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Nieuwsbrief
Ondernemers Vereniging Papendrecht

Op 1 januari 2006 gaat er veel veranderen 
op het gebied van zorgverzekeringen. Het 
huidige onderscheid tussen ziekenfonds 
en particulier komt dan te vervallen én er 
ontstaat een gelijke basisverzekering voor 
iedere Nederlander. Kooyman Assurantiën 
informeert u graag.

Omdat deze nieuwe zorgverzekering nog 
voor veel mensen onduidelijk is en veel vra-
gen oproept heeft Kooyman Assurantiën op 
11 oktober jl. een succesvolle voorlichtings-
avond gehouden. In samenwerking met OZ zorgverzekeringen en accoun-
tantskantoor DRV is een duidelijke uitleg gegeven over alle veranderingen 
en de gevolgen van de nieuwe zorgverzekering. Uit de opkomst bleek dat 
hier zeker behoefte aan was, de zaal in het Mercure Hotel in Papendrecht 
was gevuld met ruim 150 belangstellenden. Om de avond in goede banen te 
leiden was ook Drs. Victor Deconinck aanwezig, welke na de avond geopend 
te hebben ook ruim voldoende tijd vrijmaakte voor de vragen van de aanwe-
zigen, welke van tijd tot tijd zeer kritisch en alert waren. 

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u bij Kooyman As-
surantiën terecht of de informatiefolder aanvragen. In deze folder komen de 
belangrijkste thema’s, veranderingen en regels aan bod, met voorbeelden ter 
verduidelijking. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben dan 
kunt u uiteraard ook terecht bij Kooyman Assurantiën. Zij zullen alles in het 
werk stellen om antwoord te geven op uw vragen en zij kunnen u helpen bij 
de vergelijking van de aanbieding van uw zorgverzekeraar met het aanbod 
van de overige verzekeraars. Belangrijk om te weten is dat Kooyman Assu-
rantien een onafhankelijke tussenpersoon is en u de best passende polis kan 
aanbieden. 

Kooyman Assurantiën
Brederodehuis 16
3353 HD  PAPENDRECHT
Tel.: 078-6440735   Fax: 078-6154909
E-mail: assurantien@kooyman.com
www.kooyman.com
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Na het zomerreces is iedereen weer uit-
gerust en gesterkt om alle energie te ge-
bruiken voor een positieve afsluiting van 
2005. Daar de economie zich nog niet 
echt positief ontwikkelt zal een ieder die 
ook nodig hebben. Het was daarom een 
heel goede beslissing om de afgelopen 
bijeenkomst te houden in de Lage Waard. 
Juist hier ligt de basis om onze economie 
weer te laten groeien. De jeugd die nu 
een opleiding volgt, is onze toekomst. 
Het was dan ook verheugend om te zien 
hoe de jongens en meisjes zich nog inte-
resseren voor wat je allemaal zo met je 
handen kunt doen en niet alleen met je 
hoofd. Dat de opkomst zo groot was gaf 
duidelijk aan dat dit soort bijeenkomsten 
de leden aanspreekt. Wij zullen als be-
stuur hier zeker rekening mee houden. 
Wie hiervoor aanvullende ideeën heeft, 
kan die het beste aan de secretaris door-
geven. Wij kunnen ons ook verheugen 
op een nog steeds toenemend ledenbe-
stand, het aantal is nu 75. Ook voor Pa-
pendrecht 900 heeft de OVP zijn steentje 
bijgedragen: het slaan van de eerste Paap 
is door ons gefi nancierd en zo konden 
wij de eerste munt met oorkonde aan 
de burgemeester overhandigen. Daar 
wij ook onze partners willen bedanken 
voor hun ondersteuning in dit afgelopen 
jaar, zijn ook zij van harte uitgenodigd op 
onze bijeenkomst met aansluitend diner 
op 30 november a.s. Uitnodiging en pro-
gramma krijgt u apart toegestuurd.

F.W.Lingen
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De school heeft daarom behoefte 
aan een uitbreiding van het aantal 
stageplaatsen. Daarnaast is het van 
belang dat docenten en mensen van 
de werkvloer regelmatig hun kennis 
uitwisselen. Zo kunnen vertegen-
woordigers van bedrijven gastlessen 
op school geven en docenten korte 
stages op bedrijven lopen.

Met belangstelling volgden de gasten de lessen 
die groepjes leerlingen en hun docenten hadden 
verzorgd. Het buffet aan het eind van de bij-
eenkomst was gemaakt door leerlingen van de 
afdeling Zorg&Welzijn, die ook het uitserveren 
voor hun rekening namen. Zij werden na afloop 
met een hartelijk applaus 
bedankt. We hopen dat dit 
bezoek de opmaat is tot 

een geslaagde samenwerking tussen 
het vmbo van De Lage Waard en de 
ondernemers van Papendrecht.

Bijeenkomst OVP en De Lage Waard
De vmbo-afdeling van De Lage 
Waard, gevestigd in het gebouw 
aan de Burg. Keijzerweg 5,  is lid 
geworden van de OVP. Op 28 sep-
tember j.l. nodigde de school de 
leden uit voor een bezoek en een 
een kijkje in de lessen. Het werd 
een geanimeerde bijeenkomst die 
vooral tot doel had wederzijdse 

contacten te leggen of die te verstevigen.

Het vmbo-onderwijs is zich aan het vernieuwen 
en richt zich meer en meer 
op het inoefenen van vaar-
digheden in gesimuleerde 
praktijksituaties. Daarnaast 
wil men de leerlingen meer 
en vaker laten stagelopen 
in het bedrijfsleven om het 
geleerde vervolgens ook daadwer-
kelijk in de praktijk te brengen.

Wilt u uitgebreide informatie 
over de Christelijke Scholenge-
meenschap De Lage Waard dan 
kunt u een mailtje sturen naar 
secr@ovp-papendrecht.nl.
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LEDENLIJST 
NOVEMBER 2005

ABN AMRO Bank NV, Mevrouw U. Bakker
Alberg International (Alsti), De heer C. van de Berg

Mostert Pijpleidingen, De heer J.H.W. Le Blanc
Papendrechts Nieuwsblad, Mevrouw M. Bodt
Boer Kreatieve Tuinaanleg, De heer S. Boer

Bom Beheer BV, De heer Bom
Opel Centrale, Mevrouw D. van den Burg

College Burgemeester en Wethouders
Rovanda, De heer R. van Dalen

Pon Equipment BV, De heer D. van Dijk
Gemeente Papendrecht, Mevrouw W. Douw van der Krap

RVN, De heer van Ee
Zandzuigbedrijf van der Waal BV, De heer C.J. van de Graaf
Timmerbedrijf Albert van de Graaf, De heer A. van de Graaf
2 Coach You Training & Consultancy, De heer S. de Graaff

Van Nieuwpoort Betonmortel B.V.
Vestiging Papendrecht, De heer G.M. de Groot

Haas Service v.o.f., De heer J. Haas
Van de Grijp BV, De heer J.R. van Hemert

Eteha bv - Slangtechniek, De heer L.M. Hessing
De Heus Staal Papendrecht BV, De heer J.C. de Heus
Autoschade van ‘t Hoff BV, De heer J.A. van ‘t Hoff

Breko Nieuwbouw B.V., De heer E. de Jong
Stork Fokker AESP B.V., De heer J.C. de Jong

Bouwpastoor Project Management, De heer H. de Jong
Dixi Sanitary Services BV, De heer R.A. Joosten

Kleijn Transport BV, De heer K. Kleijn
Kleijn Gifts & Goods, De heer G. Kleijn
Karwei Bouwmarkt, De heer R. de Knijf

Winkelcentrum Wilgendonk, De heer G.J.M. Kremers
IV-Bouw & Industrie b.v., De heer Ir. A. Lanser

Lesec Beveiligingen.Telecom, De heer J. Leeuwestein
Lincon bv Papendrecht, De heer A. van der Linden

De Heer F.W. Lingen
Schildersbedrijf A. Groen, De heren Lubbers/v.d.Perk

Mamach Machinehandel, De heer A. Matena
Van der Vorm Bouw, De heer H. Meurs
Mol Assurantiën B.V., De heer K.A. Mol

Aggreko Nederland BV, De heer J.T.H. Mulder
Kamer van Koophandel, De heer P. Oord

Rabobank Papendrecht-Alblasserdam, De heer W. Oosthoek
Hotel Mercure Papendrecht, De heer D. van Opstal

Westwaard Wonen, De heer C.A. Oskam
van Sillevoldt Rijst B.V., De heer D.A. den Otter

MediaWise, De heer H. Overweg
Studio 2000 Plus, Mevrouw W. Pietersma
Belder de Waard & Post, De heer J. Post

CV v/h de Haan & Zn, Mevrouw E Putters- den Haan
Randstad Uitzendbureau BV, Mevrouw A.C Reehorst

Topec, De heer P.A.H. Reichwein
Rietveld Bouw BV, De heer G.J. Rietveld

Riske BV, De heer G.J. Riske
Filcom BV, De heer G. Salm

Grand Café Willaerts, De heer J. Schaap
Accountantskantoor Kok, De heer J. Scheepbouwer

Drukkerij Schuurman BV, De heer K. Schuurman
VBK Papendrecht, De heer F. Sieses

GAMMA Bouwmarkt, De heer H.J. Smolders
Visser & Smit Bouw BV, De heer F. Snaaijer

Sonneveld BV, De heer G.C. Sonneveld
Stasse & Venekamp Notarissen, De heer A.J. Stasse

Makelaardij de Meent, De heer M. Suurbach
All Office Rietveld, De heer C.A. Timmer

Vego, De heer Verdoorn
ING Bank, De heer R. Verhagen

Veth Motoren BV, De heer J. Veth
Kooyman Eigen Huis B.V., De heer E. Veth

Visser & Smit Hanab BV, De heer H. Wijgerse
Auto van Wijngaarden, De heer G. van Wijngaarden

van Wijngaarden Electrotechniek, De heer E. van Wijngaarden
Fa. van Wijngaarden, De heer H. van Wijngaarden

DE OVP
AGENDA

De vergaderdata zijn: 

   30 november

Me C Drechtsteden
In het voorjaar hebben de 4 bedrijfsmakelaars in het Drechtstedengebied de 
koppen bij elkaar gestoken om samen met vertegenwoordigers uit de omlig-
gende gemeentens en de Kamer van Koophandel Rotterdam, de marketingac-
tiviteiten van de regio Drechtsteden in beeld te brengen. We werken immers 
in een zeer centraal, uitstekend bereikbaar en dynamisch gelegen gebied. De 
mogelijkheden en de enorme potentie welke de regio Drechtsteden van na-
ture in zich mee draagt moet veel beter in de schijnwerpers worden geplaatst. 
Er moet veel gebeuren als we de regio tot één van de economisch groeikernen 
van Nederland willen maken. Ons initiatief heeft geresulteerd in de oprichting 
van de Multiwerkgroep Marketing en Communicatie Drechtsteden. De Mul-
tiwerkgroep stimuleert de spoedige totstandkoming van een Regionaal Mar-
keting en Communicatieplan. Het Regionaal Marketing en Communicatieplan 
geeft helder en eenduidig de kwaliteiten en mogelijkheden van de Drechtste-
den weer. Bovenal is het plan de leidraad voor de marktstrategie waarmee 
nationale en internationale ondernemingen worden gestimuleerd zich te vesti-
gen in de Drechtsteden. Tenslotte geeft het plan de herkomst en omvang aan 
van de middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de marketing en 
promotie van de Drechtsteden. Na de enthousiaste start is de zomerperiode 
gebruikt om te inventariseren welke instanties er werken aan de promotie / 
marketing van de Drechtsteden. Dat blijken er in de praktijk veel te zijn. Een 
succesvolle marketing heeft echter uitsluitend kans van slagen als alle betrok-
ken partijen zich actief met een éénsluidend gericht marketingplan gaan inzet-
ten voor de promotie en acquisitie en daarmee de versterking van onze regio. 
Het is daarbij van groot belang dat de regelgeving die een succesvolle marketing 
en communicatie belemmerd wordt omgezet in een daadkrachtig en succesvol 
beleid. De sleutelwoorden bij het uiteindelijke doel zijn, samenwerking, en-
thousiasme, efficiency en effectiviteit. Om dat te bereiken is het noodzakelijk 
dat het onderling vertrouwen van de deelnemende partners door deze samen-
werking wordt versterkt. Door de brede samenstelling, vertegenwoordigers 
vanuit markt, overheid, aangevuld met specialisten, moet de Multiwerkgroep 
in staat zijn de voorgaande doelstellingen te bereiken. De inventarisatie bij de 
in de markt betrokken partijen zijn thans samen gevat in een notitie. Deze 
notitie biedt condities en ingrediënten welke een voorwaarde zijn voor een 
professioneel en succesvol Regionaal Marketing en Communicatieplan. Tijdens 
de inventarisatie bij de externe partijen zijn er naast een spontane aanmelding 
om tot de groep toe te treden een flink aantal goede, bruikbare suggesties 
en adviezen gegeven. De werkwijze van de Multiwerkgroep is primair gericht 
coördinatie en stimulering. Daartoe adviseert de werkgroep het Drechtsteden 
bestuur gevraagd en ongevraagd. De definitieve samenstelling en de taakver-
deling van de werkgroep wordt, zo mogelijk,  gelijktijdig met de presentatie 
van het Regionaal Marketing en Communicatieplan bekend gemaakt.


