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Schouwburg Kunstmin 
Sint Jorisweg 76
3311 PL Dordrecht

Receptie & Kassa
Energiehuis
Noordendijk 148
33311 RR Dordrecht

events@kunstmin.nl  |  www.kunstmin.nl/events  |  078 204 01 99

* U kunt uw feestelijke kerst-, oud & nieuwjaarsbijeenkomst vanaf heden
  boeken voor data vanaf 6 december 2017 (op basis van beschikbaarheid)

Dit arrangement geldt vanaf 10 personen. Uiteraard zijn 
er talloze uitbreidingsmogelijkheden op dit arrangement 
op maat mogelijk. Vraag ons naar de mogelijkheden! 

• Volledig verzorgde borrel van twee uur
• Feestelijke entree met glas prosecco
• Drankjes onbeperkt
• Tafelgarnituur, warme en koude hapjes
• Sfeervol aangeklede schouwburg

VIER UW KERSTBORREL
OF NIEUWJAARSRECEPTIE 

in Schouwburg Kunstmin

Nu slechts € 29,50 per persoon

Boek nu dit feestelijke arrangement*
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Vertrouwen
Voor de DOV is het een prachtige zomer 
geweest met veel zonnige momenten.
In dit magazine vindt u oud en nieuw door 
elkaar op allerlei gebieden.

Op 3 juli genoten wij nog uitbundig van onze 

jaarlijkse BBQ in de tuin van het prachtige Dordrechts 

Museum, van de Schouman-tentoonstelling en van de 

inspirerende speech van waarnemend burgemeester 

Van der Velden.

En dan is daar opeens 16 september; het moment 

dat wij met blijdschap en vertrouwen de net-

geïnstalleerde burgemeester Kolff begroeten tijdens 

de viering van ons 115-jarig bestaan. De woorden 

van burgemeester Kolff geven ons vertrouwen dat 

hij oog en begrip zal hebben voor de ondernemers in 

Dordrecht. Hij heeft de ambitie uitgesproken om weer 

hbo-onderwijs in onze stad te krijgen en daaraan 

koppelt hij de noodzaak tot het bouwen van woningen 

in het hoger segment.

Adequate en toekomstgerichte scholing is 

noodzakelijk om aan de behoefte van goed mbo- en 

hbo- opgeleid personeel te kunnen voldoen. Wij 

moeten investeren in innovaties op alle mogelijke 

ontwikkelgebieden. Dat brengt kosten met zich mee, 

maar die gaan immers nog steeds voor de baat.  De 

inmiddels traditie geworden Prinsjesdag-bijeenkomst 

van de Drechtsteden en de samenwerkende 

ondernemersverenigingen, was succesvol en goed 

bezocht. Zelfstandig blijven als verenigingen, 

maar met een goede samenwerkingsstructuur voor 

regionale onderwerpen is van het hoogste belang. 

Wij prijzen ons gelukkig met de goede manier waarop 

wij met de lokale overheid over allerhande zaken 

hebben kunnen en mogen overleggen. Dat betekent 

niet dat je het altijd eens bent. Maar wel dat we altijd 

met elkaar in gesprek zijn en blijven.

Ook in de donkere maanden van het jaar gaan we als 

bestuur vol energie door met het behartigen van de 

belangen van Dordtse ondernemers en voor de rest van 

het jaar wensen wij u goede zaken en fijne dagen toe.

Anneke Maagdenberg

Voorzitter DOV

VOORWOORD



Achterom 14a | 3311 KC Dordrecht | 078 20 20 200
Dordrecht.achterom@bartnet.nl

WWW.BAKKERBART.NL

Gebak of lunch 
op de zaak?

Wij bezorgen graag!

Bakker Bart DordrechtIedere zondag geopend vanaf 9 uur

Bezorge
n?

Geen pr
obleem,

Bakkerba
rt.nl

 Bakker bar
t Dord

recht

Altijd lekker vers!

0186733.pdf   1 28-9-2017   12:35:49

0186842.pdf   1 22-9-2017   13:43:48

0197634.pdf   1 2-10-2017   10:18:41

0199615
135x190

najaar 2017

baanbrekenddrechtsteden.nl

Gemotiveerde kandidaten 
en een vaste contactpersoon 
met kennis van zaken

Werkt 
voor 
werkgevers.
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Al tien jaar is hij de man achter het 
bruisende Merz – Voor eten, drinken, 
werken en dansen! – in het pakhuis uit 1640 
aan de Dordtse Kalkhaven. Ferry de Klerk 
vertegenwoordigt sinds dit najaar de horeca 
in het DOV-bestuur. ,,Ondernemers zouden 
meer vrijheid moeten krijgen.”

Als Dordtse horecaondernemer kijkt hij verder 

dan zijn eigen zaak. Hij is actief lid van het lokale 

horeca-overleg en aanspreekpunt voor het nieuwe 

collectieve deuroverleg voor collega’s, politie en ge-

meente. ,,Hiermee willen we ongewenste bezoekers 

geen kans geven om onze zaken binnen te komen. 

Het overleg is nu nog beperkt tot een aantal zaken, 

maar moet op den duur voor de hele stad werken.”

Hij noemt een goede driehoek – ondernemers, 

gemeente, politie – belangrijk. ,,Er spelen 

natuurlijk best zaken als geluidsproblemen en 

andere overlast die bewoners ervaren. Denk 

aan Huis Roodenburch of Art & Dining, maar 

ook aan festivals in de stad. De combinatie 

levendige binnenstad en wonen is een actuele 

zaak, die mogelijk ook een rol gaat spelen in de 

verkiezingen”, verwacht Ferry.

Wat vind je van het horecaklimaat in de 
stad? Wat kan er beter?
,,Ik vind het positief dat er veel beweging is, 

veel nieuwe aanwas. Wel merk en hoor ik dat de 

gemeente veel beperkingen oplegt in plaats van 

faciliteert. Ondernemers moeten meer vrijheid 

krijgen. Laat ze zelf kansen pakken en als het 

misgaat op de blaren zitten. En er zouden minder 

regels moeten zijn en zeker minder persoonlijke 

interpretatie door ambtenaren. Niet meewerken is 

ook tegenwerken. Hun beslissingen kunnen grote 

gevolgen hebben, zeker als een zaak voor langere 

tijd moet sluiten. Zij realiseren zich onvoldoende 

wat de gevolgen kunnen zijn, ook voor de 

werknemers. De horeca is een grote werkgever.”

Nog meer wensen?
,,Jazeker. Het systeem van vergunningen aanvragen 

mag een stuk flexibeler. Als er een evenement is en 

de weersvoorspellingen zijn heel slecht, dan is het nu 

niet mogelijk het een week te verplaatsen. Dan moet je 

opnieuw de hele, wekenlange procedure doorlopen.”

Waar hij ook moeite mee heeft is de ‘oneerlijke’ concur-

rentie van gesubsidieerde instellingen of beeldbepa-

lende horecazaken. ,,Daar zou de gemeente beter naar 

moeten kijken: wat mag wel en wat mag niet? Nu is het 

vaak meten met twee maten en de kleine ondernemer 

wordt daardoor te vaak beperkt. Al gaat het maar om 

het neerzetten van verwijsborden. Het valt me op, maar 

frustreert me niet. Ik ben blij dat er veel is en nog altijd 

wordt geïnvesteerd in de binnenstad. En dat er zoveel 

en steeds meer gebeurt in Dordt. Het zou mooi zijn 

als we dat qua inhoud en agenda nog  beter op elkaar 

kunnen afstemmen, dat de samenwerking tussen profit 

en non-profit verbetert en dat we samen nog beter 

zichtbaar kunnen zijn zodat we iedereen bereiken.”

‘Minder regels, meer vrijheid’
FERRY DE KLERK VAN MERZ NIEUW BESTUURSLID HORECA



DISTILLEERDERIJ RUTTE
Al bijna 150 jaar distilleert Rutte jenevers, gins en likeuren. Dat gebeurt 
vandaag de dag nog op dezelfde wijze als toen. Alle smaak en kleur is 
afkomstig van natuurproducten zoals vers fruit, kruiden en noten. Dat 
ziet u, ruikt en proeft u!

Het historische pand in de oude binnenstad van Dordrecht is nog in 
de originele staat. Nog steeds worden hier de distilleerketels gestookt 

en worden kleine producties zelfs 
nog met de hand gevuld. Boven 
de distilleerderij, in de vroegere 
woonkamer van Simon Rutte, is nu de 
sfeervolle Proefkamer gevestigd waar 
we onze gasten verwelkomen. 

Ruttes Celery gin is onlangs in New 
Orleans verkozen tot beste nieuwe gin 
wereldwijd, door topbartenders tijdens 
Tales of the Cocktail, het belangrijkste 
bartenderevent ter wereld. Om dit 

te vieren introduceren wij een nieuwe 
workshop; maak zelf uw eigen gin!

Kijk voor boekingen en meer informatie op 
www.rutte.nl 
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Rolluiken en Rolhekken

Parkeergarage / Afsluitsystemen

Brand(rol)deuren en schermen

Overhead en Snelrol deuren

Winkelpuien

Terrasoverkappingen

Slagbomen

Toermalijnring 520
3316 LC  Dordrecht
Tel.: 078 - 648 95 40
Fax: 078 - 648 95 41
Mob: 06 - 54 72 80 72
info@rolluikenservice.nl
www.rolluikenservice.nl

TOEGANGSTECHN IEK
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REPORTAGE

Wouter Kolff was binnen een week na zijn 
installatie als burgemeester van Dordrecht 
twee maal te gast bij de Dordrechtse Onder-
nemersvereniging. Hij biedt ondernemers een 
uitgestoken hand. ,,Kom bij ons, dan kunnen 
we samen de toekomstagenda bepalen.”

Kolff heeft zelf ervaring als ondernemer. In 2001 

richtte hij met een vriend een eigen uitzendbureau 

Studentflex op, dat hij in 2016 van de hand deed. En 

hij werkte van 2003 tot 2010 als kandidaat-notaris 

en Estate Planner, voor hij wethouder in Nieuwegein 

en vervolgens burgemeester in Veendendaal werd. 

Daar was hij ook vicevoorzitter van de Regio Food-

valley, het samenwerkingsverband van vijf Gelderse 

en drie Utrechtse gemeenten.

,,Ik heb een goed oog en oor voor ondernemers. 

Ondernemerschap is echt wezenlijk iets anders 

dan het managen van een bedrijf. Je moet nieuwe 

initiatieven ontplooien en hebt verantwoorde-

lijkheid voor je personeel. Ik vind het belangrijk 

ondernemerschap aan te jagen vanuit de overheid, al 

zijn er grenzen. De overheid moet vooral zorgen dat 

het mogelijk is en ruimte maken. Als wij een hand 

uitsteken, hoop ik dat dit vanuit de ondernemers 

ook gebeurt”, zei hij bij de viering van het 115-jarig 

bestaan van de DOV, waar hij te gast was met zijn 

echtgenote Mariëlle.

Sterke thuisbasis
Hij noemt samenwerking tussen overheid en 

ondernemers en ondernemers onderling van nog 

meer belang dan voorheen: ,,Vanuit een gedeeld 

belang én vanuit het besef dat de directe omgeving 

bepalend is voor uw individueel succes. Juist binnen 

de toenemende internationalisering is het belangrijk 

om een sterke lokale thuisbasis te hebben met een 

sterk onderling netwerk. Verenigingen zoals de DOV 

hebben daarin een belangrijke rol”, meent Kolff.

,,Door samen te werken kunnen we zorgen voor een 

krachtiger positionering en lobby. Voor regio’s is 

het gemakkelijker om aan te schuiven in Den Haag 

of Brussel dan als gemeenten apart. Een sterke 

branding voor een regio is belangrijk. De Maritieme 

Topregio Drechtsteden krijgt steeds meer erkenning 

en aandacht. Tegelijkertijd denk ik dat we niet 

mogen vergeten dat de andere branches een even 

grote bijdrage leveren aan de lokale  en regionale 

economie. Neem de zorgsector als voorbeeld van een 

grote werkgever in Dordrecht, bedrijven die werk-

zaam zijn in dienstverlening, groothandel, retail en 

leisure. Alle sectoren vragen onze aandacht.”

Goud
Kolff heeft vanuit zijn betrokkenheid bij de Food-

valley ook ervaring met het samenwerken tussen 

diverse partijen. ,,Vijf jaar geleden is besloten een 

gezamenlijk verhaal neer te zetten, niet vanuit de 

gemeentehuizen, maar met bewoners, onderwijs 

en ondernemers hebben we een strategische visie 

neergezet voor het gebied”, vertelde hij tijdens de 

bijeenkomst van de ondernemersverenigingen in 

de regio. Ook voor de Drechtsteden signaleert hij 

vele kansen. ,,Dit gebied heeft goud in handen, wat 

verzilverd moet worden.”
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‘Ik heb goed oog en oor 
voor ondernemers’

BURGEMEESTER KOLFF BIEDT UITGESTOKEN HAND

Het burgemeestersechtpaar, Wouter en 
Mariëlle Kolff, was te gast bij de viering 
van ons 115-jarig bestaan in Kunstmin.

FOTO RINIE BOON



Scheer	&	Schuim	Dé	speciaalzaak	op	
het	gebied	van	het	”klassieke”	nat	

scheren.

Last	van	een	geïrriteerde	huid	na	het	scheren?
Het	hoeft	niet!

Er	is	gebleken	dat	mannen	die	klassiek	scheren	
veel	minder	last	van	irritaties	hebben	na	het	

scheren.	

“Laat	scheren	weer	een	beleving	
worden,	ga	klassiek	scheren”

Scheer	&	Schuim	|	voorstraat 413	|	3311	CT	Dordrecht	|	078-204-2002
www.scheerenschuim.nl

Zoekt	u	een	origineel	relatie	geschenk,	dan	bent	u	bij	ons	ook	aan	het	juiste	adres
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Music Club
De Music Club ondersteunt 

talent en bijzondere 
programmering 

van Bibelot

Meer info op:
 www.bibelot.net/musicclub 

of stuur een mail naar 
musicclub@bibelot.net
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Nieuwe leden stellen zich voor
De DOV groeit gestaag richting de 400 leden. Vrijwel wekelijks sluiten nieuwe bedrijven en 
organisaties zich aan bij de vereniging. Een greep uit de nieuwe aanwas.

Bastiaan de Bruin
Jac Hensen Dordrecht
,,Onze herenmodezaak is 40 jaar 

geleden opgericht in Amersfoort en 

heeft twaalf vestigingen. Dit is het 

eerste filiaal van het familiebedrijf 

in het westen van het land. Vanuit 

Dordrecht, waar elf mensen werken, 

willen we het westen veroveren. Onze 

slogan is: weten dat het goed zit. Dat 

geldt uiteraard voor de kleding, maar 

ook dat het een goed en gezond bedrijf 

is met eerlijke, vaste prijzen. We 

hebben niet voor niets op het gebied 

van mannenmode de ABN Amro 

Beste Winkel Award 2016 en 2017 

gewonnen.”

Waarom bent u lid geworden en 
wat zijn uw verwachtingen?
,,Jac Hensen is een filiaalbedrijf, maar 

wil zich wel als ondernemer opstellen 

en er ook voor de stad zijn door lokaal 

samen te werken. Als DOV-lid kan ik 

andere ondernemers ontmoeten en 

van elkaar leren. Ik heb al een paar 

bijeenkomsten bijgewoond en heb 

ervaren dat ondernemers met elkaar 

meedenken en dat er samenwerking 

is. Heel bijzonder. Ook het bestuur is 

heel toegankelijk. Je komt bij de DOV 

in een warm bad terecht.’’

David van Wijngaarden
Poppodium Bibelot 
Dordrecht
,,Als Bibelot organiseren we nati-

onale en internationale concerten, 

evenementen en dansfeesten. Bibelot 

bestaat dit jaar 50 jaar. We zijn een 

stichting, maar we zijn wel degelijk on-

dernemend bezig om ons product bij 

het publiek te brengen. Daarbij lopen 

we – ook als werkgever − tegen dezelf-

de vraagstukken aan als commerciële 

ondernemers. We hebben 12 mensen 

in loondienst, 50 mensen in de flexi-

bele schil en veel vrijwilligers en een 

enorm netwerk aan toeleveranciers, 

vooral binnen de Drechtsteden.”

Waarom bent u lid geworden en 
wat zijn uw verwachtingen?
,,Een belangrijke rol van Bibelot is 

verbinding maken. Dat doen we al een 

halve eeuw met onze bezoekers, maar 

er liggen nog onbenutte kansen met 

bedrijven. Ik wil graag een netwerk 

opbouwen waarin ik vaker dan nu kan 

spiegelen, sparren en klankborden 

met andere ondernemers en inspiratie 

opdoen. En natuurlijk geldt dat ook 

andersom en wil ik meedenken en 

kennis en ervaring delen met anderen 

om elkaar te versterken.”

Ismail Bözkir
Compas Opleidingen Dordrecht

,,Al tien jaar verzorg ik in het hele 

land trainingen in het kader van 

maatschappelijke vraagstukken, zoals 

arbeidsmarkt, medezeggenschap, 

participatie, diversiteit en activering. 

Ik verzorg deze opleidingen veelal 

voor de lokale overheid. En ik begeleid 

deze maatschappelijke projecten. 

Daarnaast houd ik me bezig met 

trustactiviteiten op internationaal 

niveau. Ik ondersteun buitenlandse 

ondernemers die in Nederland 

willen investeren of zich willen 

vestigen. En ik ben voorzitter van het 

Vrijwilligershuis SSKW.”

Waarom bent u lid geworden en 
wat zijn uw verwachtingen?
,,Ik vind het belangrijk dat 

ondernemers in Dordrecht elkaar 

ontmoeten en dat we samen kijken 

wat onze bijdrage kan zijn aan deze 

mooie stad. Saamhorigheid vind ik 

belangrijk. Als leden van de DOV 

kunnen we gezamenlijk aandacht 

besteden aan problematiek en 

ontdekken hoe we kunnen inspelen 

op actuele thema’s in de stad.”

Richard Dries
Scheer & Schuim, 
Dordrecht

,,Met mijn winkel aan de Voorstraat 

wil ik het klassieke nat scheren pro-

moten. Het scheren met schuim en 

een ouderwets krabbertje is leuker, 

gladder en vooral fijner, mede omdat 

je veel minder last van een geïrri-

teerde huid hebt, na het scheren. Ik 

werkte jaren in vaste dienst en liep 

al een tijd rond met het idee. Nadat 

ik een goed ondernemingsplan had 

opgesteld, ben ik in 2014 begon-

nen met mijn winkel en webshop, 

gespecialiseerd in scheerartikelen en 

baardverzorging.”

Waarom bent u lid geworden en 
wat zijn uw verwachtingen?
,,Bastiaan de Bruin van Jac Hensen 

vertelde over zijn positieve ervarin-

gen met de DOV-bijeenkomsten. Ik 

vind het leuk om nieuwe contacten op 

te doen en mensen te spreken die al 

langer ondernemer zijn, zodat je van 

elkaar kunt leren. En het is fijn om te 

weten dat je terecht kunt bij de DOV 

en het bestuur als je vragen hebt of 

ergens tegenaan loopt.”
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DE DERDE BIJEENKOMST VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN EN DE 
FEDERATIE VAN SAMENWERKENDE ONDERNEMERSVERENIGINGEN IS OP 19 SEPTEMBER 2018.

,,Gewoon aan de slag, de juiste dingen 
doen, hoe klein ze ook zijn.” Dat is waar de 
Economic Development Board Drechtsteden 
(EDB) de afgelopen maanden mee bezig is 
geweest, toonde voorzitter Sjoerd Vollebregt 
tijdens de tweede Prinsjesdagbijeenkomst 
van de Federatie Ondernemersverenigingen 
Drechtsteden in september.

Een jaar geleden spraken ondernemers de wens uit 

dat de EDB vooral concreet aan de slag zou gaan en 

geen papieren tijger zou worden. Vollebregt toonde 

een groot aantal projecten waarvoor de basis is 

gelegd. ,,We zijn een land dat veel regelt en inregelt 

en trekken ons daarmee in een moeras. Wij hebben 

bepaalde onderwerpen uitgelicht, zetten er een 

team op dat een stap voorwaarts kan maken. Geen 

symboolprojecten, maar primair voortbouwen 

op wat al loopt en vooral focus aanbrengen. De 

ontwikkeling van het Leerpark tot een campus met 

een innovatieve maakfabriek en verbinding met 

het gezondheidspark, smart industrie, werving van 

young professionals en te bouwen woningen zijn 

lijnen die elkaar versterken. Je moet én én doen.”

De EDB verkent verder onder meer de herontwikke-

ling van het Nedstaal-terrein en glasvezeldekking in 

de regio. Er zijn conceptideeën voor ‘iconen’ die de 

Drechtsteden meer herkenbaarheid moeten geven, 

zoals een fontein op het Drierivierenpunt. En heel 

concreet is de komst van een Centre of Excellence 

voor de binnenvaart in Zwijndrecht, waar bedrijven 

en onderwijs moeten gaan samenwerken aan scho-

ner en slimmer varen. Vollebregt riep de onderne-

mers op om via hun contacten met de ondernemers-

verenigingen de EDB mede te voeden met ideeën.

Wat kunnen ondernemersverenigingen 
bijdragen?
,,Ook aan hen geef ik mee: focus. Bedenk: waar 

praten we al een tijd over en wat willen we voor 

morgen bereiken? Zet er twee bestuursleden op en 

haal er een ambtenaar bij. Zij zijn de waterdragers. 

Dit is een andere manier van werken om uit de 

brei van wensen of ideeën te komen. En belangrijk 

is dat de verenigingen nog meer samen hun stem 

verheffen en lobbyen. We hebben in deze regio 

recht op bereikbaarheid en op een Intercitystatus. 

De Drechtsteden, ook de ondernemers, moeten zich 

nog veel meer als eenheid laten zien. Dat wordt het 

een self fulfilling prophecy en daar gaat iedereen 

van profiteren.”  Lees verder op pagina 13

REPORTAGE

Veel belangstelling voor de 
bijeenkomst van de gezamenlijke 

ondernemersverenigingen.

‘Focus en presenteren als eenheid’
VOORZITTER EDB DRECHTSTEDEN OP PRINSJESDAGBIJEENKOMST

Sjoerd Vollebregt, 
voorzitter van de EDB.
FOTO’S RINIE BOON



Vergaderen met collega’s, een business meeting met partners 
of een groots event voor uw relaties. Welkom bij Postillion 

Hotels. Kom werken en maak uw zakelijke bijeenkomst tot een 
succes. Blijven overnachten? Dat kan natuurlijk ook. Meet, 

work, stay. U vindt ons op acht locaties door heel Nederland. 
Nabij snelwegen en met volop parkeergelegenheid.

Meet, work, stay: Welkom bij Postillion Hotels

Postillion Hotel Dordrecht

Rijksstraatweg 30, 3316 EH  Dordrecht
hotel.dordrecht@postillionhotels.com

www.postillionhotels.com
+31 (0)78 618 44 44

0199359.pdf   1 2-10-2017   14:00:43



NIEUWS

13

‘Wens: vrij parkeren na sluiting winkels’
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen hebben we onze leden 

gevraagd naar hun mening over actuele Dordtse zaken. Uit de reacties 

op de enquête blijkt dat een meerderheid redelijk tevreden is over 

het parkeerbeleid in de stad. Wel klinkt er een duidelijke wens: maak 

parkeren gratis na winkelsluitingstijd. Ook staat ruimer beleid rond 

parkeervergunningen in de binnenstad op het verlanglijstje van 

ondernemers: twee is niet altijd voldoende.

Ook over de bereikbaarheid komt uit de enquête een beeld van ‘niet 

goed en niet slecht’. Vooral bij het industrieterrein langs de Dordtse Kil 

mag de afstelling van de verkeerslichten veel beter en leveren de diverse 

verkeersstromen soms gevaarlijke situaties op. ,,Dit bevestigt wat we 

al weten. De bedoeling is dat het knooppunt tussen A16 en N3 wordt 

aangepakt. Ondernemers maken zich ook zorgen over de bereikbaarheid 

als alle wegen op de schop gaan”, zegt bestuurslid Rob Kooijman.

,,We informeren de politieke partijen over de uitkomsten van de enquête 

en nemen het mee in de overleggen met de gemeente in het platform voor 

de binnenstad en de Westelijke Dordtse Oever.”

Drechtsteden onderdeel campagne 
Maritime Capital of Europe
De Drechtsteden hebben op 18 september samen met het bedrijfsleven 

en de gemeente Rotterdam de campagne ‘Rotterdam: Maritime Capital 

of Europe’ gelanceerd. ,,Met deze gezamenlijke aanpak willen we de hele 

maritieme branche van Rotterdam tot en met Gorinchem verder versterken 

en uitbouwen, met de ambitie de regionale economie te laten groeien. 

Met één gezicht voor de hele sector. De Drechtsteden met zijn innovatieve 

maakindustrie zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Gezamenlijk kunnen 

we ons als maritieme delta nog beter verbinden en presenteren, ook in 

het buitenland”, zegt Anouk van Eekelen, in het Drechtstedenbestuur 

verantwoordelijk voor de economische profilering en acquisitie, wethouder 

van Papendrecht en lid van de Maritime Board. ,,Door samenwerking, 

ideeën te clusteren en te focussen en in te zetten op innovatie hopen we ook 

voor de toekomst deze sector te behouden. Het is mooi dat er al veel op dat 

gebied landt in de Dordtse Duurzaamheidsfabriek.”

Keynote speaker Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland, deelde zijn 

visie op de economische ontwikkelingen op diverse terreinen, zoals de 

herwaardering voor de maakindustrie, de kansen die de energietransitie 

biedt voor grote offshorebedrijven in de regio, maar ook voor de mkb’ers 

zoals installatietechnici en bouwbedrijven. Op het gebied van transitie 

van mobiliteit naar vervoer in de nacht kan volgens hem in deze regio veel 

meer. Als voorzitter van de Economische Programmaraad Zuidvleugel gaf 

ook Van der Touw mee dat focus belangrijk is. ,,We trekken samen op om de 

economische groei en werkgelegenheid in Zuid-Holland aan te jagen en zetten 

in op de dingen waar we goed in zijn: de haven in transitie, voedselindustrie, 

lifescience and health, cybersecurity en smart industry. De Drechtsteden zijn 

hierin ook een belangrijke speler.”

‘Herwaardering 
maakindustrie’

AB VAN DER TOUW, CEO SIEMENS NEDERLAND

FOTO RINIE BOON

Wethouder Anouk van Eekelen (m) in gesprek 
met Sjoerd Vollebregt (EBD) en Marloes de Vries 
(lid college van bestuur Da Vinci college).
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‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  
A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  
D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N . ’
-Prof. dr. CHJ (Casper) van Eijck-

Aan het woord is prof. dr. Casper van Eijck, specialist 
alvleesklierkanker van het Erasmus MC. Een arts die ‘gewoon 
zijn werk doet’ maar dat houdt in zijn geval in dat hij patiënten 
zo goed mogelijk begeleidt naar hun einde. Want de kans om 
te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein. 
Slechts 7% blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen 
een half jaar na de diagnose. 

Samen met een team van specialisten, onderzoekers én 
artsen uit het Erasmus MC en LUMC gelooft Casper dat het 
mogelijk is om een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen 
die ervoor zorgt dat mensen langer in leven kunnen blijven. 

Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie 
(OVIT)’ genoemd; een behandeling waarbij een virus wordt 
ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem 
van de patiënt op een positieve manier wordt geactiveerd. 

Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de 
vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn treft u aan in deze 
brochure. Evenals een selectie uit de talrijke acties die sinds 
de start van de campagne Support Casper zijn geïnitieerd.  
De opbrengsten van deze acties hebben er toe geleid dat er 
nu al een start is gemaakt met het broodnodige onderzoek. 
We hopen dit tempo te kunnen voortzetten. 
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Steun ons onderzoek  
Dat kan, naast vorig genoemde opties, ook door een 
bedrag over te maken op: 
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OUD-BESTUURSLEDEN

Toen Leen van Pelt in 1954 zijn eerste kapperszaak 

opende aan de Spuiweg en voorzitter werd van de 

winkeliersvereniging volgde ook automatisch het lid-

maatschap van de DOV. ,,Dat had destijds een bestuur 

met status, waar we tegenop keken. De bestuursleden 

kwamen uit deftige families met veel ondernemerser-

varing. Huub Verspuy van modezaak Bon Ton op het 

Bagijnhof, of Fons van Loon van de herenmodezaak 

en de heer Van Buchem van Bahlmann Mode”, somt 

Van Pelt op.  ,,Dat waren heren die wat te vertellen 

hadden; in het dagelijks leven én op het Stadskantoor. 

En dat was van groot belang. De Spuiweg zelf was niet 

echt van aanzien, maar door het lidmaatschap en de 

contacten die je bij de DOV opdeed, kreeg je wel aan-

sluiting met andere winkelstraten en zo ontstond er 

hecht contact.” Vele jaren later maakte Leen van Pelt 

zelf deel uit van het bestuur, onder meer in de functie 

van adjunct-voorzitter. Samen met Jan Valster – ,,Hij 

zat ook in de gemeenteraad en ook met Jan moesten 

we soms ‘knokken’”, met Gerard Hovius - ,,Hij heeft 

als wethouder en daarna als voorzitter veel voor ons 

ondernemers betekend” - , met Bas van der Zwaan 

– betrokken bij het Centrummanagement en later 

wethouder en met Anton Timmers. 

Bedrijven Contact Dagen
Vanaf 1972 was Anton Timmers twintig jaar betrok-

ken bij de DOV, waarvan tien jaar als secretaris. 

De mededirecteur van de toenmalige Nederlandse 

Middenstands Bank volgde Cees Holster in die functie 

op na diens overlijden. Als bankier van de NMB had 

Timmers immers veel contacten met ondernemers uit 

het midden- en kleinbedrijf. 

,,Gelukkig nam mijn secretaresse veel praktisch werk 

uit handen, maar dan nog was er veel te doen. We 

organiseerden in die jaren de succesvolle Bedrijven 

Contact Dagen, die druk bezocht werden en waar 

veel energie vrijkwam. Er waren veel vergaderingen, 

onder meer van de Adviesraad voor de Detailhandel 

van de Kamer van Koophandel. En we hadden wel 

een wervingsdrang. Hoe meer leden we hadden, hoe 

meer we konden betekenen bij het stadsbestuur. Dat 

gaat natuurlijk nog steeds op.” Van Pelt: ,,Samen met 

wethouder Piet Janse hebben we veel gedaan rond het 

Drievriendenhof. Janse was erg DOV minded.” Maar 

liefst achttien jaar was Van Pelt actief in de Adviesraad 

voor de detailhandel. Pas in 2002 trad hij terug uit het 

bestuur. ,,Er was altijd een gebrek aan bestuursleden. 

Ik ben trouw gebleven en wilde het goed doen. We heb-

ben ook veel lol gehad. Ontspanning is heel belangrijk 

als je het druk hebt.”

Succesjes
Ook Anton Timmers kijkt met plezier terug op de 

vergaderingen: ,,Problemen als bereikbaarheid van 

de binnenstad of leegstand speelde er in mijn herin-

nering destijds niet. Wel kwamen de koopavonden 

op in die tijd en hadden we ook wel invloed op de 

bedrijven die zich wilden vestigen in de stad. Met de 

Adviesraad hebben we wel wat succesjes geboekt.” 

Van Pelt ziet nu een andere DOV, meer verbreed naar 

de bedrijventerreinen en dienstverlening in plaats 

van enkel middenstanders. ,,Dat ligt niet aan de DOV, 

maar kleine middenstanders zijn nu eenmaal schaars 

geworden. En middenstanders hebben veel zorgen. 

En ’t ligt altijd aan de klant… Nee, je moet er zelf wat 

voor doen. Dat is niet veranderd”, stelt hij.

Cohesie
,,Puur op mijn gevoel heb ik het idee dat er vroeger 

meer cohesie en homogeniteit bestond dan tegen-

woordig”, signaleert Timmers. ,,Dat komt natuurlijk 

mede door de grootwinkelbedrijven en de ketens. 

Maar uitstraling bereiken, doe je met z’n allen. Of 

het nu gaat om de binnenstad, een winkelcentrum of 

bedrijventerrein. Het moet een collectief zijn. Leen 

van Pelt herkent dat. ,,Ik zie bij veel ondernemers een 

gebrek aan saamhorigheid, terwijl samenwerken be-

langrijk blijft; in de binnenstad, in wijkwinkelcentra, 

op bedrijventerreinen. Maar je hebt altijd kartrekkers 

nodig, dat is ook nog steeds hetzelfde. Daarom is 

het belangrijk dat de DOV zich hard maakt voor de 

ondernemers.” ,,Ja, het zijn andere tijden. Maar ik 

ben blij dat ik aan de DOV en daarmee aan het onder-

nemersklimaat een steentje heb kunnen bijdragen”, 

zegt Anton Timmers. Van Pelt: ,,Ik vind dat het met 

de DOV nu heel goed gaat, zeker met dit heel actieve 

bestuur. Ik ben trots op de DOV.”

‘Samenwerken blijft belangrijk’
Oud-bestuursleden Anton Timmers (83) en 
Leen van Pelt (92) delen hun herinneringen 
aan hun activiteiten binnen de DOV. Er is 
het nodige veranderd sinds hun aftreden, 
maar een ding blijft hetzelfde: ,,Uitstraling 
van een winkelgebied bereiken, dat doe je 
met z’n allen.”

OUD-BESTUURSLEDEN BLIKKEN TERUG
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Als oudste lid werd Leen van Pelt tijdens 
het jubileumfeest in de bloemen gezet
FOTO RINIE BOON

Anton Timmers

Een deel van een oud-bestuur bijeen: Anton Timmers,
Leen van Pelt, Gerard Hovius, Jan Valster (vlnr) en 

oud-wethouder Dirk ten Veen (staand).



De adviseurs van ABN AMRO commercial clients beschikken over een diepgaande 
sectorkennis. Hierdoor zijn ze in staat om ondernemers optimaal te adviseren. 
Deskundigheid, betrokkenheid en de ondernemer staan bij ABN AMRO centraal. 

ABN AMRO heeft
Diepgaande sectorkennis

ABN AMRO kijkt verder dan cijfers en rendement. “Wat zijn de plannen van de ondernemer 

en hoe denkt men die te realiseren?  Met ondernemers met lef en visie doen wij graag 

zaken, zeker als de prognoses goed zijn”, zegt Sonya Rahmani, relatiemanager sector TMT 

(Technologie, Media en Telecom) bij ABN AMRO in Drechtsteden. 

Bankieren is naast cijferwerk ook mensenwerk. Bepalend is de juiste klik tussen 

relatiemanager en klant. De kracht van ABN AMRO ligt in duurzame relaties. Dat schept 

vertrouwen. “Wij zijn dichterbij dan ooit. In de bancaire wereld zijn er nog steeds veel 

reorganisaties gaande, maar bij ons is er juist geïnvesteerd in het team van relatiemanagers, 

verklaart Maarten Kuster,  Relatiemanager Grootbedrijf Zakelijke Dienstverlening in 

Drechtsteden. 

ONDERSCHEIDEND

ABN AMRO is bij uitstek de bank met veel sectorkennis. Dit komt tot uiting in het 

klankborden tussen ondernemer en relatiemanager. Daarbij hoort ook het durven stellen 

van kritische vragen. Onderling vertrouwen en respect leidt tot dieptegesprekken tussen de 

ondernemer en ABN AMRO. Een goede sparringpartner heeft aan een half woord genoeg.  

Om de kennis van de sectoren up-to-date te houden, volgen de relatiemanagers van ABN 

AMRO continu opleidingen. 

FINANCIERING VAN  BEDRIJFSMIDDELEN

ABN AMRO is een bank die meedenkt in goede en uitdagende tijden en alles weet van 

de fi nanciering van bedrijfsmiddelen. Daarbij kijkt deze bank niet alleen naar bancaire 

kredieten, maar worden ook fi nancieringsvormen gestapeld. Voorbeelden hiervan zijn lease 

en factoring maar ook Innovatiekrediet. 

De cijfers van ABN AMRO wijzen uit dat de zakelijke kredietverlening ook in de afgelopen 

jaren steeds gegroeid is. De bank voorziet in totaalconcepten voor zowel de zakelijke als de 

particuliere markt. Ook de ondernemer als privépersoon is dus aan het juiste adres bij ABN 

AMRO, mede omdat deze vaak opereert op het snijvlak van zakelijk en particulier. 

“Voor elke sector staat een betrouwbare relatiemanager voor de ondernemer klaar om een 

persoonlijk en deskundig advies te geven. Daarbij helpen wij ook om inzicht te krijgen in de 

risico’s en hoe die beter beheerst en voorkomen kunnen worden”, besluit Wilco van Etten, 

Directeur Real Estate regio Zuid en Zuid-West. 
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NIEUWS

BBQ met een 
boodschap: 

Kiezen is winnen
De tuin van het Dordrechts Museum en een bar-

becue zijn een perfecte combinatie gebleken de af-

gelopen jaren. Op 3 juli hield de DOV alweer voor 

de zesde keer haar seizoenafsluiting met opnieuw 

aangename temperaturen, waardoor ondernemers 

en hun partners, burgemeester Van der Velden 

en enkele wethouders en raadsleden tot in de late 

uurtjes een genoeglijke avond beleefden. 

Speciale gast was marketingdeskundige Frank 

Wouters. Hij hield de ondernemers een spiegel 

voor over de bestaansreden van hun bedrijf. Kie-

zen is winnen, gaf hij hen mee, en dan de beste zijn 

in je keuze. Dat geldt ook voor citymarketing. ,,Het 

tegengestelde van succes is middelmatigheid.”

Met die boodschap in gedachten genoten de leden 

met aanhang van de smakelijke salades en vis en 

vlees van de barbecue. Ook was er weer een loterij 

waarvoor diverse leden voor vele euro’s aan prij-

zen beschikbaar hadden gesteld. Opbrengst: 2120 

euro voor hulp aan de ondernemers in 

Dordrecht Zuid-Afrika.

zen beschikbaar hadden gesteld. Opbrengst: 2120 

euro voor hulp aan de ondernemers in 

Dordrecht Zuid-Afrika.
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Tijdens onze 

jaarlijkse barbecue 

deelde interim-

burgemeester Van der 

Velden met de DOV-leden 

wat hem is opgevallen in de 

paar maanden dat hij de stad 

bestuurt. Maar niet voordat hij 

de complimenten had gemaakt aan 

de immer actieve DOV-voorzitter.

Aan de ondernemers gaf hij mee dat Dordrecht 

een stad is met een ongeloofl ijk potentieel. En dat 

zij vanuit hun kracht, geloof en zelfverzekerdheid 

moeten doorpakken, de dynamiek erin houden en 

inhoudelijk kritisch en inspirerend moeten blijven 

voor ambtenaren, bestuur en politiek. Cultuur en 

economie gaan wat hem betreft hand in hand, er 

moet meer gebeuren voor de jeugd en de Biesbosch 

en de fantastische ligging aan het water worden 

naar zijn mening nog onvoldoende benut. ,,Droom 

van een OV-terminal voor bus, spoor en lightrail 

en geef de discussie rond de intercitystatus niet op. 

Maar pak ook nieuwe verbindingen op met lef en 

durf. Ook met Rotterdam en ga daarbij uit van de 

eigen kracht.”

Ook ging hij in op de discussie die is ontstaan 

rond het handhaven van regels rond horeca 

en winkelsluitingstijden. ,,Als je afspreekt te 

handhaven, dan moet je dat ook serieus doen.” 

Met de horeca is er inmiddels een overleg. Over de 

winkelsluitingstijden op 1ste Pinksterdag, waardoor 

het Kunstrondje niet kon doorgaan zei hij: ,,Dat 

heeft een andere insteek en dan moet je durven 

zeggen: dat hebben we niet goed gedaan.”

‘Dordt heeft ongelooflijk 
veel potentieel’

INTERIM-BURGEMEESTER VAN DER VELDEN 

Interim-burgemeester Van der Velden kreeg na 
zijn toespraak een rol als speaker in de loterij.
FOTO RINIE BOON

De adviseurs van ABN AMRO commercial clients beschikken over een diepgaande 
sectorkennis. Hierdoor zijn ze in staat om ondernemers optimaal te adviseren. 
Deskundigheid, betrokkenheid en de ondernemer staan bij ABN AMRO centraal. 
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en hoe denkt men die te realiseren?  Met ondernemers met lef en visie doen wij graag 
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(Technologie, Media en Telecom) bij ABN AMRO in Drechtsteden. 
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vertrouwen. “Wij zijn dichterbij dan ooit. In de bancaire wereld zijn er nog steeds veel 

reorganisaties gaande, maar bij ons is er juist geïnvesteerd in het team van relatiemanagers, 

verklaart Maarten Kuster,  Relatiemanager Grootbedrijf Zakelijke Dienstverlening in 

Drechtsteden. 

ONDERSCHEIDEND

ABN AMRO is bij uitstek de bank met veel sectorkennis. Dit komt tot uiting in het 

klankborden tussen ondernemer en relatiemanager. Daarbij hoort ook het durven stellen 

van kritische vragen. Onderling vertrouwen en respect leidt tot dieptegesprekken tussen de 

ondernemer en ABN AMRO. Een goede sparringpartner heeft aan een half woord genoeg.  

Om de kennis van de sectoren up-to-date te houden, volgen de relatiemanagers van ABN 

AMRO continu opleidingen. 

FINANCIERING VAN  BEDRIJFSMIDDELEN

ABN AMRO is een bank die meedenkt in goede en uitdagende tijden en alles weet van 

de fi nanciering van bedrijfsmiddelen. Daarbij kijkt deze bank niet alleen naar bancaire 

kredieten, maar worden ook fi nancieringsvormen gestapeld. Voorbeelden hiervan zijn lease 

en factoring maar ook Innovatiekrediet. 

De cijfers van ABN AMRO wijzen uit dat de zakelijke kredietverlening ook in de afgelopen 

jaren steeds gegroeid is. De bank voorziet in totaalconcepten voor zowel de zakelijke als de 

particuliere markt. Ook de ondernemer als privépersoon is dus aan het juiste adres bij ABN 

AMRO, mede omdat deze vaak opereert op het snijvlak van zakelijk en particulier. 

“Voor elke sector staat een betrouwbare relatiemanager voor de ondernemer klaar om een 

persoonlijk en deskundig advies te geven. Daarbij helpen wij ook om inzicht te krijgen in de 

risico’s en hoe die beter beheerst en voorkomen kunnen worden”, besluit Wilco van Etten, 

Directeur Real Estate regio Zuid en Zuid-West. 
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Voorzitter Anneke Maagdenberg legde een link tussen 

verleden en heden. ,,Doodgewone winkeliers begrepen 

115 jaar geleden al dat samenwerking een sleutel tot 

succes kan zijn. En de geschiedenis van de Dordrechtse 

Ondernemersvereniging leert dat ze gelijk hadden. Of 

anders gezegd: ondernemers met een pioniersgeest. 

Toen (nog) mannen die begrepen dat een onafhanke-

lijke organisatie de basis vormt voor goede contacten 

met de plaatselijke overheid. Die door hadden dat je 

met elkaar, zonder op elkaars stoelen te willen zitten, 

veel kan bereiken in het belang van heel onze stad! De 

DOV heeft de blik op morgen gericht en dus hebben en 

houden we als ondernemersvereniging altijd een lijstje 

met wensen. Waarom? Omdat Dordrecht ons lief is. 

Een stad met potentie! Met ondernemers en burgers 

die naar de toekomst kijken. Die geloven in kansen, 

maar ook de wil hebben om met anderen samen te 

werken. En dat samenwerken doen we op regiona-

le onderwerpen, maar wij blijven een zelfstandige 

Dordrechtse Ondernemersvereniging die de belangen 

behartigt voor Dordtse ondernemers.” 

Samenwerken al 115 jaar 
sleutel tot succes
Champagne, toespraken, bloemen, uitgebreide buffetten, klinkende glazen, 
goede gesprekken en een spetterende band. De ingrediënten voor een geslaagd 
feestje. Ook de net-beëdigde burgemeester Kolff en zijn echtgenote waren te gast 
in schouwburg Kunstmin om ons 115-jarig bestaan mee te vieren. Evenals drie 
vertegenwoordigers van de partnerstad Dordrecht Zuid-Afrika.

Menke Hopma en Peter Brandenburg, die 
het fundament van de Stichting Beveiliging

 Bedrijventerreinen Dordrecht hebben gelegd,
 werden in het zonnetje gezet.
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WAT IK 
BELANGRIJK
VIND?

Ik heb het zelf meegemaakt met 
het overlijden van mijn moeder. 
Je komt in een rollercoaster van 
emoties. Je wilt toegeven aan je 
verdriet en je moet helder zijn 
om allerlei zaken te regelen. 

Nu ik dat zo ervaren heb doe 
ik nog harder mijn best om er 
voor een familie te zijn, gepaste 
aandacht, begrip voor de emotie, 
maar tegelijkertijd de familie

 voorzien van de juiste informa-
tie. Ik vind het belangrijk dat 
de familie ons volkomen ver-
trouwt met het in goede banen 
leiden van een complete 
uitvaart.

Ik zal ervoor zorgen dat alles 
klopt. Altijd! Daar kan men op 
rekenen.  

Raymond Bosman
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Golf Business 
Edition Connected
Benzine 115 pk 6-versnellingsbak

** Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de NEDC testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door factoren zoals de buitentemperatuur, 
de verkeerssituatie en het rijgedrag.

Ames heeft vestigingen in: Dordrecht,
Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht,
‘s-Gravendeel en Zwijndrecht
Telefoonnummer 078 - 64 84 201

www.ames.nl

Maak kennis met de nieuwe e-Golf. Met een actieradius van maximaal 300 kilometer**, bent u namelijk niet meer gebonden aan de stedelijke ritten. Daarnaast 
profiteert u van de extreem lage bijtelling van slechts 4%, waardoor u al een e-Golf rijdt vanaf € 52 per maand. Om elke kilometer nog leuker te maken, 
is de e-Golf standaard al zeer rijk uitgerust.

De e-Golf is leverbaar vanaf mei 2017 en nu al bestelbaar vanaf € 38.970.

De nieuwe e-Golf.
De elektrische auto die u verder brengt.

4%
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INTERVIEW

De DOV heeft sinds 2015 contact met de 

gemeenschap in Dordrecht in Zuid-Afrika. 

Tweemaal brachten Dordtse ondernemers een 

bezoek aan de gemeente waarmee onze stad een 

stedenband heeft. De viering van het 115-jarig 

bestaan van de DOV was een mooi moment om drie 

vertegenwoordigers van de stichting Dordrecht-

Dordrecht uit te nodigen: boerin en secretaris 

Dimakatso Matshabane, architect Bulelani 

Ketsekile en priester Temba Goliash. Zij bezochten

onder meer bedrijven, de voedselbank, scholen en

ook voormalig burgemeester Brok, nu CvdK in 

Fryslan, en het Leeuwarder Ondernemers Fonds, 

dat een tegenbezoek zal brengen aan Dordrecht.

Proactief
Dima: ,,De twee gemeenten zijn in vele opzichten 

verschillend. Onze gemeente is kleiner, ligt 

op het platteland en is heel droog. Maar we 

hebben ook overeenkomsten. Ook jullie hebben 

sociale problemen als werkloosheid, armoede, 

drugsgebruik.” Een ander belangrijk verschil noemt 

ze de creativiteit van de mensen in Nederland, de 

manier waarop wij denken.

,,Hier nemen burgers zelf het initiatief, ze zijn 

proactief en wachten niet op de gemeente”, zegt 

priester Temba, verwijzend naar bijvoorbeeld de 

voedselbank. ,,Wij zijn daar ook mee bezig, maar 

moeten het beter organiseren om effect te bereiken en 

zorgen dat de hulp terecht komt bij de juiste mensen.”

Sociale verantwoordelijkheid
,,We zien dat ook ondernemers hun rol pakken 

in de gemeenschap en in de gemeente. Als 

businesspartners moet je erkennen dat je ook 

sociale verantwoordelijkheid hebt. Onze slogan is: 

een persoon is een persoon door andere mensen. 

We ervaren de menselijkheid en betrokkenheid van 

de Dordtse ondernemers. Het gaat bij hen om meer 

dan geld verdienen”, zegt Bulelani.

,,We barsten van de ideeën. We beginnen om een 

of twee daarvan uit te werken om de kennis die 

we hebben opgedaan te benutten”, vertelt Dima. 

,,Belangrijk is dat de gemeenschap profiteert van 

wat wij hier allemaal zien en leren.”

Dimakatso Matshabane en haar echtgenoot 

bezitten een boerderij van 824 hectare met 40 

koeien, 140 schapen en biedt werk aan twee 

vaste krachten en vijf seizoensarbeiders. ,,Ik ben 

bij een kaasboerderij geweest en heb voor het 

eerst een melkrobot gezien. Geweldig. Mijn twee 

medewerkers melken en voeden onze koeien.”

Op het architectenbureau van Bulelani Ketsekile 

werken vier mensen. Daarnaast werken 25 

mensen voor zijn bouwbedrijf en heeft hij 

met zijn vrouw een bedrijf in suplly chain 

oplossingen. ,,Ik ben onder andere bij de collega’s 

van EGM en Van Pelt geweest en gehoord hoe zij 

bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Het 

was een goede ervaring hier te zijn.”

‘We nemen 
veel ideeën 
mee terug’
Drie leden van de Stichting Dordrecht - 
Dordrecht waren in september een week te 
gast in de stad en bij de DOV. ,,Dankzij de DOV 
hebben we met veel mensen kennis kunnen 
maken. We nemen veel ideeën mee terug.”

Het is de bedoeling dat in februari 2018 een delegatie van de DOV voor de derde keer 

Dordrecht in Zuid-Afrika bezoekt. Wil u weten wat u kunt betekenen of bent u geïnteresseerd 

om mee te gaan? Neem dan contact op met voorzitter Anneke Maagdenberg: voorzitter@dov.nl
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Gaat u 
ook mee?

Boerin en architect

Priester Temba, architect Bulelani, boerin en secretaris Dima en Gea Davids
van de gemeente Dordrecht (vlnr) bij de installatie van de nieuwe burgemeester. 
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THRUST TORQUE FUEL HULL RESISTANCE SPEED

0186755.pdf   1 22-9-2017   13:33:11

Hallo
Winkelcentrum Sterrenburg

Gratis parkeren

Facebook.nl/jumbosterrenburg

1. Euro’s goedkoper

2. Service met een glimlach

3. Voor ál uw boodschappen

4. Vers is ook écht vers

5. Vlot winkelen

6. Niet tevreden? Geld terug!

7. Uw wensen staan centraal

Nu iedere
zondag
geopend
van 12.00 tot 18.00 uur
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PARTNERS

Belasting betalen over Bitcoin?
Een aantal jaar geleden begon het met Bitcoin, 

maar intussen zijn er al honderden cryptocurrencies 

(digitale valuta) beschikbaar. Zo’n beetje elke dag 

verschijnt er op dit moment een nieuwe digitale 

munt. Mijn verwachting is dat er over vijf jaar een 

paar grote spelers overblijven. Net zo goed als nu 

Apple en Google de markt domineren, zullen er straks 

een paar cryptowinnaars overblijven. Welke valuta dit 

zullen zijn, is op dit moment de grote vraag voor een 

groeiende groep speculanten.

Feit is wel dat gevestigde fi nanciële instellingen niet 

meer weg durven kijken. Zo zijn er diverse banken die 

investeren in digitale valuta en met name geïnteres-

seerd zijn in de achterliggende technologie (de block-

chain). Deze zou nog wel eens grote gevolgen kunnen 

hebben voor de fi nanciële dienstverlening als tal van 

transacties vergaand geautomatiseerd gaan worden.

De verschillende handelingen met cryptogeld 

leiden ook tot allerlei nieuwe fi scale vragen. Zo is 

het denkbaar dat de Belastingdienst straks stelt dat 

grote winsten behaalt met digitale valuta belast zijn 

met inkomstenbelasting in box 1. Het tarief over het 

resultaat kan dan oplopen tot 52%. Dan moet de 

Belastingdienst echter wel kunnen onderbouwen dat 

de handelaar actiever is geweest dan een normale 

belegger. Alleen indien er sprake is van ‘meer dan 

normaal vermogensbeheer’ kunnen de opbrengsten 

belast zijn in box 1. Voor de meeste houders van 

digitale valuta zal dit niet gelden en zij moeten de 

waarde jaarlijks aangeven in box 3. Daarbij is de 

waarde per 1 januari van het jaar bepalend.  

Voor de Belastingdienst is het helaas moeilijk te 

controleren wie welke valuta in bezit heeft. U zult dus 

nog geen Bitcoin terugvinden in uw voor-ingevulde 

aangifte en u moet dit zelf aanvullen. Nu inmiddels 

ook het Zwitserse bankgeheim is gekraakt, ligt hier 

weer een nieuwe uitdaging voor de Belastingdienst…

Mr. Jan van Neerbos RB

En omdat Ames trots is op haar bijzondere historie 

en deze in leven wil houden, heeft zij door de jaren 

heen unieke Classic Cars verzameld. Unieke auto’s 

met elk een eigen verhaal.  Deze Classic Cars zijn 

te bewonderen bij de verschillende dealerbedrijven 

van Volkswagen, SEAT, Audi en Skoda met 

vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, 

Sliedrecht, Oud-Beijerland en ’s Gravendeel. Ook 

bij de universele garage’s Service Only Dordrecht, 

Van Mill (Opel) en SvensCar (Volvo) zijn historische 

auto’s te zien. Deze bedrijven vallen ook onder de 

paraplu van Amega waaronder ook Ames valt. 

Autojournalist en tv presentator Werner Budding, 

bekend van Autovisie, reed speciaal voor het 

70-jarig bestaan in een aantal van deze Classic 

Cars.  Deze fi lms zijn het bekijken meer dan waard. 

Ze zijn te vinden op het youtube kanaal van Ames 

en van Van Mill. Scan de QR codes om direct op 

deze kanalen terecht te komen. Op www.ames.nl/

volkswagen/classic-cars.html, vindt u alle Classic 

Cars terug. De auto’s zijn gezien de historische 

waarde niet bestemd voor verkoop. 
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Ames Autobedrijf 
bestaat dit jaar 

70 jaar! 
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Administratie

Jaarverslaggeving (inclusief publicatiegegevens)

Bedrijfsovername

Omzetting rechtsvorm

Begeleiding bij oprichting/keuze rechtsvorm

Belastingadvies

Loonadministratie

Aangiften
 Inkomstenbelasting particulieren
 Inkomstenbelasting ondernemers
 Omzetbelasting
 Loonbelasting
 Vennootschapsbelasting
 Successie-/schenkingsrecht

Proveniersplein 5 | 3033 EB Rotterdam
T. 010 - 465 14 88  |  info@rovame.nl

administratie, jaarverslaggeving, fiscale aangiften, belastingadvies

WIJ FELICITEREN DE 

MET HAAR 115-JARIG JUBILEUM!
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,,We kijken met veel vertrouwen naar 
een nieuwe start waarbij klant- en 
medewerkerstevredenheid belangrijke 
uitgangspunten zijn.”

,,De relatie is alles”, zegt René Kerstens, de nieuwe 

directievoorzitter en directeur Bedrijven van de 

Rabobank Drechtsteden. ,,Daar is vertrouwen voor 

nodig, wat je moet verdienen. Onze sector heeft een 

uitdaging. Toch heb ik een rotsvast vertrouwen in 

Rabobank. Vasthouden aan de belofte dat we het 

samen doen en maatschappelijk relevant blijven. 

Vanuit de coöperatieve gedachte van Rabobank wil 

ik meer betekenen voor het bedrijfsleven dan alleen 

een fi nancieel dienstverlener zijn. Na een korte 

verkenning van dit werkgebied zie ik vooral veel 

mooie bedrijven en een boeiende maakindustrie. 

Samen met de ondernemer wil ik antwoord geven op 

de vraag: hoe kunnen wij je helpen groeien?” 

Klantfocus met betekenis in de regio
Paul Mallee, directeur Particulieren en Private Banking, 

legt de nadruk op het feit dat ze het samen doen. De 

medewerkers, de klanten, de leden, de Raad van Com-

missarissen. ,,Het zal niemand ontgaan zijn dat de bank 

de laatste jaren erg in beweging is geweest. Dat heeft 

geleid tot een sterk team, de juiste spirit en sterke klant-

focus. Weten wie je klant is en waar je hem écht mee 

helpt, is een voorwaarde voor een goede klantrelatie. 

De ambities van de bank zijn in lijn met de coöperatieve 

gedachte en vind je terug in de plannen voor 2018. 

Ondernemers in de regio laten groeien, bouwen aan een 

lange termijnrelatie met jongeren en echt partner zijn 

in fi nancieren, zijn hierin belangrijke thema’s.”

Nieuwe start 
voor Rabobank 
Drechtsteden
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René Kerstens (r) en Paul Mallee vormen sinds 1 september 
samen de directie van Rabobank Drechtsteden. 
FOTO RABOBANK DRECHTSTEDEN

Wie is René Kerstens?
René is vader van twee zonen en getrouwd 

met Sylvia. Hij verruilde dit jaar Rabobank 

Zuidwest- Brabant voor Drechtsteden. Hij 

laat het Brabantse met een gerust hart achter 

aan zijn team aldaar om als directievoorzitter 

zijn aanpak te bewijzen boven de rivieren. 

Na zijn start als management trainee 25 jaar 

geleden, was hij bij meerdere Rabobanken 

werkzaam in het zakelijke domein. Zijn 

zakelijke expertise brengt hij graag mee 

naar het ondernemende en uitdagende 

werkgebied van Rabobank Drechtsteden.

Wie is Paul Mallee?
Paul Mallee is bij meerdere Rabobanken 

werkzaam geweest in het particuliere 

domein en nu drie jaar Directeur 

Particulieren en Private Banking van 

Rabobank Drechtsteden. De meester in de 

rechten concludeerde na zijn studie dat hij 

zich op zijn plek voelt in een organisatie 

waar winst maken samengaat met een 

bijdrage leveren aan de samenleving. Naast 

zijn werk, is Paul vader van twee zonen, 

getrouwd met Charlotte en onder meer actief 

bij de Alblasserdamse Tennis Vereniging en 

Ondernemersfonds.
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Gebiedsmanager Rik Dalmeijer haalt er een 

luchtfoto bij om goed inzichtelijk te maken wat er in 

de pijplijn zit en wat er al wordt gerealiseerd op deze 

hotspot voor de maritieme maakindustrie, logistiek 

en overslag van bulk. 

,,Ja, het vraagt een lange adem om een gebied te 

ontwikkelen, én om bestaande klanten te behouden 

en eventuele groei mogelijk te maken. Dus ik ben 

blij dat we na al die jaren nu bezig zijn met concrete 

contracten en afspraken met bedrijven”, vertelt hij. 

Namen kan hij nog niet prijsgeven, maar die volgen 

zeker in het najaar van 2017. Zo is er zo goed als 

zeker overeenstemming met een bedrijf dat droog 

massagoed gaat overslaan op de Prins Willem 

Alexanderkade. ,,De afgelopen jaren hebben we 

met de gemeente geïnvesteerd in het stabiliseren 

van kade en terrein. Juist voor terreinen van deze 

omvang tot 10 hectare is veel interesse. Wel hebben 

we klanten moeten overtuigen dat ze weliswaar 

twee uur extra moeten varen, maar er veel voor 

terugkrijgen qua ligging, arbeidspotentieel, gelegen 

midden in de maritieme delta. Voor wie plannen 

heeft, is het nu hét moment om in te stappen. Er 

is nog ruimte om groei, innovatie en duurzame 

ontwikkeling een plek te geven. Maar het raakt 

langzaam maar zeker vol.”

Wat is de aanpak geweest sinds de overname 
van de exploitatie van de gemeente 
Dordrecht in 2013? 
,,Het ontwikkelen van havens is onze specialiteit. 

Wij weten wat er komt kijken bij het vitaliseren 

van havens. Natuurlijk beseffen we dat dit 

geen Maasvlakte is, dus dat dit gebied een 

ander rendement oplevert. Maar juist door het 

erfpachtmodel blijven we actief betrokken. Dit 

model levert ons geld op dat we investeren in de 

omgeving, waardoor de waarde van de grond stijgt. 

We hopen niet alleen als moneymaker te worden 

gezien. We komen hier niet alleen geld verdienen. 

We zijn echt een partner voor de lange termijn 

en zijn er voor de bedrijven. Als het goed gaat 

met bedrijven, gaat het goed met ons. We hebben 

bijvoorbeeld voor ruim 3 miljoen euro de hele haven 

Bij Dordrecht Inland Seaport is de afgelopen 
jaren vooral achter de schermen veel 
werk verzet. De komende tijd zal meer 
zichtbaar worden wat het resultaat is van de 
inspanningen van het Havenbedrijf Rotterdam.

‘Twee uur extra varen, maar 
je krijgt er wel wat voor terug’

GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR DORDRECHT INLAND SEAPORT

Gebiedsmanager Rik Dalmeijer
FOTO’S HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

Het Havenbedrijf is een van de partners die fi nan-

cieel bijdraagt aan een pilot met busvervoer naar 

de Krabbepolder. ,,Het is de afgelopen maanden 

een succes gebleken. De bussen zitten altijd vol en 

er rijdt al een grotere bus. De komende tijd gaan 

we meer bewijskracht verzamelen dat buslijn 9 

rendabel is, zodat deze bij de nieuwe concessie in 

2018 een vaste lijn kan worden.”

Pilot OV 
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uitgebaggerd, zodat deze weer op de juiste diepte 

is. In de Wilhelminahaven gaan we de boeispannen 

vervangen voor de overslag van boord naar boord en 

wordt de locatie van de duwbakken geoptimaliseerd. 

Ook vernieuwen we de Fokkersteiger, waar 

binnenvaartschepen kunnen overnachten of hun 

auto aan de wal kunnen zetten. En aan de Kilkade 7 

- nu nog een grasveld - willen we de kade aanpakken 

en een steiger realiseren. Verder zijn we in gesprek 

over de mogelijkheden op Duivelseiland.

Onze toegevoegde waarde is dat we een economische 

bril op hebben, ons hard durven te maken en niet 

belast zijn met andere belangen. Daarbij houden we 

uiteraard rekening met de omgeving, want groei kan 

alleen mogelijk zijn als de omgeving zich er goed 

bij voelt. Maar als Havenbedrijf zijn we gewend de 

mouwen op te stropen en dat botst weleens.

Voor het hele gebied hebben we een beeldkwali-

teitsplan laten opstellen dat eind dit jaar door de 

gemeenteraad moet worden vastgesteld. De bedrij-

venterreinen zijn welstandsvrij, maar wij willen 

juist wel kaders om met elkaar een juiste uitstraling 

te bereiken. Dat betekent ook het opwaarderen van 

het groen, uitzichtpunten creëren langs het water en 

afspraken maken over handhaving (zie kader, red).”

Hoe is jullie relatie met BIZ Krabbepolder
en Louter Bloemen?
,,Ik heb groot respect voor de ondernemers in de 

Bedrijven Investeringszones (BIZ) besturen. Zij 

doen dat in hun vrije tijd voor het collectief. Door 

de oprichting van deze ondernemersverenigingen 

is de organisatiegraad enorm verhoogd. En 

het contact met de besturen verloopt heel fi jn. 

Daardoor kunnen we sneller en slagvaardiger 

zaken aanpakken. Ik ervaar dat als zeer positief. 

De kracht is dat zo’n bestuur het grote plaatje ziet 

en kan uitzoomen boven het werk van alle dag. 

Als we het goed georganiseerd hebben worden 

we daar allemaal beter van. Mede dankzij onze 

betrokkenheid ontstaat er een vestigingsklimaat 

waardoor bedrijven willen blijven en uitbreiden. We 

zijn op diverse locaties in het gebied in gesprek over 

mogelijkheden voor nieuwbouw of verplaatsing van 

niet- watergebonden ondernemingen om plaats te 

maken voor bedrijven die het water willen benutten. 

Of we denken mee over het slimmer benutten van 

bestaande locaties. Dordrecht Inland Seaport is 

een mooie aanvulling op de Rotterdamse haven, 

niet alleen commercieel maar juist ook strategisch. 

Met Dordrecht erbij kunnen we een havencorridor 

creëren, zorgen dat we samen meer zijn dan 

alleen. Dat is beter dan elkaar beconcurreren. 

Wij beseffen dat we het niet vanuit de toren op de 

Wilhelminakade kunnen doen, maar dat we moeten 

samenwerken met de gemeente Dordrecht, met de 

Drechtsteden, Deal Drecht Cities, Rom-D en vooral 

met de ondernemers.”

INTERVIEW

In het Zeehavengebied en Louter Bloemen wordt strenger gecontroleerd op afspraken en regels. 

De Dordtse boa’s worden daarvoor komende maanden ingewerkt door hun Rotterdamse collega’s 

die ervaring hebben met handhaving op bedrijventerreinen. ,,We investeren in goede openbare 

ruimte en onderhoud op de bedrijventerreinen. Daar hoort ook bij dat ondernemers zich houden 

aan de regels. Anders worden ze daarop aangesproken.”

Strenger handhavingsregime

Feiten
  cijfers & 

• Ca. 200 bedrijven

• Ca. 4.000 werkzame personen

• 290 ha, inclusief waterbekkens

• 172 ha, totaal kavels (100%)

-  114 ha kavels van derden (66%)

-  48 ha in erfpacht uitgegeven (28%)

-  10 ha nog in erfpacht uit te geven (6%)

• 40% bestaat uit niet-havengerelateerde bedrijven

• Diepgang schepen: max. 9,45m
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Juridische advisering inzake ruimtelijke 
ordening en omgevingsrecht

proces-, interim- en projectmanagement
begeleiding bouwprojecten

vertegenwoordiging bij gemeente, rechtbank
en Raad van State inzake (hoger) beroepsprocedures

opstelling ruimtelijke onderbouwingen
opstelling bestemmingsplannen

incompany-cursussen
contractbegeleiding UAV-GC
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Holtburgh investeert in vastgoed! 
Met ons team op de Mijlweg in Dordt zoeken wij 
continue naar interessante beleggingskansen 
voor onze (inter)nationale clientèle. 

Holtburgh Diensten
Asset management
Portefeuillestrategie
Aan- en verkoopbegeleiding 
Sale & Leasebacktransacties

Holtburgh Expertise
Winkelvastgoed
Kantoren en Logistiek
Woningbeleggingen

Neem gerust contact op voor een 
vrijblijvende kennismaking. 
Wij zien u graag!

drs. M.J. (Marc) Janssen, MRE
Mijlweg 61
3316 BE Dordrecht
T : +31  (0)78 618 80 30
F : +31  (0)78 617 59 10
W : www.holtburgh.nl
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078 - 614 10 30
Kijk op www.waltmann.com
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‘Postillion Hotel Dordrecht 
staat voor persoonlijk contact’
Wouter Noels volgde zijn opleiding aan de hogere 

hotelschool en liep stage in het InterContinental in 

New York. Sinds augustus is hij resident manager 

van het vernieuwde Postillion Hotel Dordrecht. 

Hij vertelt: ,,De kernwaarden van Postillion 

zijn kwaliteit, gastvrijheid en beleving. Dat 

gastheerschap zit ook bij mij in het bloed.”

Wouter studeerde aan de hogere hotelschool. ,,Ik 

geniet ervan om het gasten perfect naar de zin te 

maken. Het gastheerschap zit me in het bloed. Ik 

liep een jaar stage in het InterContinental New York 

Barclay. Wat een belevenis! Alles draait daar om 

perfectie. In de hotelbusiness zijn het de details 

waarmee je je onderscheidt.”

Dat regelen we voor u
De waarden van Postillion Hotels zijn kwaliteit, 

gastvrijheid en beleving. Deze zijn ook voor Wouter 

heel belangrijk. ,,Ik ga uit van het principe dat alles 

mogelijk is. Of het nu gaat om een speciale fles wijn 

of om bijzondere vergaderarrangementen. Onze 

houding is: dat regelen we voor u.”

Het hotel in Dordrecht werd de afgelopen periode 

flink verbouwd. Wouter: ,,De reacties op de nieuwe 

gastenkamers zijn lovend en onze zalen zijn perfect 

uitgerust voor bedrijfsbijeenkomsten. Ook de 

ligging van ons hotel is ideaal. Er is in onze regio 

veel bedrijvigheid en steeds meer toeristen weten 

Dordrecht te vinden. Onze zakelijke gasten komen 

uit de wijde omtrek.”

Ervaren en beleven
Ook in Dordrecht draait alles om service en beleving. 

,,Natuurlijk zijn er ook steeds meer state-of-the-

art voorzieningen, zoals vergaderen op afstand of 

facetime-gesprekken. Maar de kracht van persoonlijk 

contact blijft onveranderd. Ervaren en beleven vráágt 

nu eenmaal om die persoonlijke touch!”

Postillion Hotel Dordrecht vindt u aan de Rijksstraat-

weg 30. Meer informatie of boeken? Lees meer op 

postillionhotels.com of bel 085 05 80 100.
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Een goed netwerk 
helpt je verder.

Namens het hele team van 
Dordt Onderneemt willen we het bestuur van Dordt Onderneemt willen we het bestuur van 
de D.O.V. graag bedanken voor hun inzet. We 
zijn er dankbaar voor dat zo veel onder-
nemers Dordrecht als hun vestigingsplaats 
hebben gekozen en zich samen verenigen om 
Dordrecht nóg mooier te maken.

Vragen aan de gemeente?
www.dordrecht.nl/ondernemers

Dordt Onderneemt
feliciteert de Dordrechtse
Ondernemersvereniging met 
haar 115-jarig bestaan!

Voor meer informati e:
Timo Pauw
M 06 55 82 38 04
E   ti mo.pauw@persgroep.nl

Breng je bedrijf onder de aandacht van je 
doelgroep door gerichte advertenti es 

bij onze vele nieuwssites. 
Bereik in Dordrecht en omgeving 

ruim 1.3 miljoen bezoekers per maand!

RESIDENT MANAGER WOUTER NOELS

Wouter Noels
FOTO POSTILLION HOTEL



Wonen op hoog niveau

www.overkamppark.nl

De verkoop van de appartementen in het tweede gebouw aan de Overkampweg in Dordrecht is 

gestart! Deze vallen op door hun riante living, plafondhoge kozijnen en ingenieuze plattegronden. 

Per verdieping zijn er slechts vier appartementen zodat u minimaal aan twee zijden raampartijen 

heeft. De terrassen en/of balkons zijn allemaal op een hoek gesitueerd.

Verkoop gestart Appartementen 2e toren • 53 Drie & vier kamerappartementen vanaf 100 tot 116 m2

• 2 Exclusieve penthouses vanaf ca. 158 m2

• Elk appartement met terras of balkon

• Gunstige ligging nabij Dubbeldam, Gezondheidspark en N3

• Incl. keuken met apparatuur en complete badkamer

• Inclusief parkeerplaats

• Koopsommen vanaf € 295.500,- v.o.n.

OOMS MAKELAARS DORDRECHT B.V.
JOHAN DE WITTSTRAAT 40, 078 - 614 43 33

WALTMANN MAKELAARS
JOHAN DE WITTSTRAAT 168, 078 - 613 43 11

 

WWW.WILGENWENDE.NL

Verkoopinformatie
OZP Makelaars
078 635 17 53

Wilgenweide ligt direct aan het ‘zuidelijke’ park, vlakbij de Wieldrechtse Zeedijk. Dit deelplan bestaat 

straks uit totaal 38 zogenaamde Dordtse Hofvilla’s. Het aanbod omvat rijwoningen, tweekappers en 

vrijstaande villa’s. Allemaal met grote tuinen. Meer informatie op de website.

WILGENWEIDE: 
38 KEER EEN NIEUWE 
WOONKANS

12 Tweekappers vanaf € 400.000,- v.o.n.
5 Vrijstaande villa’s vanaf € 535.000,- v.o.n.

Infocentrum Wilgenwende - Laan van Braets 73
Iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 13.00 uur

21 Rijwoningen vanaf € 257.500,- v.o.n.

START VERKOOP 

Zaterdag 7 oktober 

van 11.00 tot 13.00 uur

‘Meet & Greet’ infodag bij 

Van der Valk Dordrecht

Verkoopinformatie beschikbaar op website
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De Merwekrabbers, dé stadscarnavals-
stichting van Dordrecht, bestaat 50 jaar. 
Maar zoals het een carnavalsclub betaamt, 
wordt dit pas gevierd bij het 55-jarig 
lustrum: 5 x 11. In aanloop daar naartoe 
zetten zo’n 75 vrijwilligers, onder wie 
onze huisfotograaf Rinie Boon, zich volop 
in om het carnaval in de stad levend te 
houden, maar daarbij kunnen ze wel hulp 
gebruiken.

Op 11-11 wordt weer duidelijk wie gaat regeren 

in Ooi- en Ramsgat, zoals Dordt in carnavalstijd 

heet. ,,Met onze jaarlijkse revue bezorgen we 

vanaf januari in twaalf seniorencomplexen en de 

Merwebolder de bewoners weer een hele leuke 

avond. De mensen praten er nog maanden over na”, 

weet voorzitter Martine Paul. ,,Verder hebben we 

een actieve jeugdgroep die de vrijdag voor carnaval 

op basisscholen, bso’s en speeltuinverenigingen

laat zien wat carnaval inhoudt.” 

Ook organiseert de stichting de optocht en het 

feest op het Scheffersplein op carnavalszaterdag 

9 februari. ,,We houden voor de tweede keer het 

‘Feestje vooraf’ op 20 januari in de businessclub 

van FC Dordrecht en de Schaapskooi. Vorig 

jaar brachten we ruim 400 mensen op de been 

en speelden er negen Dordtse blaaskapellen. 

En op zondag 10 februari vieren we weer het 

familiecarnaval met zo’n 600 bezoekers: kinderen, 

hun ouders en opa’s en oma’s.”

Toegankelijk
,,We proberen de entreeprijzen bewust heel laag 

te houden, gemiddeld 3 euro, zodat het feest voor 

iedereen toegankelijk is. Maar daarvoor zijn we 

wel afhankelijk van sponsors, die niet alleen in 

geld, maar ook met spullen kunnen bijdragen, zoals 

cadeautjes voor de kinderen en jeugdvrijwilligers.” 

En over vijf jaar hoopt ze de prins of prinses en

zijn raad te kunnen voorzien van nieuwe steken

en capes.

Ondernemers die de Merwekrabbers willen 

ondersteunen of meer informatie willen 

ontvangen, ook over de tegenprestaties, 

kunnen contact opnemen met Martine Paul: 

rene.martine@upcmail.nl of 06 38 70 69 93. 

,,Als je de ouderen en kinderen ziet stralen. 

Daar doe je het voor. We hopen dat carnaval 

nog meer gaat leven in Dordrecht.”

‘We hopen dat het nog meer gaat leven’
MARTINE PAUL, VOORZITTER CARNAVALSSTICHTING DE MERWEKRABBERS

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Ook in de Drechtsteden zijn weer 

volop banen. Maar er blijven nog veel mensen aan de kant staan; mensen die met 

wat extra inspanningen of aanpassingen vaak een waardevolle bijdrage kunnen 

leveren binnen bedrijven. Voor werkgevers die innovatieve ideeën hebben om 

deze mensen aan het werk te helpen of te houden, stelt de gemeente Dordrecht nu 

in totaal €80.000 subsidie beschikbaar via het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt. 

Dit fonds steunt initiatieven die bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van 

werknemers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt en een betere werking 

van de arbeidsmarkt binnen en/of tussen sectoren. Tot 30 november 2017 kan een 

aanvraag digitaal ingediend worden via www.dordrecht.nl/subsidie. 

Stimuleringsfonds 
Arbeidsmarkt

Het centrum van Dordrecht hoeft van de provincie Zuid – Holland 

Zuid nog niet worden verkleind, volgens de detailhandelsvisie die zij 

in september presenteerde. Uit onderzoek blijkt dat er nog voldoende 

ruimte is voor uitbreiding van het aantal vierkante meters, hoewel het 

niet echt goed gaat met de binnenstad: de omzet per vierkante meter aan 

niet- dagelijkse artikelen is de afgelopen vijf jaar met ruim 5 procent 

gedaald. Het onderzoeksbureau adviseert de provinciale bestuurders wel 

om Dordrecht in te delen bij gemeenten die na moeten denken over de 

afbouw van de hoeveelheid winkels aan de randen van het centrum en die 

vervolgens om te bouwen tot wooneenheden.

‘Centrum Dordt
nog niet verkleinen’

FOTO’S RINIE BOON

Wonen op hoog niveau

www.overkamppark.nl

De verkoop van de appartementen in het tweede gebouw aan de Overkampweg in Dordrecht is 

gestart! Deze vallen op door hun riante living, plafondhoge kozijnen en ingenieuze plattegronden. 

Per verdieping zijn er slechts vier appartementen zodat u minimaal aan twee zijden raampartijen 

heeft. De terrassen en/of balkons zijn allemaal op een hoek gesitueerd.

Verkoop gestart Appartementen 2e toren • 53 Drie & vier kamerappartementen vanaf 100 tot 116 m2

• 2 Exclusieve penthouses vanaf ca. 158 m2

• Elk appartement met terras of balkon

• Gunstige ligging nabij Dubbeldam, Gezondheidspark en N3

• Incl. keuken met apparatuur en complete badkamer

• Inclusief parkeerplaats

• Koopsommen vanaf € 295.500,- v.o.n.

OOMS MAKELAARS DORDRECHT B.V.
JOHAN DE WITTSTRAAT 40, 078 - 614 43 33

WALTMANN MAKELAARS
JOHAN DE WITTSTRAAT 168, 078 - 613 43 11

 

WWW.WILGENWENDE.NL

Verkoopinformatie
OZP Makelaars
078 635 17 53

Wilgenweide ligt direct aan het ‘zuidelijke’ park, vlakbij de Wieldrechtse Zeedijk. Dit deelplan bestaat 

straks uit totaal 38 zogenaamde Dordtse Hofvilla’s. Het aanbod omvat rijwoningen, tweekappers en 

vrijstaande villa’s. Allemaal met grote tuinen. Meer informatie op de website.

WILGENWEIDE: 
38 KEER EEN NIEUWE 
WOONKANS

12 Tweekappers vanaf € 400.000,- v.o.n.
5 Vrijstaande villa’s vanaf € 535.000,- v.o.n.

Infocentrum Wilgenwende - Laan van Braets 73
Iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 13.00 uur

21 Rijwoningen vanaf € 257.500,- v.o.n.

START VERKOOP 

Zaterdag 7 oktober 

van 11.00 tot 13.00 uur

‘Meet & Greet’ infodag bij 

Van der Valk Dordrecht

Verkoopinformatie beschikbaar op website
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MS4C B.V. is gespecialiseerd in het leveren 
van hoogwaardige kwaliteitsproducten en 
diensten zoals:

- technische rubber- en kunststof vormdelen
- vulcaniseren van staal en gietijzer
- statische en dynamische afdichtingen
- mechanische afdichtingen
- vlakpakkingen
- Lobster ( Gasket Insertion Tool )

MS4C-producten worden geleverd in ELKE 
gewenste vorm en afmeting voor ELKE 
toepassing!

MS4C biedt altijd oplossingen voor 
vraagstukken; zowel voor simpele, complexe 
alsook acute toepassingen en situaties.

“SNEL HELPEN EN ONTZORGEN”
is de kracht van MS4C.

MS4C levert wereldwijd. Ook biedt MS4C 
opslagruimte voor klantproducten welke op 
ieder willekeurig moment kunnen worden 
afgeroepen.

Relaties van MS4C bevinden zich onder 
andere in de sectoren: Olie & gasindustrie, 

baggerindustrie, maritieme sector, OEM 
markt (o.a. machine- en cilinderbouw), 
aandrijvings- & besturingstechniek en 
infrastructuur.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met de MS4C 
verkoop-afdeling in Papendrecht. 
Telefoon: 0180 -74 60 18
E-mail: info@ms4c.eu

Aanvullende informatie via www.MS4C.eu

0143871.pdf   1 17-9-2015   15:58:130199056.pdf   1 22-9-2017   13:53:54

www.kinderfonds.nl

Even geen zorgen  
hebben omdat mama  
een spin op je buik zet
Zieke kinderen voelen zich beter als  
hun ouders dichtbij zijn. Daarom zijn er  
de Ronald McDonald Huizen. 

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders

0198882.pdf   1 26-9-2017   9:12:07



Een ‘gewone’ maar emotionele dag 
voor de samenwerkers bij DenO 
begint soms al midden in de nacht.

De telefoon rinkelt rond 2 uur in 
de nacht bij DenO . Een huilende 
mevrouw, haar man ligt levenloos op 
de grond. Onze medewerker probeert 
mevrouw te troosten en beloofd dat 
de verzorgers direct naar haar toe te 
komen om alles in goede banen te 
leiden. Zij troffen een ontredderde 
oudere mevrouw aan, maar wisten 
haar toch een beetje rustig te krijgen 
en hebben gewacht tot haar kinderen 
er waren.

De verzorgers hebben mijnheer mee- 
genomen naar hét Uitvaartcentrum 
en keurig verzorgd en aangekleed. 
De volgende morgen was mevrouw 

al om 10 uur met haar kinderen in 
de familiekamer. De familie is nog 4 
dagen lang iedere dag in de familie- 
kamer geweest, ook zijn broer uit 
Friesland.

De uitvaart was heel liefdevol, er 
waren maar liefst 143 aanwezigen. 
Onze uitvaartleider wist, samen met 
de familie, er een hele bijzondere en 
een bij mijnheer passende uitvaart 
van te maken. 

Het samenzijn in de Orangerie was 
warm en vertederend. Het kostte de 
familie moeite om na een uur weer 
afscheid van elkaar te nemen. Onze 
mensen kregen zelfs een knuff el van 
mevrouw, ondanks haar enorme ver-
driet vond ze het afscheid emotioneel 
en liefdevol.

Bij DenO het Uitvaartcentrum rea-
liseren wij ons dat onze activiteiten 
rechtstreeks in verbinding staan met 
de meest emotionele momenten in 
een mensenleven.

Op momenten van rouw en afscheid 
is de behoefte aan vriendelijke en 
lieve mensen om je heen van groot 
belang. Dat beperkt zich niet tot 
familie en vrienden, ook wij van DenO 
vertolken die rol.

Maar er komt meer kijken bij een 
uitvaart die goede herinneringen met 
zich mee zal brengen. Naast de tradi-
tionele kwaliteit en perfecte uitvoering 
van onze diensten heeft DenO ook 
prachtige faciliteiten samengebracht in 
een mo-dern uitvaartcentrum aan de 
Nassauweg in Dordrecht, op het kruis-
punt van begraafplaats en 
crematorium.

Emotioneel 
betrokken, 
dat hoort 
bij DenO

Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht 
T 078 648 34 83

Bij overlijden en vragen: 
0800 – 099 55 15 (gratis) 

24/7 bereikbaar.
www.uitvaartdordrecht.nl

ADV_DenO_210x297.indd   1 20-09-17   11:27
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DOV: de grootste belangenbehartiger
van Dordtse ondernemers sinds 1902
Met ruim 350 leden en opgericht in het jaar 
1902 vormt de DOV het grootste en oudste 
ondernemersnetwerk in Dordrecht.

De DOV is belangenbehartiger voor Dordtse 

ondernemers en anticipeert op actuele 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen, 

onder andere door structureel gesprekspartner te 

zijn binnen de overheden.  Als belangenbehartiger 

neemt de DOV deel in tal van projecten die te 

maken hebben met ondernemen in Dordrecht 

en organiseert de DOV minimaal 6x per jaar een 

netwerkbijeenkomst.

Een onafhankelijke en door de overheid erkende 

belangenbehartiger voor ondernemers waarin

alle branches thuishoren. Dat is de DOV. Of het nu 

gaat om een advocatenkantoor of een loodgieter, 

om een bouwmarkt of een restaurant, een bank of 

een fabriek: de DOV is er voor alle ondernemers, 

groot of klein. 

CONTACT

DOV magazine is het gratis magazine

van de Dordrechtse Ondernemers

Vereniging voor leden, overheden,

banken en belangstellenden.

Telefoonnummer DOV

T. 06-27144652

Gastvrouw: Mieke van der Schelde

Postbus 1122

3300 BC Dordrecht

E. secretariaat@dov.nl

I. www.dov.nl

Bankrekeningnummer

NL18 ABNA 0817 4167 14

BTW nummer

NL8017.10.984.B.01

Adviseurs

Herman Kersbergen (communicatie) 

Erica de Winter (evenementen)

Jan-Willem Lemkes (wijkwinkelcentra)

Ere voorzitter

Gerard Hovius

Ere leden

P.W. Hendriks

J.M. Hopma

A.M.C. van Pelt 

A.C.A. Timmers

Tekst en coördinatie

Conny Taheij

Fotografi e

Rinie Boon

Acquisitie

ZPRESS Media Group,

Michel Loopik

Tel: 078-639 7070

Vormgeving

ZPRESS Studio

Stephan Bakker

Druk

Drukkerij Dekkers van Gerwen, Dordrecht

COLOFON
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Bestuur DOV
Het bestuur van de DOV bestaat uit de volgende personen:

Jurian Duijzer

Detailhandel

jurian@dov.nl

Agenda bijeenkomsten najaar 2017
en voorjaar 2018
De data, invulling en locaties staan nog niet allemaal vast. Maar noteer de bekende data vast in uw agenda, 

zodat u deze in elk geval niet hoeft te missen. We houden u op de hoogte!

   

25 oktober  Ledenbezoek HBO Drechtsteden

15 november  B2B Postillion Hotel

december  Ledenbezoek

8 januari Nieuwjaarsborrel

Rob Kooijman 

Bedrijventerreinen en 

Duurzaamheid

robk@dov.nl

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

voorzitter@dov.nl

Jaap Wijnja 

Secretaris 

secretaris@dov.nl

Mohamed Tiznine

Penningmeester 

penningmeester@dov.nl

Ferry de Klerk

Horeca

ferry@dov.nl

Gökhan Sarier

Arbeidsmarkt en 

Onderwijs

info@sarier.nl
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DORDRECHT, VISSTRAAT 27
OOK SPECIALIST IN EXTRA GROTE MATEN EN LENGTEMATEN!

WETEN DAT HET GOED ZIT.
SHOP OOK
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ONTDEK JAC HENSEN 
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INTRODUCTIE
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EN OP OP MAAT- EN TROUWKLEDING.
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Een aandeel in elkaar

Ontdek Rabo SmartPin op rabobank.nl/smartpin

Rabobank heeft iets slims voor u: Rabo SmartPin. Daarmee koppelt u een kleine

kaartlezer aan uw smartphone of tablet. Zo kunnen ook uw klanten voortaan altijd en

overal pinnen. En voor u blijven de kosten aantrekkelijk.

Rabo SmartPin. Maak van uw smartphone een pin-apparaat.

Met Rabo
SmartPin.

Natuurlijk
kunt u 

ook pinnen.
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