkie, net als het ontsmetten

maatregelen ook niet op te vangen of

voor stap gaat (met soms een stapje terug).

van de handen. En het ontsmetten van

te vergoeden, maar ondertussen zit er

Het is niet leeftijdsgebonden, al bestaat

de ruimte is ook geen probleem, evenmin

gelukkig weer wat groei in. Voor mij reden

mijn klantenbestand op dit moment vooral

als voldoende ventilatie. Maar goed, toch

om creatief te blijven. Ik kan gaan zitten

uit 30 tot 50 jarigen. Ouderen en onderne-

sluiten. Toen we weer open mochten

piepen, maar het is iets wat ons overkomt

mers zijn nog mooie doelgroepen voor onze

hebben we duidelijk laten zien dat de

en daar moeten we mee verder. In feite is

groeiambities. Daar kunnen we wat mee.

gestelde maatregelen voor ons amper

het ook de basis van personal training en

Nu is veel van mijn werk individueel, maar

een beperking vormen. We zijn zelfs zover

leefstijlcoaching: Hoe iets te doen en vol

samenwerken met verenigingen en de leden

gegaan om een volgende cliënt andere

te houden. Het draait allemaal om ‘wat wil

begeleiden behoort zeker tot de mogelijk-

materialen te laten gebruiken. En bij de

je?’, wat heb je er voor over (inzet)?, wat

heden. Zo hadden we een plan om met

training van kleine groepjes (zoals werd

is jouw obstakel?, wat laat je?, wat pas je

(aangepast) aikido te beginnen, maar dat

toegestaan) stond alles tegen elkaar open.”

aan?, hoe integreer je het in je dagelijks

ligt even in de ijskast …”
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VANUIT ONS GEMEENTEHUIS

HOSBV geeft
Spelwijk weer
aanzien
Het zal een van de laatste handelingen
worden: het oppoetsen van de
gigantische Chinese tempelwachters
(leeuwen) die de ingang van HOSBV
in De Spelwijk flankeren. Wanneer het
zover is, dan is Swifterbant definitief
voorzien van een geheel gerenoveerd
‘Meijer-complex’. Een renovatie waar
niet alleen de inwoners, maar ook de
gemeente bijzonder blij mee is. Na
een jarenlange verpaupering van het
beeld van Spelwijk verrijst er nu een
toonaangevend complex.

In de volksmond heet het nog steeds de Meijer loodsen, maar sinds
oktober 2019 is Handelsonderneming Swart eigenaar. En sinds die
tijd wordt er verschrikkelijk hard gewerkt om de oude opslagloodsen
om te zetten in een modern bedrijf; een handel in gebruikte koel,
vries en conditionering-installaties. HOS bv levert deze installaties
wereldwijd (70% Europa, 30 % daarbuiten) vanuit vier vestigingen:
twee in Hillegom, een in Heemskerk en nu ook in Swifterbant.
Afnemers zijn met name installateurs en eindgebruikers.

Precies op maat
Algemeen directeur Ted Swart geeft aan dat de zoektocht naar een
locatie voor uitbreiding bijna anderhalf jaar in beslag heeft genomen.
“Bij ons in de buurt (Hillegom en Heemskerk, red.) waren alleen
kostbare ‘A’ locaties voorhanden. Voor ons zijn een droge ruimte,
goede vloer en grote overhead deuren voldoende, we hoeven geen
zichtlocatie of uitzicht op de snelweg. Uiteindelijk zijn we letterlijk
via Funda in Swifterbant beland. In 2011 was ik hier al eens geweest
voor een vervangingsopdracht van de installaties, maar die ging
uiteindelijk niet door. Nu stond het complex te koop en ben ik er
op een zaterdagochtend in maart een rondje gaan lopen. En werd
ik gelijk verliefd op het pand. Dat klinkt misschien raar, omdat het
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voor een buitenstaander ﬂink verpauperd was (het pand dateert van
1968 en de laatste verbouwing van 1989) Maar je moet denken in
en kijken naar mogelijkheden. En dat was ‘wow’; veel ruimte, een
goed frame van de hallen, prima vloeren; precies waar ik naar op
zoek was. En na het eerste overleg met de gemeente – met name
met Daniëlle ter Beke – wist ik het zeker. We zijn super ontvangen,
kregen enorme medewerking, ongekend in vergelijking met andere
gemeenten. Echt een gevoel van ‘meer dan welkom’.”

Opslag en showroom
Met 43.000 vierkante meter is Swifterbant meteen de grootste
vestiging. De andere vestigingen beslaan samen zo’n 37.000 meter.
“Het is een ruimte vergende handel, met het complex in Swifterbant
kunnen we voorlopig even vooruit. Het wordt voornamelijk opslag
en er komt een showroom met opgebouwde machines.” Ted Swart
benadrukt vervolgens dat het bedrijf zich uitsluitend bezig houdt met

Algemeen directeur HOSBV
Ted Swart en Daniëlle ter Beke

de verkoop van de machines. “Wij zijn geen installateur, dat laten we
over aan bedrijven als bijvoorbeeld Engie, Omnivent en Dijksma. Wij

Klaar? “Misschien nog een jaartje voor het fijnere werk en de

leveren puur de machines – met garantie. En we hebben een continu

afwerking. Dat neemt veel tijd en zie je eigenlijk niets van. Maar

wisselende voorraad. Het nakijken en testen van de apparatuur

ondertussen kunnen we volop draaien en zijn we vooral heel blij met

gebeurt in Hillegom.”

de locatie, omgeving en betrokkenheid van de buren.” De vestiging

Ted begon zijn handel zo’n 20 jaar geleden. Oorspronkelijk werk-

Swifterbant gaat naar verwachting werk bieden aan vier fulltimers.

zaam in de vleesverwerking werd hij in Indonesië op het spoor
gezet van een randvoorwaarde: goede koeling. “Het begon met een
dagje in de week. In 2004 werd het fulltime, dat ik 15 jaar later deze
enorme vestiging zou openen, had ik nooit durven dromen. In de
beginjaren leverde ik puur op aanvraag, nu uit voorraad.”

Grootste voorraad in Europa
De meeste installaties die door HOS bv geleverd worden zijn

DANIËLLE TER BEKE OVER HOSBV
“De samenwerking met Ted Swart van HOSBV is vanaf het begin
af aan goed verlopen. Vanaf de eerste kennismaking ongeveer

bestemd voor langdurige opslag, een kleiner deel voor tijdelijke

anderhalf jaar geleden tot op heden is de insteek altijd posi-

opslag of vervanging. “Het zijn semi-industriële machines, met

tief geweest. De ‘hands on’ mentaliteit van deze ondernemer

enig onderhoud kunnen ze 20 tot wel 50 jaar draaien. Installateurs

werkte zeer inspirerend. Wij zijn blij dat we HOSBV hebben

vormen voor ons een belangrijke schakel omdat die ook veel

kunnen faciliteren om zich in Swifterbant te vestigen en dat

middels onderhoudscontracten werken. Want hoe ook: het moet

zij bereid waren om op deze grootschalige wijze te investeren

werken, anders bederft het opgeslagen product. Theoretisch is

in het toch wel verpauperde pand. Het zorgt niet alleen voor

nergens in Europa een voorraad te vinden als de onze.”

een gigantische verbetering van het beeld op Spelwijk, maar
dat er weer bedrijvigheid is, is wellicht minstens zo belangrijk.

Grondige renovatie
De klus in Swifterbant is immens, het begon met het verwijderen
van alle asbest en de isolatie, gevolgd door de montage van nieuwe
(dak)panelen. In het dak zijn nu -op de oostzijde - lichtstraten
verwerkt, de zuidzijde is vrij gehouden voor de plaatsing van zonne-

HOSBV zorgt voor directe werkgelegenheid maar ook indirect
door de samenwerking met bijvoorbeeld toeleveranciers in de
regio. Dit bedrijf kan hier weer jaren vooruit en daar doen wij
het voor. Wij hebben met Ted Swart afgesproken dat zodra het
kan, wij de eerstvolgende editie van Buren ontmoeten Buren
bij HOSBV gaan organiseren, zodat de lokale ondernemers

panelen. Overigens blijft dit nog even in de pen zitten, aangezien

zelf kunnen komen kijken hoe netjes het is geworden en welke

HOSBV geen toestemming krijgt voor het terug leveren van energie

mooie handelsactiviteiten er plaatsvinden”.

via het netwerk van Liander. Het skelet en de vloeren van het oude
pand bleven bewaard. “De deuren zijn vervangen, de wanden zijn
nu moderne sandwichpanelen voor een uitstekend binnenklimaat
(droog en voldoende ventilatie zonder condens), de elektrische
installatie wordt compleet vernieuwd en het gehele terrein is voorzien van een nieuw hekwerk met schuifpoorten.”
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NIEUWS VAN DE REDACTIE

“Plastic waardeketen:
wat is goed voor onze
kinderen?”
Ruim tien jaar mag Ton van der Giessen als
CEO de missie van Van Werven Plastic
Recycling uit Biddinghuizen handen en voeten
geven. “Het vraagt een lange adem om bewustzijn over de plastic waardeketen bij de mensheid te creëren, maar de familie Van Werven
geeft niet op. Zelfs zo’n moeilijke uitdaging als
het recyclen van het eerste ‘oceaanopruimsysteem’ Wilson gaan wij niet uit de weg. Wij gaan
door om een duurzame wereld achter te laten
voor de volgende generatie.”
En moeilijk was het. Wilson was 600 meter lang,
7 centimeter dik en had een diameter van 120
centimeter. “Het systeem is in de VS in stukken
gezaagd en met zevenentwintig zeecontainers naar
Rotterdam vervoerd. Vervolgens kwamen deze
zeecontainers achter elkaar aan op ons terrein in
Biddinghuizen. We moesten snel lossen en zorgen
dat de buizen niet wegrolden. Onze afdeling Infra
had een grote cirkelzaag ontwikkeld en deze
bevestigd aan een kraan, waarmee de stukken buis
in hapklare brokken werden gezaagd. Het materiaal
is gerecycled en heeft gediend als grondstof voor
een zonnebrillenkoker. Hoe speciaal wil je het
hebben!”, aldus Van der Giessen.
Concurrentie met nieuwe plastics
Met een lage olieprijs is de concurrentie met
nieuwe plastics groot. “Nieuw plastic is heel goedkoop, daar kan gerecycled plastic nauwelijks mee
concurreren. Wat ons - en om te beginnen Europa enorm zou helpen, is wetgeving waarin is vastgelegd dat elk nieuw plastic product tenminste een
deel gerecycled plastic moet bevatten.” Het is een
van de doelstellingen van Van Werven voor 2021,
waarbij Van der Giessen de nationale en internationale politieke lobby voor zijn rekening neemt.
Van Werven Plastic Recycling is onderdeel van
Van Werven infra en recycling. De oorsprong van
het bedrijf ligt in Oldebroek, sinds 1945. Inmiddels
heeft Van Werven infra en recycling vijftien vestigingen in binnen- en buitenland.
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Ook adverteren bij ‘De Club van 100’? Samen met andere ‘clubleden’ komt u voor slechts e100,- (excl. btw) vier keer per
jaar onder de aandacht met (tekstuele) vermelding van uw bedrijfsnaam inclusief onderschrift. Belangstelling? Bezoek
onze website en meldt u aan of neem contact op: adverteren@handelenwandel.info / telefoon: 0321 33 27 26

GARAGEPARK DRONTEN:
GARAGEBOXEN ALS OPSLAGEN WERKRUIMTE
GaragePark heeft in heel Nederland meer dan 30 locaties
met multifunctionele garageboxen. Nu ook in Dronten! Met
de opening van het nieuwe park in Dronten wil GaragePark
tegemoetkomen aan de grote vraag van (startende) ZZP’ers
en ondernemers naar opslag- en werkruimte in deze regio.
GaragePark is marktleider op het gebied van garageparken.
Sinds 2007 verzorgt GaragePark het volledige concept; van
ontwikkeling en bouw tot verkoop en verhuur. Ideaal voor o.a.
(startende) ZZP’ers en ondernemers die met hun handen
werken. GaragePark biedt units aan waar je als klusser,
schilder of installateur helemaal je gang kunt gaan. Ook
worden de garageboxen gebruikt voor allerhande opslag.
Denk aan horeca ondernemers die hun terras in de winter
opslaan, webshop eigenaren die hun voorraad stallen en
meubelmakers die de garagebox gebruiken als ideale
werkruimte. Zowel overdag als ‘s avonds is er bedrijvigheid te
vinden doordat eigenaren en huurders 24/7 het park op
kunnen.
Bijna alle garageboxen op GaragePark Dronten zijn verkocht.
Er zijn nog een paar garageboxen te koop. Ook zijn er nog
garageboxen te huur. De boxformaten variëren van 20m2 tot
ruim 29m2 waarbij je de volledige vrijheid hebt om zelf te
bepalen waar je de ruimte voor gebruikt. Het nieuwe
GaragePark ligt aan de Cellebroederspoort, op bedrijventerrein
Poort van Dronten en gelegen naast Banga Verpakkingen B.V..
Het GaragePark wordt eind 4e kwartaal 2020 opgeleverd.
Oplossing voor (startende) ZZP’ers en ondernemers
GaragePark wil tegemoetkomen aan de grote vraag naar kleine
bedrijfsruimte in de regio. Op de andere parken in Nederland
bleek dit vooral een uitkomst voor vakmensen zoals klussers,

timmermannen, schilders en hoveniers. Daarnaast ziet
GaragePark ook veel webshops, cateraars en zelfs rijscholen
een box huren. Deze ondernemers gebruiken alleen de ruimte
die ze echt nodig hebben, zodat ze budget overhouden voor
andere investeringen. Om een beeld te krijgen van het nieuwe
park kunnen geïnteresseerden een bezichtiging plannen.
Uiteraard houdt GaragePark rekening met COVID-19 en nemen
zij veiligheidsmaatregelen voor een veilige bezichtiging.
Bezichtigen kan alleen op afspraak, zodat GaragePark controle
houdt over het aantal personen. De gezondheid van
bezoekers, klanten en medewerkers staat altijd bovenaan.
Zeer goede beveiliging (BORG-2)
GaragePark heeft veiligheid zeer hoog in het vaandel staan.
Het park is volledig omheind met een hekwerk met
stroomschokbeveiliging, 24/7 camerabewaking en er is een
uitgekiend lichtplan. Tevens beschikken alle boxen over een
individuele alarminstallatie. De beveiliging bij GaragePark is
BORG-2 gecertificeerd.
Naast de eerder genoemde veiligheid heeft het park ook
diverse faciliteiten, zoals een sanitaire voorziening,
goederenlift met een draagkracht van 2000kg voor de
garageboxen op de etage en heeft elke box een eigen
postbus op het park.

Geïnteresseerd? Plan een bezichtiging
Bent u op zoek naar een veilige en 24/7 toegankelijke opslagof werkruimte? Kom langs bij GaragePark Dronten. Kijk voor
meer informatie of voor het plannen van een bezichtiging op
GaragePark.nl/Dronten. Uiteraard is GaragePark ook
telefonisch bereikbaar via 085 20 83 162.

085 20 83 162
GaragePark.nl/Dronten

BERICHTEN UIT DE REGIO

Geld afstorten waarschijnlijk
tóch weer mogelijk op Urk

Regio Zwolle gestart met
landelijke mediacampagne
Regio Zwolle, met daarin 22 gemeentes
(waaronder Dronten) uit vier provincies
en met 780.000 inwoners, wil binnen
tien jaar naast Amsterdam, Rotterdam
en Eindhoven de vierde economische
topregio van Nederland zijn.
De regio wil dit kenbaar maken aan Nederland en daarom is
samen met MarketingOost een landelijke campagne gestart.
Zaterdag 14 november ging de campagne van start, met een
advertentie in het Financieele Dagblad. “Bedrijven profiteren
van de excellente ligging en verbindingen over weg, water en
spoor”, beschrijft de campagne. “Met deze campagne brengen

Eerder dit jaar maakte ABN Amro bekend een deel van

we de kracht van onze regio onder de aandacht, vergroten we

haar sealbagautomaten te sluiten, omdat er te vaak

onze naamsbekendheid en maken we onze ambitie duidelijk. De

plofkraken op dit type automaat wordt gepleegd. Deze

economische hoofdstructuur van Nederland bestaat straks uit het

automaten worden onder andere gebruikt door onder-

vierkant Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven én Regio Zwolle”.

nemers om geld in af te storten, en de automaat op Urk
was één van de locaties die zou stoppen te bestaan.
Reden voor de Bedrijvenkring Urk (BKU) om actie te
ondernemen en in de pen te klimmen, zoals het er nu
naar uitziet mét succes. Begin november kreeg de BKU
een telefoontje dat Urk op de nominatielijst staat voor een
nieuwe sealbagautomaat met pin en stortmogelijkheden
van Geldmaat. Wanneer deze geplaatst wordt is nog niet
bekend; tot die tijd moeten ondernemers nog op en neer
rijden naar Emmeloord.

ALMERE STEMT VOOR
ONDERNEMING VAN HET JAAR
Tal van ondernemersverenigingen in onze
provincie, waaronder onze eigen OVDD, hebben
de verkiezingen voor ‘Onderneming van het jaar’
ondertussen afgelast. In Almere gaat de verkiezing wel door, zij het in aangepaste vorm. De
winnaar wordt bepaald door een vakjury en door publieksstemmen. Tussen 9 november en 7 december stemmen
ondernemers op één van de vijf genomineerden in de categorieën Kleinbedrijf (Dierenkliniek Almere Stad, Neighbours
Kitchen, Pixelthis) of Grootbedrijf (Breedveld & Schröder of
Alfen). De twee winnaars van de titel Onderneming van het
jaar 2021 worden op 2 januari bekendgemaakt. De winnaars
ontvangen beide een cheque ter waarde van 2500 euro, te
besteden aan een maatschappelijk doel in de stad.
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De professionele studio voor:
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

bedrijfshuisvesting

Thuis in
vastgoedland
Waarom ondernemers kiezen voor VSO makelaars – sinds 1988
Sterk in het verbinden van ondernemers en vastgoed
Team van enthousiaste en volledig gekwalificeerde bedrijfsmakelaars en taxateurs
Groot netwerk van investeerders, projectontwikkelaars en beleggers

www.vsomakelaars.nl | info@vsomakelaars.nl
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via 088 - 3 180 180
De Bolder 2
Dronten
0321 - 318 318

Bolderweg 1
Almere
036 - 30 30 938

VERKOPEN

I

Noordzijde 2-A
Emmeloord
0527 - 20 33 55

IJsselkade 47
Kampen
038 - 34 46 404

VERHUREN

I

Harselaarseweg 2
Barneveld
0342 - 42 47 71

TAXEREN

Ook een energierekening
waar u blij van wordt?
WOUDA: VERSTAND VAN INNOVATIEVE, DUURZAME INSTALLATIES

Wouda zonnepanelen
• Korte terugverdientijd
• Hoog rendement en duurzaam
• Voor particulieren en ondernemers
• BTW teruggave voor particulieren
• Stimuleringsmaatregelen van de
overheid voor ondernemers

UU

Kijk op wouda.nl

EN
ER

RZAAM

INSTALL

D
Wouda heeft ruime ervaring in het ontwerpen en plaatsen van PV
systemen. Dankzij onze ervaring en expertise kunnen wij overal prima
uit de voeten. Zo plaatsen wij zonnepanelen op schuine of platte
daken of op golfplaten. Voordat ons team een installatie ontwerpt,
onderzoeken wij eerst de bespaarmogelijkheden die u kunt behalen.
Daarna ontwerpen en realiseren wij uw installatie.

De panelen die Wouda levert, worden ingekocht bij betrouwbare
partners. Zakelijk investeren in zonnepanelen is aantrekkelijk door
het hoge rendement, een verduurzaming van uw bedrijfsvoering
(MVO) en er zijn fiscale voordelen mogelijk. Zowel zakelijk als privé.
Op onze website staan de stimuleringsmaatregelen van de
overheid: www.wouda.nl/zonnepanelenzakelijk

Een berekening van uw voordeel of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 0321 - 38 60 60 of mail naar info@wouda.nl.

Duurzaam installeren
De Noord 35, 8251 GK Dronten, T (0321) 38 60 60 info@wouda.nl

www.wouda.nl

Erkend installateur | Expertise van de gehele installatie | Betrouwbare partner met een historie van 80 jaar

