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Sint Joris

Sint Joris

Opnieuw Inloopborrel
bij Brussels Lof
Normaliter weet een zichzelf respecterend bestuur precies wat er moet gebeuren om haar leden te plezieren en een beetje tevreden te houden.
Het RONDO-bestuur heeft, in een zwak moment natuurlijk, een enquête gehouden om te zien of ook anderen goede ideeën hebben. Daaruit is
naar voren gekomen dat een spontane, ongebonden inloopborrel door diverse leden toch wel erg op prijs gesteld zou worden.

WIST U DAT?

dat aspirant-lid Robin v.d. Werf
(CommVida) zich tijdens het voor
de bijeenkomst gehouden kennismakingsgesprek met de ledencommissie (gemakkelijk, ze waren
er toch) heeft aangemeld voor het
lidmaatschap.

Herfst vroeg z’n intrede heeft
gedaan?

WIST U DAT?

RONDO grote ondernemers
heeft?

WIST U DAT?

De Voorzitter op zekere hoogte
niet voldoende aandacht
kreeg?

WIST U DAT?

De inloop/uitloop borrel een
groot succes was?

www.rondoridderkerk.nl

BRUSSELS LOF - Eerder heeft het
bestuur de oren laten hangen
naar suggesties uit diezelfde enquête. Want er was grote behoefte
aan meerdaagse sportieve evenementen. Nou, toen er een werd
georganiseerd moest die worden afgelast wegens gebrek aan
deelname. Maar toch heeft het
bestuur besloten dan maar eens
een inloopborrel te organiseren.
Een taak die de Activiteitencommissie met verve heeft uitgevoerd.
26 September 2013 gebeurde dit
inmiddels voor de derde keer. En
echt, de leden hebben ditmaal
gelijk gekregen. Blijkbaar voldoet
deze inloopborrel aan de wensen,
want ditmaal waren en 70 leden
en een twaalftal introducés aanwezig. Een hoogtepunt in het heftige bestaan van RONDO.
Vroeger dan eerdere inloopborrels
kwamen de leden binnenlopen
in een geheel voor RONDO gereserveerd Brussels Lof. En direct
al was het een geroezemoes van
jewelste. Zo om een uur of zes,
toen de meeste deelnemers toch

wel binnen waren, probeerde
de voorzitter Kees v.d. Bergh (V.d.
Herik & Verhulst Advocaten NV) wat
aandacht te vragen. Slechts zelden
heeft het zolang geduurd voordat
de aanwezigen in de gaten hadden
dat er een spreker was. Maar toen
de aandacht er was kon iedereen
vernemen dat sprake was van een
record aantal nieuwe leden en
aspirant-leden, die voor het eerst
aan een RONDO-bijeenkomst deelnamen. Ze werden allemaal met
name genoemd. Als eerste was
Willem Smit (Smit Mode) aan de
beurt. Hij heeft zich direct na de
inloopborrel bij De Wevershoeve
als lid laten inschrijven. Hij hoefde zich niet voor te stellen, want
alle aanwezigen (her)kenden Willem.

Developers), Leon Walraven (Pannenkoekenhuis Oosterpark), Cock
Rog (Dorst Detachering & Selectie)
en Ronald Oudijn (Transmissie Specialist R.R. Oudijn & Zoon) konden
zich door hand opsteken kenbaar
maken aan de talrijk aanwezige
RONDO-leden. Om 6 uur was dat
nog nauwelijks nodig, want alle
nieuwkomers hadden inmiddels
al de nodige contacten gelegd. En
wat niet eens genoemd was, was

De voorzitter vroeg gelijk even
aandacht voor het BAR-Zakenfestival van 9 oktober in Het Kruispunt in Barendrecht. De uitnodiging voor deze interessante en
informatieve, door RONDO ondersteunde bijeenkomst, is aan
de leden toegestuurd. RONDO betaalt voor RONDO-leden de door
VBO gevraagde bijdrage, maar
het aantal ingeschreven RONDOleden is tot nu toe beperkt tot een
8-tal (uiteindelijk is deze bijeenkomst
niet doorgegaan wegens onvoldoende
deelname).
Deze inloopborrel kan zonder
meer een succes genoemd worden. Iedereen heeft zich uitstekend vermaakt. Iedereen heeft op
Lees verder >

Het aantal aspirant-leden, die overigens door de voorzitter werden
opgeroepen om niet te lang te
wachten met het overschakelen
naar het volwaardige lidmaatschap, was uitzonderlijk groot.
Rob van Vliet (Van Vliet Consultancy), Mark Schouten (Schouten
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3

RONDO

een gezellige wijze contact gehad
met tal van mede-RONDO-leden.
Iedereen heeft genoten van de uiterst vriendelijk en voortvarend
rondgebrachte drankjes en lekkere hapjes. Carlo van Ast (Brussels
Lof) en zijn team hebben zich van
hun beste kant laten zien. Bedankt.
Van een spontane, ongebonden bijeenkomst valt natuurlijk weinig
bijzonders te melden. Het verslag
blijft dan ook merendeels beperkt
tot het presenteren van een flink
aantal foto’s van vrolijke leden.
Af en toe vielen er wat suggesties
voor een RONDO-bijeenkomst te
horen. Zoals het organiseren van
een gezamenlijke wintersportreis. En de vraag wanneer er weer
eens een golftoernooi wordt georganiseerd. Allemaal suggesties die
natuurlijk zullen worden voorgelegd aan de meer dan actieve activiteitencommissie.
De gemeente was ditmaal met 4
deelnemers aanwezig op deze bijeenkomst. Zij konden terugzien
op en napraten over een geslaag-
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de bijeenkomst onder het motto
‘Verbindend Ondernemen’, die
ze de 24e september samen met
de KvK hadden georganiseerd. En
waaraan vele RONDO-leden hebben deelgenomen.
Zeer gewaardeerd was natuurlijk
de aanwezigheid van Piet Hak (A.
Hak Transportbedrijf), die gelukkig
weer zijn leven op de rails probeert te krijgen na het nog pas
kort geleden plotseling overlijden
van zijn vrouw. Fijn dat hij weer in
ons midden wilde zijn.

Ergens tijdens de rondgang op
zoek naar bruikbare plaatjes kon
worden opgevangen dat een charmant vrouwelijk RONDO-lid tijdelijk kampte met heupproblemen,
die haar functioneren er niet op
verbeteren. Zelfs zodanig dat ze
haar (wat oudere) partner de suggestie aan de hand had gedaan
“een vrouw van zijn eigen leeftijd” te
zoeken. Maar die is natuurlijk wel
wijzer! Want na een heupoperatie
is het vrouwtje weer als nieuw!
En dan was er nog een echte verrassing. Een van onze leden van
het eerste uur, Nico van Splunder
(Auto van Splunder) had zich opgegeven als deelnemer. Maar hij was
er nu ook echt. En de foto, waar
al sinds zijn aanmelding als lid
in 1985 op wordt gewacht, is dus
nu gemaakt. En staat natuurlijk

al op de ledenpagina. Fijn dat je
gelegenheid had eens een bijeenkomst bij te wonen.
Kortom: het was een bijzonder
gezellige bijeenkomst. Met bijzonder gezellige RONDO-leden. Met
een prima verzorging door het

team van Brussels Lof. Dank aan
alle deelnemers en hun geleverde
bijdrage. En tijdens het afscheid
nemen merkte Jan Scheurwater
(Van Vliet Bedrijfsmakelaars) terloops nog even op dat hij genoteerd kon worden als lid. Waarvan
akte.
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De ledencommissie vertelt....

Ondernemersplatform Ridderkerk

De LEDENCOMMISSIE, bestaande uit Gerrit Paardekoper en Jan P. Peekstok, bezoekt nieuwe leden en aspirant-leden om wederzijds kennis te maken. RONDO leert het bedrijf kennen en kan vernemen wat het
bedrijf van RONDO verwacht. En RONDO heeft de gelegenheid om kenbaar te maken waarvoor RONDO staat.
In RONDOM wordt een kort verslag van de bezoeken geplaatst. Zodat niet alleen de ledencommissie over de
informatie beschikt, maar ook de leden op de hoogte blijven van wie er als nieuwe leden bijkomen.
KODDE & VAN OOSTEN BV
Hans de Jong, sinds een klein jaartje partner in het in april 2005
opgerichte kantoor Kodde & van
Oosten B.V. (“KVO”) heeft kennisgemaakt met RONDO tijdens
de laatste Jaarvergadering. Dit
nadat hij door Kees Sanders op
het bestaan van RONDO is geattendeerd. Inmiddels heeft hij zich
ook voor de Vakantieborrel aangemeld en heeft de aspirant-lid
status verruild voor een volwaardig lidmaatschap. Hij ziet het wel
zitten bij RONDO.
KVO houdt zich, voornamelijk in
de regio groot-Rotterdam, met 4
partners primair bezig met het
verkrijgen van kredieten voor zakelijke opdrachtgevers. Ze houden zich o.a. bezig met (her-)
financiering van werkkapitaal,
bedrijfsovernames, handels- en
goederenfinanciering.
Vooral
scheepsfinanciering (binnenvaart
en kleine passagiersschepen) en
vastgoedfinanciering (in eigen
gebruik of bestemd voor verhuur)
zijn bijzondere werkterreinen. De
advisering   en begeleiding van
MKB ondernemers krijgt steeds
meer aandacht, waarbij naast advisering en begeleiding ook het
optreden als sparringpartner van
belang is.
AKERBOOM YACHT EQUIPMENT
De scheepsbouw heeft in Ridderkerk een rijke maar nagenoeg
vergane historie. In april 2012
is een stukje scheepsbouw in
ere hersteld door de komst van
Akerboom Yacht Equipment, gevestigd aan de Ringdijk 386. Het
bedrijfspand is voorzien van een
nieuwe betonvloer en is helemaal
op orde gebracht voor het bouwen
van onderdelen van jachten. De
hoogte is helaas wat krap, maar
verder voldoet het pand uitstekend. De eerste jacht-dekken zijn
tijdens ons kennismakingsbezoek
in bewerking. Peter Zandstra, Jan
Akerboom en André Gorthuis heten ons welkom en vertellen vol
trots dat zij in de korte tijd dat ze
in Ridderkerk actief zijn bijzonder
tevreden zijn. Met een man of 15
worden de constructiewerkzaamheden uitgevoerd. De gemaakte
halffabrikaten worden over het
water afgevoerd naar de andere
bedrijfslocaties voor verdere afwerking. Er wordt al zaken gedaan
met diverse Ridderkerkse ondernemers. Het lidmaatschap van
www.rondoridderkerk.nl

RONDO is aangegaan om als bedrijf met zijn historie buiten Ridderkerk wat vlotter contacten met
het Ridderkerkse bedrijfsleven te
leggen. Ter plekke wordt André
Gothuis, de Productie Begeleider
Dekhuizen, gebombardeerd tot de
nieuwe contactpersoon voor RONDO, aangezien hij van het drietal
de meeste tijd in Ridderkerk zal
doorbrengen. In het bedrijfskantoor werpt de Ledencommissie
een blik op de tekeningen van een
drietal jachten waaraan gewerkt
gaat worden. Binnen een seconde
wordt vastgesteld dat een volgende opdracht van deze omvang uit
een andere hoek zal moeten komen.
UITVAARTVERZORGING
RIDDERKERK
Na 15 jaar als manager in het
openbaar vervoer te hebben gefunctioneerd is Rob de Ruijter zelfstandig ondernemer geworden
en opereert hij als onafhankelijk
uitvaartverzorger. Sinds maart
2012 heeft hij zijn uitvaartkantoor ingericht op zijn huisadres
aan de Lagendijk. Het kantoor is
uitgerust met een professionele
printer, zodat de kaarten geheel
in eigen beheer kunnen worden
ontworpen en gedrukt. Verzekerden bij grote uitvaartverzekeringen zoals Dela en Yarden kunnen
hun uitvaart laten verzorgen door
Rob. Hij kan zijn opdrachtgevers
verzekeren van een optimale persoonlijke aandacht, die in deze
situatie zo welkom is. De afgelopen periode zijn de doelstellingen
meer dan gehaald en zorgen de
verzorgde uitvaarten voor een uitstekende mond-op-mond reclame
voor deze kersverse ondernemer.
En omdat zijn eerste deelname
aan RONDO-bijeenkomsten zeer
goed is bevallen meldt hij zich aan
als volwaardig RONDO-lid.
SNS BANK RIDDERKERK
Rob van Hal is 1 juni 2012 als franchisenemer de SNS Bank Ridderkerk gestart. Daarvoor heeft hij in
de financiële wereld diverse ervaringen opgedaan. In zijn streven
om als zelfstandig ondernemer de
toekomst in te gaan heeft hij het
contact met de SNS Bank gelegd.
Alhoewel de SNS Bank voornamelijk actief is in de particuliere
markt heeft de SNS Bank ook aan
bedrijven het nodige te bieden,
zoals de meerspaarrekening en
een voordelig betaalpakket. In-

middels is de personeelsbezetting
al uitgegroeid tot 4 medewerkers.
Als aspirant-RONDO-lid heeft hij
al een eerste contact met RONDO
gehad tijdens de inloopborrel. We
zullen hem vaker zien verschijnen.
Inmiddels is SNS RONDO-lid.
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RONDO is vanaf de start bij het Ondernemersplatform
Ridderkerk betrokken en doet systematisch verslag van de
vorderingen van dit platform in deze rubriek in RONDOM.

Tijdens de bijeenkomst ‘Verbindend Ondernemen’ in Ridderkerk
op 24 september 2013 presenteerde Rogier Mazurel als voorzitter
van het Ondernemersplatform
Ridderkerk een aantal door de KvK
verzamelde cijfers over het Ridderkerkse bedrijfsleven. Hij gebruikte
de gelegenheid vanzelfsprekend
om de meer dan 100 aanwezige
ondernemers enige informatie te

verstrekken over het doel van het
platform en de vorderingen die
gemaakt zijn en verwacht worden
van het overleg met de Gemeente.
De niet al te vlotte start van Ondernemersplatform Ridderkerk en
de Gemeente kwam ook nog kort
ter sprake. Ook dat de verwachting is dat de oneffenheden zijn
bijgewerkt en beide partijen weer
met elkaar verder kunnen.

ONDERNEMERSHUMOR

• Van geld dat we niet hebben kopen we dingen die we niet nodig hebben om indruk te maken
op mensen die we niet mogen.
• Je verdienste voor de zaak is niet in geld uit te drukken, Van Klaveren.
Daarom heeft de directie besloten in jouw geval af te zien van de jaarlijkse salarisverhoging.
• Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
• Golfen is knikkeren voor rijke mensen die te lui zijn om te bukken.

Verbindend Ondernemen
24 september organiseerde de Gemeente in samenwerking met
Kvk een bijeenkomst voor Ridderkerkse ondernemers onder het motto
‘Verbindend Ondernemen’ in Ridderkerk.
Gabriëlle Hoogendoorn van KvK
en wethouder Henk Dokter, beiden voor RONDO bekenden, trokken het evenement. Een aantal
ondernemers, waaronder RONDO,   kreeg van voorzitter Gabriëlle gelegenheid kort te melden
waarom deelname aan hun organisatie nuttig was. Henk Dokter
motiveerde de deelname van de
Gemeente aan deze bijeenkomst
en de betrokkenheid van de Gemeente met de ondernemers. Hij

verwees ook naar de samenwerking met Ondernemersplatform
Ridderkerk, die na een moeizame
start nu gaat draaien.
Als voorzitter van Ondernemersplatform Ridderkerk gaf Rogier
Mazurel een presentatie van het
belang van het platform en de
contacten die dit tot nu toe heeft
opgeleverd. En hij presenteerde
met enthousiasme een aantal interessante cijfers over het Ridder-

G. van der Heijden Distributie B.V.
gaat emissieloos transporteren

kerkse bedrijfsleven, verzameld
door KvK. Aansluitend op zijn verhaal verzorgde Prof. Dr. Guy Bauwen een informatieve lezing over
innovatief ondernemen.
In afzonderlijke zalen werden kennis-sessies gepresenteerd. Over
innovatief ondernemen, over
samenwerken, over slim financieren. Ewout Verschoor en Nick
Schinkelshoek presenteerden hun
werkwijze om mkb-ondernemers
van verschillende disciplines in
één pand bij elkaar te brengen en
te laten samenwerken.

een dergelijk groot laadvermogen. De auto heeft een bereik tot
200 kilometer en heeft een speciale PIEK gecertificeerde laadbak. Dankzij deze laadbak wordt
geluidsoverlast bij het laden en
lossen zoveel mogelijk beperkt
en is de vrachtauto erg geschikt
voor de stedelijke distributie van
goederen.

Op de Ecomobiel beurs in Rotterdam werd dinsdag 8 oktober de eerste
volledig elektrisch aangedreven vrachtauto gepresenteerd.

Deze noviteit is aangekocht door
G. van der Heijden Distributie
B.V., die hiermee, geheel zonder
uitstoot van CO2, een deel van
zijn distributievervoer voor bierproducent Heineken gaat verzorgen.

Dit gebeurde onder grote belangstelling en in aanwezigheid van
tal van hoge functionarissen uit
transportwereld en overheid. De
elektrische vrachtauto is door Hy-

Deze hypermoderne vrachtauto
wordt ingezet voor de bevoorrading van onder meer cafés en
restaurants in het centrum van
Rotterdam.

truck BV ontwikkeld en heeft een
laadvermogen van 9 ton. Deze
vrachtauto is de eerste elektrische vrachtauto in Nederland (en
waarschijnlijk zelfs in Europa) met

RONDO RIDDERKERK
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Nieuwe leden

Sinds 1932 houdt De Kreek Transport zich bezig met het vervoer
over de weg en wel met de modernste transportmiddelen. Uitgerust met meer dan 15 vrachtauto’s staat De Kreek Transport klaar
voor vrijwel elk transport. Van
spoedklus tot complexe vervoersopdracht. Het veelzijdige wagenpark garandeert een passende oplossing voor elk vervoersprobleem.
De Kreek Transport staat voor
Kwaliteit en Service. Kwaliteit vanwege het moderne en goed onderhouden materiaal en Service dank
zij goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers die op kantoor
en onderweg meedenken met de
klant.

Van Gastel en Bal Advocaten is in
de herfst van 2000 door Michiel
van Gastel en Brian Bal opgericht
en gevestigd in Hellevoetsluis. Gekozen is voor een betrokken, laagdrempelige en vooral persoonlijke
benadering. Er is veelal behoefte
aan één loket waar verschillende
juridische vragen kunnen worden
neergelegd. Inmiddels telt het
kantoor 7 advocaten, ieder thuis in
eigen disciplines met een overlap
om de continuïteit te waarborgen.
In 2013 is besloten tot een tweede
vestiging en wel in Ridderkerk, geboorte- en woonplaats van Brian
Bal.
Ook in Ridderkerk richt het kantoor zich vooral op het MKB. Haar
advocaten zijn thuis in o.a. het
ondernemingsrecht, het contractenrecht en de regelgeving rond
algemene voorwaarden, het incassotraject, het insolventie- en
faillissementsrecht, het arbeidsrecht, het huurrecht en het bestuursrecht (vergunningen e.d.).
Daarnaast beschikt het kantoor
over een specialisatie in het personen- en familierecht (o.a. echt-

Wist u dat?

Flexibiliteit is de kracht van De
Kreek Transport. Het bedrijf is 24
uur en 7 dagen per week beschikbaar om direct de transportopdracht veilig en bedachtzaam uit
te voeren. De Kreek Transport onderscheidt zich door de jarenlange
expertise in de branche. Van het
begin tot verder dan het eind.
Contactpersoon:
S(tefan) de Kreek
Pottenbakkerstraat 33
2984 AX  Ridderkerk
0180 – 412204
f 0180 – 413813
e info@dekreektransport.nl
www.dekreektransport.nl
t

scheidingen), waarbij ook bijstand
via mediation tot de mogelijkheden behoort.

J. Plaisier

Registeraccountant BV
Vanaf de start van RONDO is Jan
Plaisier al lid. In eerste instantie
als partner van De Graaf & Plaisier
BV en sinds 2013 namens J. Plaisier
Registeraccountant BV.
Alhoewel het vak van accountant
minder fanatiek wordt beoefend
dan in de jaren bij De Graaf &
Plaisier wordt het vak niet geheel
vaarwel gezegd. J. Plaisier Registeraccountant BV verricht diverse
werkzaamheden, zoals advieswerk, commissariaatschappen,
second opinion, mediation, enz.,
alles uiteraard op financieel/administratief gebied
Contactpersoon:
J(an) Plaisier
Wolweverstraat 32
2984 CD  Ridderkerk
Postadres:
Abbekensdoel 12
2971 VA  Bleskensgraaf
t
e

06-532 781 45
jplaisier@xs4all.nl

Wat is er
veranderd …?

Contactpersoon:
De heer Mr. B(rian).J. Bal
Bezoekadres:
Ridderpoort 38
2984 BG Ridderkerk
Postadres:
Postbus 110,
3220 AC HELLEVOETSLUIS
0180-820223
0181-333533
e bal@vangastel-bal.nl
www.vangastel-bal.nl
t
f

TOEN
1 het is 1942
2 het is oorlog
3 het vriest 20 graden
4 er ligt een halve meter sneeuw
5 de treinen rijden
6 het openbaar vervoer rijdt
7 de straten worden schoongemaakt
8 iedereen is op straat om te helpen
NU
1 het is 2013
2 het is vrede
3 het vriest 5 graden
4 er ligt 20 cm sneeuw
5 treinen vallen uit of hebben vertraging
6 openbaar vervoer rijdt niet als het te
glad is
7 er is geen straat of weg schoongemaakt
8 er wordt opgeroepen om thuis te
blijven

• De Graaf & Plaisier tegenwoordig
de naam “Lansigt accountants
en belastingadviseurs” dragen?
• Het Máximacollege met haar
sponsorloop
MaxiRun
van
Antwerpen naar Ridderkerk
€ 2.000,41 heeft opgehaald voor
Kika? De deelnemers aan de 96
km lange duurloop (gestart om
6 uur in Antwerpen en eindigend
om 17 uur in Ridderkerk) voor de
school met een erehaag van ouders, leerlingen en docenten werden ontvangen?
• Piet en Ellen Kreuk (Transport
Arie Kreuk BV) op 19 september
2013 het 50-jarig bestaan hebben
gevierd van hun bedrijf? Hiervoor een receptie is gehouden
in het bedrijfspand aan de Keurmeesterstraat 12? Daarbij diverse
bestuursleden van RONDO aanwezig waren?
• Aspirant-lid Robin van der Werf
(Comm Vida) zijn eerste boek
heeft uitgebracht met de titel
“Praktisch sales- en accountmanagement”? De prijs € 59,95 bedraagt? Het boek lovende kritieken ontvangt?
• Bert v.d. Heijden (Transportbedrijf G. v.d. Heijden & Zn BV) met
zijn sloep en VOC (very old crew)
heeft meegedaan aan de beroemde Thames roeirace in het
weekend van 7 september? Zijn
sloep 58e is geworden (van de 328
sloepen)?
• Leon en Milou Walraven (Pannenkoekenhuis Oosterpark) met
een speciale Duchenne-pannenkoekactie een bedrag van €
1.000,- hebben kunnen overhandigen aan team Ridderkerk4Duchenne?
• Commissievoorzitter van Rotaryclub Ridderkerk, Rogier Mazurel
(Romaro
Schoonmaakgroep),
een cheque van € 20.000,- kon
overhandigen aan de stichting
Kinderen en Kansen als opbrengst van de 13 september  op
de golfbaan in Rhoon gehouden
golfdag?
• Micha Helmink (Helmink Telecommunicatie & ICT) recentelijk
van het Nederlands Meetinstituut het certificaat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) op basis van ISO 2600
heeft ontvangen?
• De bijeenkomst van KvK en
Gemeente op 24 september jl.
meer dan 100 Ridderkerkse ondernemers heeft getrokken? Het
door velen zeer op prijs werd
gesteld dat Gemeente en Kamer
van Koophandel zichtbare initiatieven ontplooien voor de ondernemers?
• Aardoom BV op 28 september
een open dag heeft gehouden?
Daarbij speciale aandacht is

•

•

•

•

•
•
•

geschonken aan het aspect
“Levende Tuin”?
Tony Stivaktas (Notaris Van
Dongen) de trotse vader is geworden van zijn tweede dochter?
Zij de naam draagt: Fenna Maria
Julia Stivaktas?
Jan Scheurwater (Van Vliet
Bedrijfsmakelaars) na een paar
jaar afwezigheid zich weer heeft
aangemeld als RONDO-lid?
Marco Broekmans (Installatiebedrijf Broekmans) aan de Zinkstraat 14 op 4 en 5 oktober een
open dag heeft gehouden? Dat
alles daarbij stond in het icht
van verwarming en duurzame
energie? Dat ook zonne-energie
daarbij uitgebreid aan de orde
kwam?
Frank Baart (Bouwadviesbureau
van der Ven) zeer actief is voor
de Scouting? De Scouting elk jaar
de actie decemberlekkers organiseert? Hierbij (particulieren en
bedrijven) verschillende lekkernijen kunnen bestellen, waarbij
scouting per bestelling een klein
bedrag verdient ten behoeve van
de nieuwbouw van het clubhuis?
André van der Linden (Den Otter
Kantoorpartners) opa is geworden?
Restment is verhuisd naar
Tinstraat 107?
Barrie Tieleman (TwinSign)
inmiddels is verhuisd naar de
Tinstraat 8b?

Colofon
RONDOM is een uitgave van de
Ridderkerkse Ondernemersorganisatie RONDO. Het blad wordt
enkele malen per jaar aan de leden toegezonden. Tegen het geheel of gedeeltelijk overnemen
van artikelen heeft het bestuur
geen bezwaar. Bij commerciële
uitgaven dient wel de bron vermeld te worden. De eindredactie
van RONDOM is in handen van
Gerrit Paardekoper. Drukkerij
Sanders zorgt voor samenstelling,
vormgeving en het drukwerk.
Wanneer u iets onder de aandacht
wilt brengen van uw
mede-RONDO-leden
of andere onderwerpen
voor publicatie in
RONDOM of de
website, laat ons
dit dan weten.
GERRIT PAARDEKOPER
info@rondoridderkerk.nl

Uitgebreide informatie over onze leden vind u op: www.rondoridderkerk.nl onder knopje ‘Ledenlijst’
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