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nieuwe manier van opleiden’
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Wij maken hét zichtbaar!

De clou, de kern ofwel de ziel van je bedrijf. Onbewust
weet je wel wie je bent, maar weten je klanten dat ook?
De ziel van je bedrijf is een ongelofelijke bron van energie
én concurrentiekracht. Wij maken dat zichtbaar!
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Voorwoord
‘John bedankt!’
“De zomer ligt alweer even achter ons. Het is altijd een mooie tijd om na te denken. Zelf heb ik tijdens mijn vakantie ook Lindus de revue laten
passeren. Wat doen we goed? Wat kan er beter? De conclusie is dat we op veel verschillende sporen goed bezig zijn. Velen, zelfs buiten Lindus,
weten hoe actief we zijn. We schuiven overal waar het mogelijk is aan tafel om over belangrijke zaken mee te praten.
Toch zijn er ook nog steeds genoeg leden die niet helemaal in beeld hebben waar we ons met Lindus op focussen. Dat ligt niet aan de leden,
maar aan ons. Wij brengen dat niet goed over de bühne. Tijdens de algemene ledenvergadering deze maand brengen we daarom een
nieuw jaarverslag uit dat goed laat zien waar we als Lindus staan en wat er allemaal gebeurt binnen Lindus. Ook hebben we onze digitale
nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. En we gaan nog een stapje verder. Vanaf deze DUS vult iedere uitgave een bestuurslid een column.
Om zijn of haar activiteiten als bestuurslid met u te delen. Een kijkje achter de schermen.
Deze DUS kent enkele boeiende verhalen. Zo wordt Bert van Bindsbergen van Didata in de schijnwerpers gezet. Ik vind het mooi te zien
dat een ondernemer die bijna zeventig is nog steeds met hart en ziel voor zijn bedrijf gaat.
We nemen via een artikel ook afscheid van John Aaldering. John vertrekt statutair als bestuurslid van Lindus en als bestuurslid van de
Stichting Belangenbehartiging Bedrijventerreinen de Liemers (SBBL). Dat is jammer, maar zo werkt het nu eenmaal in de wereld van
bestuurders. John was de laatste jaren ook vice-voorzitter. Ook in die rol ga ik hem missen. John bedankt!
Tot slot leest u in DUS ook een artikel over de totstandkoming van de Liemerse Economische Visie. Een dezer dagen wordt het concept
gepresenteerd. Lindus heeft daar samen met de vijf Liemerse gemeenten een belangrijke rol in kunnen spelen.
Ik wens u veel leesplezier!
Henk Dekker, Voorzitter Lindus
DUS magazine. Dertiende jaargang, oktober 2018. Nummer 54.
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Van het bestuur

Ledenstraatje bij ledenvergadering

‘Overlast aanleg
A15 minimaliseren’

In het nieuwe verenigingsjaar introduceert Lindus het ‘Ledenstraatje’. Nieuwe leden kunnen zich op deze manier presenteren
aan de andere leden. Deze ‘Meet & Greet’ vindt voor het eerst
plaats op dinsdag 16 oktober bij Grand Café Rutgers in Lathum.

“Mijn portefeuille in het bestuur van Lindus is ‘Bereikbaarheid & Infrastructuur’. Als Lindus vertegenwoordigen we de belangen van onze
leden die voor het merendeel gevestigd zijn op een van de 35 bedrijfsterreinen in de Liemers. Daar gebeurt veel, van herinrichting tot revitalisering en de aanleg van glasvezel.
Daarnaast ligt in ons werkgebied een enorm wegennet met belangrijke
verkeersaders zoals de A12, A18 en op termijn ook de A15. Over die laatste weg is veel te doen. Wanneer wordt de doortrekking een feit? Hoe
zien de aansluitingen eruit? Wat zijn de gevolgen voor omliggende
bedrijven? We zoeken naar antwoorden en vinden er allemaal iets van.
Dat bracht me op het idee om een gezamenlijk platform te creëren. Ik
ben wat gaan polsen en uiteindelijk is het gelukt. In dit ‘A15-platform’
zitten de omliggende ondernemersverenigingen OKA (Arnhem), VERON
(Lingewaard/Overbetuwe) en IG&D (Doetinchem), VNO-NCW en Rijkswaterstaat. Inmiddels hebben we een kick-off gehad. Het vertrekpunt van
dit platform is om te onderzoeken of en zoja op welke wijze we positief
invloed kunnen uitoefenen tijdens het gehele ‘A15-proces’. Rijkswaterstaat is blij met dit initiatief omdat afstemming met bedrijven lange tijd
op een laag pitje stond. Goed te melden is dat onlangs ook Logistiek
Innovatiehuis Liemers Achterhoek is aangesloten. Op dit moment kijken
we samen met Rijkswaterstaat naar het aanbestedingsproces. Ons
belang is om de overlast tijdens ‘de verbouwing’ te minimaliseren. Het
is spannend in welke mate we hier succesvol in gaan worden, maar we
gaan maximaal invloed uitoefenen. Niks doen is geen optie!
Een andere activiteit waar ik veel tijd en energie aan besteed, een beetje buiten mijn portefeuille om, maar enorm leuk, is de Techniekdag. Die
dag kunnen jongeren van 10 tot 16 jaar zien en ervaren hoe leuk techniek is. Met een vaste ploeg vrijwilligers verzorgen we de voorbereidingen. We benaderen bedrijven, regelen facilitaire zaken en proberen
het budget sluitend te krijgen.
Bedrijven die al een keer hebben
meegedaan, zijn vaak zo enthousiast dat ze vervolgens weer
terugkeren. De Techniekdag is
leuk en belangrijk. Kom gerust
een keer kijken. Of doe mee!”
Stefan de Jong,
Lindus Bestuurslid
Bereikbaarheid &
Infrastructuur

Aansluitend staat de algemene ledenvergadering op het programma. “Het
Ledenstraatje is een mooie gelegenheid om in korte tijd veel mensen te
leren kennen binnen onze vereniging”, vertelt Renate Berndsen van Lindus.
Nieuwe leden nemen 16 oktober plaats bij statafels die verspreid door het
restaurant van Grand Café Rutgers staan. “Zij hebben de mogelijkheid om
flyers neer te leggen en een banner te plaatsen. Vanaf 17.00 uur is de ont
vangst. Leden komen binnen, krijgen een drankje en gaan in gesprek met
de nieuwe leden. De algemene ledenvergadering begint rond 18.00 uur.”

Markant Outdoor maakt zich
op voor WarmWinterLicht
Markant Outdoor maakt zich op voor een nieuwe editie van WarmWinter
Licht. Van 23 tot en met 29 december kan iedereen genieten van prachtige
lichtkunsten op het terrein in Braamt. Dit jaar zijn enkele verrassende
nieuwe technieken te zien en krijgt het terrein een extra dimensie door
fantasierijke beeldende lichtobjecten. Eveneens is de organisatie bezig met
een unieke voorstelling van ‘lichtdansen’ door de luchtdansers van Sky
Motion. Dit gebeurt boven de waterplas van het WarmWinterLicht terrein.
Het evenement wordt georganiseerd door drie ondernemers die ieder hun
expertise inzetten. Hans Peter Helder is het creatieve brein en de ontwik
kelaar, Martijn Doornink verzorgt vanuit restaurant Woodies! de catering
en vip arrangementen en Michiel Pöpping faciliteert het terrein en de
algemene organisatie.
Meer informatie: info@warmwinterlicht.nl.

Donatie Securitas voor
Landgoed Huis Sevenaer
Securitas heeft Landgoed Huis Sevenaer, via SBBL|Bello,
vijfhonderd euro geschonken voor het verder ontwikkelen van
haar historische eco-excursies.
SBBL|Bello organiseert de collectieve beveiliging op de Liemerse be
drijventerreinen. Iedere ondernemer gevestigd op een bedrijventerrein
kan deelnemen aan het collectief. De daadwerkelijke beveiliging (sur
veillance) wordt, op verzoek van SBBL|Bello, uitgevoerd door Securitas.
Beide organisaties vinden het belangrijk om ook maatschappelijk bij te
dragen aan de Liemers.
Landgoed Huis Sevenaer organiseert regelmatig de historische eco-
excursie op de nog enige functionerende kasteelboerderij van Nederland.
Deelnemers krijgen op een onderhoudende wijze meer inzicht in land
goed Huis Sevenaer, haar biologisch bedrijf en de beweegredenen van de
laatste eigenaar Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer.
Vanaf links John Aaldering (SBBL|Bello), Leo Haentjes (Securitas),
bewoner Joyce van Katwijk en Henk de Graaf (Landgoed Huis Sevenaer).
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INTERVIEW

Bert van Bindsbergen, algemeen directeur Didata

‘Onderwijs moet beter worden
afgestemd op bedrijfsleven’
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Door Sjoerd Geurts

Hij tikt dit jaar de zeventig aan. Maar Bert van Bindsbergen (69) denkt nog niet aan afscheid
nemen. Als algemeen directeur van Didata Automatisering in Didam geniet hij nog teveel van
zijn werk. Daarbij klopt zoon Bart heel voorzichtig aan de deur. “Wie weet wil hij over een
paar jaar in mijn voetsporen treden. Dat zou een mooi moment van overdracht kunnen zijn.”
Bert van Bindsbergen is geboren en getogen in
Babberich. Als oudste kind in een gezin van zes
bracht zijn werk en studie hem al snel buiten de
dorpsgrenzen. Ruim veertig jaar geleden stond
hij aan de basis van Didata Automatisering. Een
faillissement in 1988 kreeg hem niet klein. Opge
ven komt niet in zijn woordenboek voor. Anno
2018 is Didata met 21 medewerkers een auto
matiseringsspeler van formaat.
Op het kantoor van het bedrijf op bedrijventer
rein Kollenburg in Didam ontmoeten we Bert
van Bindsbergen. Alhoewel hij aanvankelijk sterk
twijfelde of hij wel een interview wilde geven,
neemt hij vandaag plaats op de praatstoel.
Hoe ben je in de automatisering terecht
gekomen?
Bert van Bindsbergen: “Ik werkte voor de toen
malige Amro bank in Amstelveen. Die bood me
in 1972 een IBM-opleidingstraject aan op het
gebied van computers, systeemontwerp en
programmeren. Een combinatie van werken en
leren. Na vijf jaar voornamelijk in de Randstad te
hebben gewerkt sprak ik een salesmanager van
Philips Informatie Systemen. Hij gaf aan dat ze
op zoek waren naar software developers voor
Oost en Noord Nederland. Ik gaf aan dat ik
graag in de regio Liemers aan de slag zou willen,
waar mijn roots liggen en waar ik het aangena
mer vind dan in de drukke Randstad. Al snel
introduceerde hij mij bij Vink Kunststoffen in
Didam waar hij Philips computers had verkocht
met het verzoek om de software op niveau te
brengen. Ik ben als freelancer voor Vink aan de
slag gegaan en heb daar maatwerk geleverd.
Dat bleek een schot in de roos. Philips wilde
daarop de software ook aan derden verkopen.
‘Meneer Vink’ had daar geen bezwaar tegen
maar adviseerde me wel om er iemand bij te
zoeken want als er iets met mij zou gebeuren
zat Vink met de gebakken peren. Eén van de
eersten was Peter Dellemann. Sinds 2002 is hij
mede aandeelhouder en werkzaam als tech
nisch directeur.”

Bert van Bindsbergen tussen zijn mede-directieleden.
Links Peter Delleman en rechts Henk Speksnijder.

Philips heeft je dus geholpen om het
bedrijf op te starten, maar stond ook aan
de basis van een faillissement?
“Wrang genoeg wel. Eind jaren tachtig zakte de
omzet in Philips computersystemen in. Dat is
uitgemond in operatie Centurion waarbij de
toenmalige president Jan Timmer besloot om te
stoppen met de computerlijn. Dat betekende
meteen dat we onze software, die was gemaakt
voor Philips-computers, niet meer konden ver
kopen. Ik heb van de een op de andere dag de
meeste medewerkers moeten ontslaan. Dat was
niet leuk. Bij de pakken neer gaan zitten helpt
niet. Met zes man hebben we een doorstart
gemaakt. Alles wat geld op kon brengen heb ik
verkocht om daarmee middelen te genereren
voor de doorstart. Ik denk dat ik in die tijd voor
mijn omgeving niet altijd de meest aangename
persoon ben geweest. We hadden een wedstrijd
verloren, maar die volgende wilde ik winnen…
Dat zit in me. Ik sliep in die tijd vier tot vijf uur
per dag, maar bleef wel sporten. Dat gaf me
ontspanning en hield me op de been.”

Wat heeft het faillissement jouw gebracht?
“Het was voor ons een wake-up call. Tot dat
moment leverden we ieder bedrijf maatwerk.
We besloten om de software te standaardiseren
en ons te gaan richten op twee branches: de
technische groothandel en de dealerorganisa
ties. Op die manier kun je sneller nieuwe klan
ten werven. Ik leerde ook dat je verder moet
kijken dan het product dat je levert. Dat het
belangrijk is om doelgroepen te definiëren, je
goed op de centjes moet letten, dat je ook tegen
klanten nee moet durven zeggen als je teveel
van je standaard moet afwijken. Kortom het
beter managen van het bedrijf.”
Het heeft geleid tot nieuwe software?
“We hebben twee nieuwe pakketten ontwikkeld.
Eentje is Mavis. Wat niet veel mensen weten is
dat Mavis staat voor ‘M.A. Vink Informatie Syste
men’. De ontwikkeling vindt al geruime tijd
plaats in samenwerking met een gebruikers
groep van vijf grote handelsbedrijven verdeeld
over Nederland. Een continue proces. Om tot
DUS magazine
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een standaardisatie te komen en om te voorko
men dat we vijf verschillende pakketten ontwik
kelen die in de kern nauwelijks van elkaar ver
schillen is deze gebruikersgroep ontstaan. Die
bedrijven zijn mede-financier en mede-eigenaar
van dit pakket.
Je brengt dus bedrijven bij elkaar, die
concurrent van elkaar zijn?
“Die zouden een concurrent van elkaar kunnen
zijn, maar ze zitten verdeeld over het land. Het
bijt niet echt en iedereen leert van elkaar.”
En jullie binden ze op deze wijze als klant
aan jullie bedrijf? Ze lopen niet zo snel
weg nu ze mee ontwikkelen?
“Hierdoor zijn het inderdaad trouwe klanten
geworden. Twee van deze bedrijven werken al
meer dan 25 jaar met onze software en hebben
alle ontwikkelingen, van de gesloten Philips
systemen naar de meest moderne software
meegemaakt zonder dat het bedrijf ook maar
één dag heeft stil gelegen.”

En zolang ga je zelf door?
“Ik heb de drive om door te gaan, al doe ik wel
wat minder. Ik vorm ook niet in mijn eentje de
directie, maar doe dat samen met Technisch
Directeur Peter Dellemann en Commercieel
Directeur Henk Speksnijder. Verder heb ik aan
delen verkocht aan Nick Kweldam. Met Nick
kwam ik in contact via het cycling team ‘Kanjers
voor Kanjers’. Na zijn studie bedrijfskunde in
Enschede is hij bij Didata in de verkoop gestart.
Een deel van mijn werk bestaat nu uit het schrij
ven van handleidingen. Er is veel kennis die ik in
kaart breng. Daarnaast probeer ik ERP (bedrijfs
software) als vak te introduceren voor studenten
die bedrijfseconomie of bedrijfskunde studeren.
De meeste mbo- en hbo- opleidingen hebben IT
in het pakket zitten. Deze opleidingen zijn vooral
technisch gericht (hardware en besturingssyste
men, ontwikkeltools en software ontwikkeling).
In het bedrijfsleven is daarnaast behoefte aan
mensen die bedrijfssoftware kunnen implemen
teren en toepassen. Er is behoefte aan een bete
re afstemming van het lesmateriaal tussen het
geen het bedrijfsleven vraagt en de
onderwijsinstellingen leveren. Binnenkort gaan
we hierover met mbo- en hbo-opleidingen in de
regio van gedachten wisselen.”

Waar staan jullie anno 2018?
“Na diverse verhuizingen - we zaten eerder in
Ulft en Zevenaar - zijn we nu gevestigd op
Kollenburg in Didam. We hebben onze gestan
daardiseerde applicaties goed in de steigers
staan. Van origine zijn we een ontwikkelclub en
dat merk je aan de cultuur van het bedrijf. We
hebben een goed team, deskundige mensen
met hart voor de zaak en voor de klant.”
Hoe zit het met je opvolging ?
“Ik ben begin dit jaar begonnen met afbouwen.
Op papier werk ik nog 3,5 dag per week. Zolang
je gezond en fit blijft, is het leuk om te doen.
Met mijn partner Henny heb ik een zoon: Bart

Bike- en Survival-park. In combinatie met de
voetbalclub ontstaat dan een Omnisportpark
waarmee de continuïteit van de Buitenboom
min of meer verzekerd is.”
Je bent bijna zeventig maar sporten staat
nog met hoofdletters in je agenda?
“Drie tot vier keer in de week trek ik sportkle
ding aan. Mountainbiken, hardlopen. Sporten
maakt je fit. Ik voetbal nog in het 35-plusteam
van SV Babberich. Daarin krik ik de gemiddelde
leeftijd wat op, haha. Het geeft me energie en
we spelen om te winnen. Ik kan slecht tegen
mijn verlies. Dat komt ook in mijn werk weer
terug. Het heeft me zeker geholpen om het
faillissement te overleven.”
Je komt uit Babberich, je bedrijf zit in
Didam en je woont in Ooy. Heb je iets met
de Liemers?
“Babberich is zo ongeveer hartje Liemers. Ik
ging in de Liemers naar school, voetbalde in alle
Liemerse dorpen, fiets graag op mijn racefiets
lang de Rijn en IJssel of op de MTB door het
Montferland. Hier voel ik mij thuis en dat geldt
ook voor de meeste van onze medewerkers.
Ik denk dat de kracht van deze regio wordt
onderschat. In de Achterhoek en Liemers zitten
geweldige bedrijven. Het zou een goede zaak
zijn als we deze bedrijvigheid hier kunnen be
houden en kunnen
uitbouwen. Didata
wil daar graag
deel van uit
maken.”

En je hebt ook nog vrije tijd om je in te
zetten voor je geboortedorp Babberich?
“We wonen tegenwoordig in Ooy. Mijn roots
liggen echter in Babberich. Ik heb er jarenlang
gevoetbald. Toen het verval (geldgebrek en

“We hebben een goed team, deskundige mensen
met hart voor de zaak en voor de klant.”
(21). Henny doet de administratie en het office
management. Bart zit nog op het hbo. Hij is
geïnteresseerd in IT en vooral in de potentie van
webshops en webbased oplossingen. Op dit
moment is hij als stagiair betrokken bij het in de
lucht brengen van een webshop voor een van
onze klanten en heeft als taak om omzetgroei te
bewerkstelligen. Het is goed dat hij eerst erva
ring opdoet bij een paar andere bedrijven. Over
een paar jaar moet hij aangeven of hij geïnteres
seerd is om het bedrijf van mij over te nemen.”

ontbreken van jeugd) van de SV Babberich
intrad, zijn we mee gaan denken om de club
levensvatbaar te houden. Samenwerking met
buurtverenigingen die ook met krimp te
maken hebben was een reële optie. Dat ligt
echter gevoeliger dan je verwacht en gaat
tijd in beslag nemen om te realiseren.
Om sportpark De Buitenboom voor
Babberich levensvatbaar te houden,
zijn er inmiddels vergevorderde
plannen voor de aanleg van een
DUS magazine
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Voor ieder personeelslid een AED
Voor iedere medewerker een AED om
slachtoffers van een hartstilstand snel te
kunnen reanimeren. De drie bedrijven
DuFor, ACES en Cumapol, met vestigingen
in Zevenaar en Emmen, hebben dit bijzondere cadeau aan hun personeel gegeven.
Totaal zijn er veertig AED’s uitgedeeld.
Vanwege het tweede lustrum van het bedrijf
zocht directeur Arjen van Kempen van DuFor
een passend cadeau. Na het volgen van een
AED-cursus bij Jan Lankwarden van Escape
opleidingen kwam de ingeving, om alle mede
werkers een een Automatische Externe Defibril
lator (AED) cadeau te doen. Het personeel mag
zelf bepalen waar ze de AED op gaan hangen:
thuis, bij vrienden, familie of op de sportvereni
ging.
Jan Lankwarden voerde in zijn leven veel reanimaties uit. “Tijdsverlies is hierin onze grootste vijand”,
zegt hij. “Gemiddeld is een ambulance na 14 minuten ter plekke, bij een hartstilstand is dit te lang.
Het snel inzetten van een AED kan veel mensenlevens redden.”

CV
Naam Rogier Leenders
Burgerlijke staat Getrouwd met Lilianne,
we hebben twee dochters
Lonneke (16) en Jans (14)
Geboortedatum 22 april 1973
Geboorteplaats Eindhoven
Woonplaats Zevenaar
Arbeidsverleden Acht jaar als beroeps
militair bij de Koninklijke Luchtmacht, daarna
drie jaar bij de gemeente Zevenaar als
controller. Sinds 2006 samen met Lilianne de
2e generatie in het familiebedrijf Offset- &
digitaaldrukkerij Antop. Daarnaast ben ik ook

In Nederland worden per jaar meer dan 10.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een
hartstilstand. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dit thuis. Met de komst van de AED is het
voor omstanders
mogelijk snel en effectief te reageren bij hartfalen. Nog voordat de ambulance ter plaatse is kan men
al beginnen met reanimatie en indien nodig defibrilleren, hiermee wordt de kans op overleven aan
zienlijk vergroot.

Speck Pompen levert
installatie De Beerendonck
Nadat Speck Pompen uit Zevenaar alle zoet- en zoutwaterpompen mocht leveren voor het
innovatieve project Mangrove van Burgers’ Zoo, is Speck nu actief bij de waterplas van
De Berendonck in Wijchen.
Daar wordt een nieuwe meditatie- en theatersauna gebouwd. Thermen Berendonck krijgt zijn eigen
unieke uitstraling met als inspiratie de corridor van de Taj Mahal. Het complex krijgt een indiaas
theehuis als sauna, een theatersauna met een grote videowall, zestien ‘gewone’ sauna’s, drie stoom
baden en een ‘à la carte scrubbadhuis’. In het complex komt geen aardgas. Er worden warmtepom
pen geïnstalleerd met 1500 zonnepanelen en een drijvend zonnepark.
Speck Pompen levert een deel van de installaties, waaronder vijf speciale systeempompen, die het
water ‘corrosievrij’ rondpompen. Voor recreatieve doeleinden worden vier BADU R esort en Profi
pompen geleverd en zestien meetwaterpompen. Voor het zoutwaterbad worden nog eens twee
meetwaterpompen ingezet en een Strobl afvalwaterpomp.
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zelfstandig organisatie-adviseur en lid van
de Raad van Toezicht van Kunstwerk!

HET PORTRET

ROGIER
PASSIE? “Muziek. Voor elke gelegenheid is wel een passend nummer en daarom is mijn smaak ook zeer uiteenlopend. Het luisteren naar muziek of
bezoeken van concerten samen met onze kinderen is telkens weer een fantastische ervaring.”
Social media? “Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.”
Welke krant(en)? “NRC.”
Biertje? “Goed voor de dorst, maar liever een Gin-Tonic.”
Vakantie? “Avontuurlijk, op rondreis door India of heerlijk aan het strand in Spanje. Het thuiskomen blijft het mooist.”

“ER IS ALTIJD RUIMTE VOOR DROMEN, ALS VLIEGWIEL VOOR ONTWIKKELING.”
Altijd op zoek naar? “Hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. Dus ja, eigenlijk altijd wel op zoek naar nieuwe kennis en inzichten.”
Houdt niet van? “Liegen.”
Grootste blunder? “Ongetwijfeld genoeg gemaakt. Ik hoop dat ik ervan heb geleerd.”
Vertel iets verrassends over jezelf? “Als hobby ben ik parttime militair: kapitein bij de Koninklijke Luchtmacht. Op basis van de behoefte in de
Luchtmacht organisatie, voer ik in uniform bedrijfskundige advieswerkzaamheden uit. Daarnaast kunnen dit ook ceremoniële taken zijn,
zoals een erewacht op de Dam op 4 mei.”
Sociale netwerken? “Het is goed om mensen te treffen in een ontspannen sfeer.”
Wat zou je willen veranderen aan jezelf? “Ik mis helaas wat haar.”
Wie zou je graag ontmoeten? “Wie niet? Elk persoon heeft zijn eigen verhaal en dat maakt ontmoeten zo interessant.”
Favoriet restaurant? “Bistro Sophie in Eindhoven; Mooie avonden tafelen met mijn Brabantse familie.”
Webshops? “Handig, maar ik ben zelf stiekem nog steeds meer van het zien, voelen en ruiken.”
Laatst gelezen boek? “Het eeuwig tekort van de filosoof Rutger Claassen.”
Welk tv-programma? “Jinek en Pauw.”
Droom? “Er is altijd ruimte voor dromen, als vliegwiel voor ontwikkeling.”
Duurzaam? “Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dit wordt echter lastig als je door andere landen reist en ziet dat
het daar eigenlijk helemaal niet als belangrijk wordt gezien.”
Liemers? “Een prachtige omgeving met ongekende mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren.
Gezamenlijk is hier veel van te maken.”
Waar vind je ontspanning in? “Sporten. Fysiek bezig zijn. Zowel cardio als kracht. Het helpt de gedachten
even leeg te maken.
Welke drive heb je? “Altijd vooruit. Het glas is altijd minimaal halfvol, dus er is altijd iets van te maken.”
Dagje ruilen met? “Met een van mijn kinderen. Gewoon een dagje onbezorgd meelopen en ervaren
wat ze bezig houdt. Zij zijn tenslotte de toekomst.”
Beste acteur/actrice? “Leonardo DiCaprio in ‘The Wolf of Wall Street’. Hij heeft niet daar voor niets
een Golden Globe voor gewonnen.”
Wat is je grootste uitdaging? “Alles kan en alles mag. Dan is het de kunst de keuze te maken uit alle
mooie dingen in het leven.”
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ARTIKEL
Presentatie boek ‘Familiebedrijven in de Liemers’ op 20 november bij Lindus

Emoties de baas

Een vader die zijn zoon de deur wijst. Emoties die verhoudingen binnen een familie op scherp zetten.
Een veroordeelde moordenaar die in zijn jonge jaren actie voert tegen een Liemers familiebedrijf.
Maar vooral romantische verhalen van familiebedrijven die successen boeken dankzij verbondenheid
en samenwerking tussen de generaties.
Als hoofdredacteur van de Liemerse onder
nemersvereniging Lindus schrijft Sjoerd Geurts
al vijftien jaar over het bedrijfsleven in de regio.
“In die periode kreeg ik bijzondere belangstel
ling voor het fenomeen familiebedrijven en de
emoties die hier bij komen kijken”, vertelt hij. “Ik
besloot er een boek over te schrijven. Voor
‘Familiebedrijven in de Liemers’ bezocht ik vijf
tien bedrijven. Ik sprak met verschillende gene
raties en kreeg historische documenten onder
ogen. Het resultaat is geen historisch verant
woord onderzoek, maar een serie authentieke
portretten van bijzondere bedrijven in de
Liemers. In dit artikel een klein inkijkje in de
verhalen van de Lindus-leden in het boek. Rode
draad is dat alle families de emoties de baas
proberen te blijven.””
12
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Kinkelder
In het boek valt te lezen dat Piet de Kinkelder in
1945 de knoop doorhakt. Hij vindt het werken
voor een baas op dat moment welletjes. Piet
begint op zijn 28e met machinefabriek De
Kinkelder Groessen. Zijn eerste locatie is een
schuur aan de Lijkweg 16 in Groessen. De
schuur staat er nog steeds. De Liemers is een
fruitteeltgebied en heeft volgens de slimme Piet
de Kinkelder behoefte aan landbouwmachines.
Bij een oud ijzerhandelaar koopt hij voor een
prikkie oud ijzer, waar hij de eerste spuitmachi
nes voor de fruitteelt van bouwt. Jaren later
komen daar cirkelmaaiers, handrugspuiten en
motorrugspuiten bij. Het is het begin van een
succesverhaal waar na Piet en zoon Joop met
kleinzoon Pieter inmiddels de derde generatie

aan het roer staat. Kinkelder BV en Kinkelder metal
solutions BV zijn anno 2018 wereldwijde spelers.
Foto’s Bas van Spankeren

Ploccos Horeca Groep

Visser Duiven

Harrie Arendsen

Een bijzonder bedrijf is de Ploccos Horeca
Groep. De familie Gesthuizen zet tegenwoordig
samen de schouders onder het horecabedrijf dat
bestaat uit verschillende locaties. Ze weten van
elkaar precies wat er allemaal speelt en toch
komt ‘padre de familia’ Frank Gesthuizen soms
met een verrassing uit de hoge hoed. Hij doet in
2014 op eigen houtje een bod op het Waldhotel
in Elten, dat al jaren leeg staat. Het bod wordt
tot zijn eigen verbazing geaccepteerd. “En toen
moest ik het mijn familie nog vertellen. Die
waren er in eerste instantie niet blij mee.
Waarom nog een locatie en ook nog eens in
Duitsland?” Inmiddels is de schrik verdwenen en
ziet de hele familie nieuwe kansen.

Visser Duiven is ook al zo’n bijzonder bedrijf. In
1919 spant Jan Visser uit Zevenaar zijn paard
voor de wagen om met een kar vol boodschap
pen voor de adel en middenstand naar Arnhem
te rijden. De vuile jurken van de freule worden
naar Velp vervoerd om gewassen te worden en
liggen in de wagen naast Liemerse groenten,
huiden en fruit. Deze worden verkocht in de
stad. De boekhouding wordt bijgehouden in het
‘boekje’ dat altijd in zijn binnenzak zit. Dat zake
lijk en privé daarin door elkaar lopen, deert
niemand. Een romantische start voor een bedrijf
dat zo’n honderd jaar en vier generaties later is
uitgegroeid tot een logistieke speler van formaat.

Harrie Arendsen wil een garage beginnen in
’s-Heerenberg, maar bij de gemeente blijft de
deur dicht. De ambtenaren vinden het geen
goed idee dat zo’n snotneus een garage wil
openen. Harrie overweegt een punt achter zijn
ondernemersplannen te zetten maar vriendin
Dinie geeft niet op. Zij vertelt het verhaal aan
haar baas, die burgemeester Van Breemen van
de gemeente Bergh kent. De volgende dag
wordt Harrie al door de eerste burger van de
stad ontboden. Het is februari 1968. In een mum
van tijd is alles rond.

Bij de familie Nusselder galmt de omroepinstal
latie de eerste jaren ook door de eigen tuin van
de naastgelegen woning. Het deert niemand.
Met de skelter rijden de kinderen van André en
Conny Nusselder in de beginjaren tussen de
klanten door en ze spelen verstoppertje in het
tuincentrum. Wouter en Nico ruimen daarnaast
winkelwagentjes op in de tijd dat deze nog niet
zijn voorzien zijn van muntsloten. Het levert de
tieners soms wel 25 gulden per dag op.

Span Meesterschilders
Omdat de oprichtingsdatum nooit precies is
vastgelegd, krijgt het schildersbedrijf van de
familie Span bij haar 125-jarig bestaan geen
Koninklijk predicaat. Niemand ligt er echt wak
ker van. Binnen de familie weet iedereen zeker
dat Eferhardus ‘Evert’ Span in 1873 als schilder
voor zichzelf begon. Met de kruiwagen met
daarop de behangtafel, worden de klanten in
die tijd bezocht. Een andere zekerheid is dat nu,
bijna 150 jaar later, de vijfde generatie Span aan
de deur klopt bij Span Meesterschilders. Het
schildersvak zit in het bloed van de ‘Spannen’.

Ariës Natuursteen
Net na de Tweede Wereldoorlog wil Jan Ariës
grafstenen gaan produceren. Maar hij heeft
alleen een vergunning voor restauratieactivitei
ten. Hij neemt het risico tot een ambtenaar uit
het westen aan de deur klopt. Hij ziet Jan in een
natuurstenen plaat de tekst ‘hier rust ...’ hakken.
Er is geen ontkennen meer aan. De strenge
controleur maakt rapport op maar raakt onder
tussen met Jans echtgenote Dien in gesprek over
de oorlog, waarin de familie Ariës niets tekort
kwam. Bij de controleur loopt het water uit de
mond als er gesproken wordt over broodjes ei
met spek. Wanneer Dien de controleur aanbiedt
om aan tafel aan te schuiven voor een gebakken
eitje, breekt het ijs en verscheurt de controleur
zijn rapport.

Intratuin Duiven

Zaal Gieling Groessen
Natuurlijk telt de geschiedenis hoogte- en dieptepunten. Zoals die keer dat de Fiod aan de deur
stond voor de huidige directeur Marcel Visser
toen er opleggers werden overgenomen van een
ander bedrijf. Voordat ze er achter kwamen dat
Visser geen aandeel had in ‘vermeende fraude’,
zat Marcel wel een nachtje in de cel. “Ik maakte
tijdens het verhoor grapjes, maar ik kan je verze
keren dat je dat niet moet doen met de Fiod….”

JAZO Zevenaar
Bijzondere klanten van JAZO Zevenaar zijn de
zusters Clarissen-Capucinessen die zich in 1966
vestigden in het klooster in Babberich. Jan
Jansen: “Ik was net directeur en we maakten in
opdracht van Aannemingsbedrijf Joosten-Hugen
in Babberich een prachtig hekwerk voor het
klooster. We mochten het montagewerk recht
streeks afrekenen. Tijdens de dagelijkse ge
beden mocht er niet gewerkt worden. Tótdat
Moeder Overste erachter kwam dat ze dan wel
‘wachtgeld’ moest betalen. Toen mochten we
plotseling wel doorwerken. En bij het afrekenen
weigerde ze BTW te betalen. ‘Ik reken zo wel af’,
fluisterde ze me toe.”

Theo Gieling ontdekt door zijn werk als ober in
diverse horecagelegenheden regelmatig
slimmigheden, die hij thuis graag deelt. Bij grote
partijen heeft moeder Dien de gewoonte om
pannen met zwarte koffie en pannen met koffie
vermengd met melk klaar te maken. Theo ziet
bij Dimmedaal in Doetinchem dat je de koffie
melk ook in kannetjes op tafel kunt zetten. Dat is
veel eenvoudiger en werkt sneller. Moeder Dien
staat open voor nieuwe ideeën en haalt dezelfde
dag melkkannetjes. “Nooit aan gedacht.”

Willems technisch adviesbureau
De beslissing van Hans Willems om voor zichzelf
te beginnen, heeft gevolgen voor de thuis
situatie. Oudste zoon Jeroen moet zijn kamer
inleveren. Dat wordt de plek van het nieuwe
kantoor. Hans maakt een stapelbed, voor op de
kamer van de tweede zoon Werner. Ruimte
probleem opgelost. De eerste medewerker is
Hans Kamperman. Hij werkt slechts een jaar bij
Technisch Bureau Willems, waarna beide partij
en uit elkaar gaan. Er is geen match. Kamper
man haalt in 2018 het wereldnieuws door in de
Tweede Kamer in Den Haag van de publieke
tribune te springen.

OP DINSDAG 20 NOVEMBER WORDT HET BOEK GEPRESENTEERD
TIJDENS EEN BIJEENKOMST VAN LINDUS BIJ ZAAL GIELING GROESSEN.
BESTELLINGEN VIA INFO@GEURTSMEDIA.NL
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Vijf Liemerse gemeenten werken aan een
gezamenlijke economische visie. Met als
doel de regionale samenwerking tussen
overheid, ondernemers en onderwijs
verder te versterken. Het is de bedoeling
dat de visie nog dit jaar in concept gereed
is.
In de Liemers wordt al jaren gesproken over een Liemerse Economi
sche Visie. Onder de supervisie van de Liemers Economische Raad is er
inmiddels een Liemerse Economische Agenda opgesteld. De gezamen
lijke visie is een volgende stap.
De ‘brainstormbijeenkomst’ in het Zevenaarse gemeentehuis werd
geopend door gastvrouw wethouder Belinda Elfrink van de gemeente
Zevenaar. De deelnemers aan de bijeenkomst vertegenwoordigden de
drie O’s. Belinda Elfrink wees op het voorwerk dat al was verricht,
bijvoorbeeld door ondernemersvereniging Lindus door middel van een
enquête. “We hebben inmiddels enkele strategische thema’s benoemd
die in de Liemerse economische visie worden uitgewerkt”, zei Belinda
Elfrink. “Logistiek en maakindustrie, arbeidsmarkt, retail en vrijetijds
economie.”

Meer bekendheid

Verrassende seizoenspakketten en relatiegeschenken

Een onverwachte traktatie
voor iedereen!

Zo wordt de wereld om ons
heen een beetje gelukkiger
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Wethouder Martin Som van de gemeente Montferland benadrukte dat
de Liemers als gebied meer bekendheid moet krijgen. “Een gezamen
lijke visie helpt daarbij en binnen die visie kan iedere gemeente zich
profileren op zijn eigen sterke punten. Maar er zijn genoeg gemene
delers. Neem werkgelegenheid. Die stopt niet bij gemeentegrenzen.”
Som roemde de ligging van de Liemers. “Langs de Duitse grens, dicht
bij havens en binnen een uur zijn we bij een vliegveld. De Liemers ligt
dicht bij de rest van de wereld en biedt kansen.”
Som gaf aan dat logistiek en e-commerce erg belangrijk zijn voor dit
gebied en binnen de maakindustrie kent de Liemers ‘wereldberoemde
bedrijven’. “Daarbij herbergt de Liemers publiekstrekkers in de zoge
naamde perifere industrie zoals IKEA en Hornbach en straks de outlet
in Zevenaar die veel bezoekers trekken. De Liemers heeft het allemaal
en het is de uitdaging dat goed uit te dragen. Een gezamenlijke Liemer
se Economische Visie vormt daarvoor de basis.”

ARTIKEL

schouders onder de Liemers’

Wethouder Martin Som (geheel rechts) discussieert met de aanwezigen
over de voorwaarden voor een Liemerse Economische Visie

Start van proces
Projectleider Matthijs Beute van projectbureau
Serveon nam de aanwezigen mee in het traject
dat moet leiden tot een economische visie. “Dit
is de start van een proces om als ondernemers,
overheden en onderwijs nog meer samen te
doen. Dat doen we via een interactief proces.

We kiezen samen de belangrijke onderwerpen
en brengen focus aan. Met een blik op de regio,
maar zeker ook naar buiten toe.”
Volgens Beute kent de Liemers enkele centrale
ambities. “De Liemers wil een sterke duurzame
economie. Een leefbaar en aantrekkelijk gebied
en een efficiente en duurzame samenwerking.

Dat zijn de voorwaarden voor een Liemerse
Economische Visie.”
Het is volgens hem ook het goede moment om
aan de slag te gaan. De cijfers wijzen uit dat de
economie aantrekt en het aantal banen in de
Liemers stijgt. De sectoren met het meeste aan
tal banen zijn transport en logistiek, maak
industrie, de medische sector en energie en
milieutechnologie.
Matthijs Beute nam met de aanwezigen een
sterkte zwakte analyse door. Sterke punten van
de Liemers zijn bijvoorbeeld de ligging en be
reikbaarheid, de kracht van de logistieke sector
en de grootschalige detailhandel. Zwakke
punten zijn het openbaar vervoer, het relatief

hoge aantal mensen met een lage opleiding en
een winkelaanbod dat vooral gericht is op dage
lijkse boodschappen. Kansen liggen er volgens
Beute in de logistieke sector, vrijetijdseconomie
en de goede infrastructuur terwijl de Liemers
moet oppassen voor bedreigingen zoals be
volkingskrimp, slechte bereikbaarheid en leeg
stand in winkelgebieden en kantoren.
De kick-off bijeenkomst ging verder met kleine
re, interactieve sessies op de deelthema’s met
een belangrijke centrale conclusie. Binnen de
Liemers moet er veel meer worden samen
gewerkt en de vijf gemeenten moeten zich nog
meer als één Liemers neerzetten en presen
teren.
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BusinessPark 7Poort
verwelkomt Exonet
Exonet komt naar bedrijvenpark 7Poort in Zevenaar. Het contract is getekend voor een
kavel van 2.645 m2 aan de Exa in Zevenaar. Daar vindt nieuwbouw plaats. Het is de bedoeling dat het pand in de zomer van 2019 wordt opgeleverd.
Exonet is op dit moment nog in Doetinchem gevestigd. De centrale ligging van Zevenaar vormde een
belangrijke reden om te verhuizen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel in het nieuwe kantoor
pand van Exonet, wat zich onder andere uit in het gebruik van zonnepanelen, elektrische auto’s en
laadpalen voor de medewerkers. Wethouder Nanne van Dellen is blij met de komst van Exonet: “Het
is mooi om te zien dat de wens om naar Zevenaar te komen nu daadwerkelijk realiteit wordt.”
Exonet is sinds haar oprichting in 2002 specialist op het gebied van ‘Managed hosting’ en biedt
servers waarop internetbedrijven websites en applicaties kunnen draaien.

Lindus vraagt provincie plannen
Bedrijventerreinen aan te passen
De provincie Gelderland moet de plannen om het aanbod van bedrijventerreinen in de
Liemers terug te brengen heroverwegen. In een brief aan Provinciale Staten van de provincie Gelderland vraagt Lindus het provinciebestuur om een pas op de plaats te maken
met het Regionaal Programma Werklocaties voor de regio Arnhem Nijmegen.
Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden
eerder dit jaar het Regionaal Programma Werk
locaties voor de regio Arnhem Nijmegen vast.
Daarbij wordt het aanbod aan bedrijventerrei
nen teruggebracht met als doel ruimte te maken
voor verder economische groei in de regio.
“Opvallend is, dat de gemeenten in de regio de
Liemers niet met de plannen hebben inge
stemd”, schrijft voorzitter Henk Dekker van
Lindus in de brief. “Het zal u dan ook niet verba
zen, dat ook Lindus - met bijna 300 leden op de
bedrijventerreinen in dezelfde Liemers - ernsti
ge bezwaren heeft tegen de vastgestelde uitwer

king van het RPW. Door de besluitvorming wordt
de verdere economische groei in onze ogen met
name in de Liemers juist belemmerd in plaats
van bevorderd.”
Lindus constateert, dat er in de Liemers sprake
is van een groot aantal grondtransacties voor
werklocaties en ziet de bezettingsgraad van
huurpanden toenemen. Daarmee neemt de
werkgelegenheid in de sectoren die in de Lie
mers goed zijn vertegenwoordigd (logistiek,
maakindustrie en grootschalige detailhandel)
beduidend toe.
Henk Dekker: “Er zijn sterke signalen, dat de

Span Finishing
introduceert glasparelstralen
Span Finishing heeft een nieuwe, milieuvriendelijke afwerkingsmethode toegevoegd
aan het pallet van natlakken en poederlakken. Bij deze methode worden glasparels
gebruikt. Verf komt er niet aan te pas.
Glasparelstralen is een techniek waarbij glazen
parels het oppervlak van een materiaal ‘bekoge
len’. Glasparelstralen pas je toe op ondergron
den van bijvoorbeeld RVS en kunststof. Het
materiaal krijgt met deze behandeling een glad
der oppervlak en een egale kleur. Het wordt
vooral toegepast in de chemie-, food- en medi
sche sector. In de aparte glasparelhal van Span
Finishing is hiervoor een speciale cabine ge
plaatst. Meer informatie: www.spanbv.nl

Vanaf links Jesper Weiland (Eigenaar Exonet),
Robin Mulder (Eigenaar Exonet)
en Nanne van Dellen (wethouder gemeente Zevenaar).

vraag naar werklocaties ook in de toekomst
groot zal blijven. Zeker als de – ook door Lindus
dringend gewenste - doortrekking van de A15 en
de verbreding van de A12 eindelijk een feit
worden. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk,
dat juist met deze ontwikkeling in het RPW geen
rekening wordt gehouden. Lindus vindt het
onverstandig en onjuist om op dit moment
dergelijke fundamentele keuzes te maken.”
Lindus is voorstander om vraag en aanbod van
werklocaties beter op elkaar af te stemmen. De
Liemerse ondernemersvereniging stelt voor om
in ieder geval de besluitvorming rond de ruimte
lijke uitwerking en de inpassingsplannen te
faseren. “Daarmee ontstaat een meer onder
bouwd zicht op de effecten van het aanhouden
van de huidige economische groei en de gevol
gen daarvan voor de vraag naar werklocaties.
Fasering zou dan inhouden het verder uitstellen
van de besluitvorming over de inpassingsplan
nen tot bijvoorbeeld 2024. Maar in ieder geval
tot het moment waarop de aanleg A15/verbre
ding A12 op een haar na gevild is.”

Nieuwe bedrijfsleider bij
Van Eck en Derksen BV
Dylan Veraart is teruggekeerd in het familiebe
drijf van opa Charles van Ditshuizen. Vanaf
1 december is hij de nieuwe bedrijfsleider van
Handelsonderneming Van Eck en Derksen BV in
Zevenaar. EckDerksen is leverancier van bedrijfs
kleding, werkschoenen en alles wat met veilig
heid en bescherming te maken heeft. Dylan: “De
wereld van moderne en comfortabele werkkle
ding en werkschoenen is volop in ontwikkeling.
Ook deze branche innoveert en dat geldt even
eens voor de wijze waarop medewerkers van
bedrijven veilig werken. Ik heb een drive om
hiermee aan de slag te gaan en terug te keren in
het familiebedrijf.”
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Duivens bedrijf maakt indruk met elektronisch gestuurde warmteafleversets

Productinnovatie
continu proces bij HSF

Als er één bedrijf innovatief ondernemen hoog op de agenda heeft staan is het HSF. Productontwikkeling is een continu proces bij het Duivense bedrijf, dat niet schroomt om nieuwe markten aan te boren.
Na gas- en wateroplossingen en collectieve warmte richt HSF zich sinds vijf jaar op een derde pijler:
waterveiligheid. Directeur Hans Bouman: “Wat vandaag in is, kan morgen weer anders zijn.”
“Wij zijn van oorsprong een conventionele on
derneming in de mechanicawereld. We zien dat
er steeds meer gedigitaliseerd wordt en duur
zaamheid een steeds belangrijkere rol speelt.
Die aansluiting met de moderne digitale wereld
willen we niet missen.”
Een speciale afdeling met connectivity specialis
ten houdt zich daarom bezig met het antwoord
op de vraag hoe de producten van de Aalberts
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groep, waar HSF onder valt, het beste met de
buitenwereld kunnen communiceren.
Hans Bouman: “We lezen elke dag in de krant
dat we van het aardgas af moeten. Er ontstaan
nieuwe vormen van verwarming van huizen en
gebouwen. Dat raakt ons op verschillende ma
nieren. Van oudsher zijn we een bedrijf dat aan
gasbedrijven levert. Voor een derde deel van
onze omzet zijn we afhankelijk van gasbedrijven.

HSF richt zich op verschillende markten
HSF richt zich op netbeheerders, warmtebe
drijven, infra-aannemers, vastgoedbedrijven,
groothandelaren, VvE’s en installateurs. Het
Duivense bedrijf zoekt samen met deze klan
ten voortdurend naar slimme, efficiënte op
lossingen op het gebied van gas en water,
waterveiligheid en collectieve warmte.
HSF levert al sinds de jaren zestig producten
en systemen voor de gas- en watersector.
Complete oplossingen van hoofdleiding tot en
met de meter. De tweede tak heeft betrekking
op de collectieve warmte. De innovatieve
warmteafleversets van HSF beperken energie
verliezen en verhogen het comfort van afle
versets. Ze zijn het alternatief voor de beken
de CV-ketel, combi-ketel of boiler. In elk
aangesloten huis of gebouw kunnen ze de
perfecte energie-overdracht van het warm
tenetwerk naar de binneninstallatie regelen.

Een derde pijler is waterveiligheid. Hans Bou
man: “Bij HSF beseffen we als geen ander dat
de veiligheid van het drinkwater en de ge
zondheid en het welzijn van mensen altijd
voorop staan. Wij leveren terugstroombeveili
gingen voor veilig leidingwater, legionellabe
heersystemen en professioneel sanitair voor
veilig douchewater en nooddouchesystemen
voor doeltreffende eerste hulp. Producten en
systemen waarop professionele installateurs
en eindgebruikers blindelings kunnen vertrou
wen.”
De focus van HSF ligt op het verhogen van het
installatiegemak en een verlaging van de total
cost of ownership. Dit is mogelijk dankzij de
combinatie tussen continue productontwikke
ling en een korte lijn naar eigen productie en
assemblage.

Hans Bouman (links) en Terry Devlin:
“Wat vandaag in is, kan morgen weer anders zijn.”

We worden gedwongen om te kijken naar ande
re, slimmere oplossingen en nieuwe groeimark
ten. Zoals waterveiligheid. Want aan het water
leidingnetwerk zelf zal niet veel veranderen. Of
warmteafleversets voor warmtepompen en
collectieve verwarmingssystemen oftewel stadsen blokverwarming. Een warmteafleverset vormt
de verbinding tussen het warmtedistributienet
van een warmteleverancier en de binneninstalla
tie van een warmteverbruiker. Wat nu de gaske
tel doet, kan straks een warmteafleverset doen.
Het regelt het warme water door de radiatoren,
zorgt voor het warme douchewater en meet de
energie die wordt geleverd.”

Innovatiehub
HSF maakt samen met drie bedrijven uit de
regio - Vink Kunststoffen uit Didam, Ubbink
uit Doesburg en Altop Kunststoftechniek uit
Beek - deel uit van een innovatiehub. Marij
Striekwold is de verbindende factor tussen
deze bedrijven en studenten van de HAN,
Saxion, Rijn IJssel en het Graafschap Colle
ge. Terry Devlin: “Deze hub zorgt er voor
dat wij beter in staat zijn studenten aan te
trekken. Zij zorgen voor een continue
stroom van nieuwe ideeën en andere
denkpatronen.”

Onverstandig
Overigens denken Hans Bouman en Terry
Devlin, Manager Product Development dat het
allemaal niet zo’n vaart zal lopen met de totale
afkoppeling van het gasnetwerk. Bouman: “Er
ligt een enorm kapitaal aan gasleidingen in de
grond, het zou alleen al economisch onverstan
dig zijn om dat gasnetwerk zo maar af te schaf
fen en af te schrijven.” Terry Devlin: “Er wordt
nu heel hard geschreeuwd dat we allemaal van
het gas af moeten. Dat er in de toekomst veran
deringen plaatsvinden en dat gas tot op zekere
hoogte vervangen gaat worden door alternatie
ve gassen, warmtenetten en all electric oplossin
gen is een ding dat zeker is. Dat zie je nu al bij
nieuwbouwprojecten. Hoe snel die ‘substitutie’
zal zijn, zal de tijd leren.”

Elektronisch gestuurde units
In de markt van warmteafleversets is HSF een
opvallende speler. “Wij ontwikkelen elektronisch
gestuurde units die slim kunnen communiceren
met de buitenwereld, waardoor het netwerk

optimaal gelanceerd kan worden. Als je een
mechanische warmteafleverset hebt, leg je het
netwerk helemaal uit op piekbalans. Met elek
tronische warmteafleversets, kun je die pieken
uitsmeren. Daardoor krijg je een energie
efficiënter warmtenetwerk. Dat sturen van het
netwerk op basis van de gegevens staat nog in
de kinderschoenen, wij zijn daar druk mee
bezig.”

“Wat vandaag in is, kan
morgen weer anders zijn.”
Bouman geeft enkele voorbeelden: “We werken
samen met verschillende bedrijven die met
warmtepompen werken. Voor een onderneming
in Noord-Holland met een biobrandstofcentrale
zorgen we voor een optimale energie- en warm
tevoorziening. In Ede loopt nu een proef. Daar
halen we de meetwaarden online uit de units.
Die data analyseren, dat is het innovatieve wat
wij doen. Wij zijn veel meer dan leverancier.”
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Groessenaar neemt
afscheid van Lindus en SBBL

Workspace
designers

John Aaldering
Het zijn turbulente jaren voor John Aaldering.
Na de verkoop van zijn bedrijf AT Verzekeringen
vorig jaar en het nieuwe ‘familieavontuur’ met
horecagelegenheid Reuring in Wehl, neemt de
Groessenaar deze maand afscheid als bestuurslid
van Lindus en voorzitter van de Stichting
Belangenbehartiging Bedrijventerreinen de
Liemers (SBBL).

Ofﬁce Design Projectinrichters BV
Leigraafseweg 2 - 6983 BP Doesburg - 0313 - 48 49 50
info@ofﬁce-design.nl - ww.ofﬁce-design.nl

Nicole Heuff

UTILITEITSBOUW

RENOVATIE/
HERBESTEMMING

SERIEMATIG
RENOVEREN

DUURZAAM
RENOVEREN

SCHADE HERSTEL

MUTATIE
ONDERHOUD

KOENDERS TOTAALBOUW STAAT VOOR
KWALITEIT

DUURZAAMHEID

SAMENWERKING

INNOVATIE

Koenders Totaalbouw B.V.
‘t Holland 8 • 6921 GW DUIVEN • 0316 26 33 41 • Info@koenderstotaalbouw.nl

John Aaldering was maar liefst negen jaar bestuurslid van Lindus.
Daarmee zitten er drie termijnen van drie jaar op. “Dat is volgens de
statuten de maximale termijn van een bestuurslid”, zegt John Aalde
ring. “Bij SBBL oftewel Bello heb ik er drie termijnen van vier jaar
opzitten. Het afscheid valt nu toevallig samen, maar ik denk dat het
goed is geweest. Het waren mooie jaren en nu is het aan mijn opvol
gers om het werk voort te zetten.”
Aaldering kijkt tevreden terug. “Ik heb altijd gezegd dat ik een dag in
de week vrij wil maken voor maatschappelijke zaken. Zo kwam ik bij
Bello terecht en later ook bij het bestuur van Lin
dus. Natuurlijk is het altijd een beetje schip
peren met de tijd. Maar mijn uitgangs
punt is altijd geweest dat
vrijwilligerswerk niet vrijblijvend
mag zijn. Dus ik ben er echt voor
gegaan. Nu is het goed dat er wat
meer lucht in mijn agenda komt.
Samen met mijn gezin zijn we het
avontuur in Wehl aan gegaan waar
Reuring smaak & vermaak sneller
groeit dan we allemaal hadden ver
wacht. Ik verzorg de administratie
en regel de contracten. Daar
gaat tijd in zitten. Daar
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zwaait twee keer af
naast heb ik mijn bedrijf AT Verzekeringen dan
wel verkocht, maar wel zo’n vijftig klanten mee
kunnen nemen naar mijn nieuwe bedrijf SRM
Schaderisico Management. Ik vind het leuk om
in mijn branche werkzaam te blijven. Dus ik zal
me echt niet vervelen.”

Volwassen
Terugkijkend op negen jaar Lindus valt het
Aaldering op dat de Liemerse ondernemersver
eniging in aanzien is gestegen. “Lindus is een
volwassen partij geworden. We zijn echt ge
groeid. Lokale en provinciale overheden weten
Lindus te vinden op verschillende portefeuilles.
Dat heeft Lindus niet afgedwongen maar hele
maal zelf ‘inverdiend’. Oftewel, door de dingen
juist te doen en recht te doen aan alle partijen
heeft Lindus zich zelf op deze positie neergezet.
Prachtig toch! Dat geeft me een goed gevoel.”
Met het afscheid als bestuurslid op 16 oktober
komt er tegelijk ook een einde aan Aalderings
bestuurslidmaatschap van VNO/NCW Arnhem
Nijmegen, waar hij namens Lindus zitting in
had. “Lindus doet er toe. Ik adviseer het nieuwe
bestuur om op de ingeslagen weg door te gaan:
blijf aanjagen en blijf verbazen! Zorg dat de
Liemers in het Economic Board niet buiten de
boot valt.”
Bello
Op 10 oktober neemt John Aaldering afscheid
als bestuurslid van SBBL. Hij draagt de voorzit
tershamer over aan oud-wethouder Anja van
Norel van de gemeente Zevenaar. “Anja draait
al een jaar mee als bestuurslid. In die periode
zijn we begonnen met een nieuw beleidsplan.
Op dat dossier zal zij de kar nu
gaan trekken. Bello heeft wel
een bijzonder plekje bij mij. In
twaalf jaar tijd heeft er een
aardverschuiving plaatsge
vonden op het gebied van
de beveiliging van be
drijventerreinen. Er is
collectieve beveiliging
ontstaan en op dit
moment doen er
maar liefst 350
Liemerse bedrij
ven aan mee. Dat
is zestig procent.

Een hoog percentage. We zijn in al die jaren,
zelfs in de crisis, stabiel gebleven. Tien jaar lang
konden we de collectieve beveiliging aanbieden
voor een minimale prijs van 50 euro per maand
per bedrijf. Pas sinds kort is dit een fractie ver
hoogd. Daar kun je alleen maar tevreden over
zijn. Zeker als je het resultaat ziet: de criminali
teitscijfers in de Liemers zijn extreem laag als je
die vergelijkt met andere regio’s. Dat wil overi
gens niet zeggen dat SBBL alleen maar lovende
verhalen oplevert. Ik ben zeer teleurgesteld
over het mislukken van het cameratoezicht in
de Liemers. Ik zat namens SBBL in het bestuur
van de Regionale Toezichtsruimte Nijmegen
toen de politie zomaar een streep door de
plannen zette. Onze plannen om alle Liemerse
bedrijventerreinen van cameratoezicht te voor
zien via een ‘secure lane’ verdwenen met één
pennenstreek. Zes jaar tijd en energie bleken
nutteloos.

Nu ligt er een uitdaging om het zelf op te pak
ken. Daar zou onze beveiligingspartij Securitas
een rol in kunnen spelen. Maar vooralsnog zijn
we wel terug bij af. Overigens ben ik enthousi
ast over Securitas. We hebben daar een wereld
deal mee gesloten. Securitas neemt haar ver
antwoordelijkheid. De inkomsten van
additionele diensten in de Liemers gaan eenop-een naar Bello. Mede op die manier konden
wij groeien. Daarnaast schenken ze ook één
procent van hun omzet aan maatschappelijke
projecten in de Liemers. Ik vind het mooi om
met zulke bedrijven te mogen samenwerken.”
Of John Aaldering nog iets gaat missen als zijn
bestuursfuncties bij Lindus en SBBL ten einde
zijn? “Jazeker, de onderlinge collegialiteit is
groot. Daarnaast ben je als bestuurslid van
Lindus op de hoogte van alle regionale ontwik
kelingen. Straks niet meer. Maar wat ik niet ga
missen is de volle agenda. Ik ben blij dat er wat
lucht in komt, haha.”

Erik Hendriks:
‘Een eer dat ik
ben gevraagd’
“Erik Hendriks (28) van Hendriks
Coffee met vestigingen in Zevenaar en
Nijmegen wordt door het bestuur van
Lindus voorgedragen als nieuw bestuurslid. Wanneer de leden van Lindus
tijdens de Algemene Leden Vergadering
instemmen met zijn benoeming, gaat
Erik Lindus vertegenwoordigen in het
bestuur van SBBL | Bello. Erik is al een
aantal jaren commissielid bij Young
Lindus en zal voor het bestuur contactpersoon bij Young Lindus zijn.
“Ik vind het allereerst een eer dat ik ben
gevraagd voor het bestuur van Lindus”, zegt
Erik Hendriks. “Ik doe het graag. Als lid van
een vereniging moet je vroeg of laat ook
actief willen participeren. Ik hoop een bijdra
ge te kunnen leveren aan de doelstellingen
van de vereniging en de belangen van de
ondernemers te kunnen behartigen.”
Erik Hendriks is met zijn bedrijf Hendriks
Coffee al bijna vijf jaar lid van Lindus.
“Lindus is een invloedrijke vereniging, die
de ondernemingen op de industrieterreinen
een gezamenlijke stem geeft bij gemeentes
en provincie. Dat is belangrijk bij projecten
zoals bijvoorbeeld het doortrekken van de
A15. De gevolgen zijn groot voor alle onder
nemers in de Liemers. Als individueel bedrijf
dringt jouw stem niet door. Maar de ge
zamenlijke stem van Lindus telt wel.”
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Veertigjarig jubileum
Willems technisch adviesbureau
Willems technisch adviesbureau bestaat deze maand veertig jaar. Een jubileum dat extra
feestelijk is omdat het familiebedrijf niet alleen de crisis is doorgekomen, maar inmiddels
ook weer op volle toeren draait.
Willems zat in de moeilijke jaren, waarin met
name de bouw werd ‘geplaagd’, niet stil. Er
werden nieuwe initiatieven ontplooid. Op het
gebied van gebouwbeheer ging Willems zich
bijvoorbeeld richten op het ontzorgen van vast
goedeigenaren en -beheerders. Contractma
nagement, zoals deze dienst nu heet, is tegen
woordig onderdeel van de reguliere
dienstverlening. Jeroen Willems: “We geven
advies, stellen onderhoudsplannen op, formule
ren prestatie-eisen, beoordelen of installateurs
doen wat is afgesproken, begeleiden (Europese)
aanbestedingen; kortom het hele pakket als het
gaat om onderhoud en beheer. We staan naast
de opdrachtgever bij, die zelf de benodigde

specialistische kennis en kunde hiervoor niet in
huis heeft.”
De nieuwe aanpak voorziet in een behoefte.
Willems wordt hiervoor ingeschakeld door scho
len, zorginstellingen en gemeenten. Willems
doet echter meer. Jeroen Willems: “We merken
een toenemende vraag naar klimaatonderzoe
ken en energielabels. Dat wordt alleen maar
meer, want vanaf 1 juli 2019 moeten bedrijven,
afhankelijk van hun energieverbruik, kunnen
aantonen wat ze aan energiebesparing hebben
gedaan. En in 2023 moeten alle kantoorgebou
wen minimaal energielabel C hebben. Wij on
dersteunen bedrijven daar graag bij.”

Inter Visual Systems wordt INTER

Inter Visual Systems uit Duiven heet voortaan INTER. Kort, krachtig en herkenbaar. INTER introdu
ceert de nieuwe naam tegelijk met een nieuwe huisstijl en website, passend bij de hedendaagse
bedrijfscultuur en toekomstplannen van INTER. Groei, productontwikkeling en specialisatie hebben
ertoe geleid dat INTER toe is aan deze ‘next step’.

John Schraven nieuwe innovatiemakelaar
John Schraven volgt José van Gerven op als innovatiemakelaar voor de Liemers. In die rol
maakt hij samen met collega’s deel uit van Regionaal Centrum voor Technologie (RCT)
Gelderland. Het doel van het RCT is het versterken van de economie in Gelderland.
“Innoveren doet niemand alleen”, zegt
Schraven. “Als innovatiemakelaar bezoeken wij
geheel belangeloos, ondernemers die vraag
stukken willen oplossen of nieuwe ideeën verder
willen brengen. Vervolgens koppelen wij die
vraagstukken aan andere ondernemers of
kennisinstellingen. Makelen en schakelen
noemen we dat. We creëren en ondersteunen
op deze wijze netwerken en samenwerkings
verbanden, stimuleren kennisdeling en ver
binden mensen binnen de gouden driehoek van
ondernemers, kennisinstituten en overheden.
Op deze manier zal ik de ondernemersbelangen
van de Liemers graag gaan ondersteunen.”
Schraven heeft een achtergrond als industrieel
ontwerper. “Bij TNO legde ik als innovatie
consultant verbindingen tussen technologische
vraagstukken en ondernemers, kennisinstellingen
en overheden. De laatste jaren was ik actief in
mijn eigen onderneming als innovatieconsultant,
ondernemerscoach en docent op verschillende
22
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hogescholen en universiteiten. Mijn huidige
functie van innovatiemakelaar bij het RCT
combineer ik met werkzaamheden als docent en
afstudeerbegeleider voor de Hogeschool
Arnhem Nijmegen (HAN).”
Voor José van Gerwen komt er na een jaar
alweer een einde aan haar werk als innovatie
makelaar. “Het bestuur van RCT Gelderland is
tevreden over de wijze waarop José haar
makelaarsrol heeft opgepakt”, zegt voorzitter
Theo Lammers van RCT Gelderland. “José
combineerde de rol als innovatiemakelaar met
die van onderwijsmakelaar voor heel
Gelderland. Die rol gaan we anders invullen,
maar heeft wel als gevolg dat de samenwerking met José is beëindigd.”
John Schraven is te bereiken
via tel. 06 53 44 90 55,
e-mail john@rctgelderland.nl.
Meer info: www.rctgelderland.nl

Dag van de
duurzaamheid
op 10 oktober
Op 10 oktober wordt landelijk de dag van
de duurzaamheid gevierd. Op het Liemers
College, locatie Landeweer wordt op die
dag vanaf 16.30 uur een bijeenkomst gehouden. Organisator is Groene Allianties
de Liemers.
“We staan ook in de Liemers voor enorme,
complexe én urgente opgaven”, zo schrijft Groe
ne Allianties de Liemers in haar uitnodiging.
“Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te
doen aan de versnelling in de Liemers.”
De bijeenkomst begint met een welkomstwoord
van Robert Hageman, locatiemanager AVR Dui
ven en voorzitter van de Raad van Uitzicht van
Groene Allianties de Liemers. Vervolgens laten
de diverse sprekers zien wat er in de Liemers
allemaal al bereikt is, wat de opgaven zijn waar
we in de Liemers voor staan en hoe de ‘versnel
ling’ er uit kan zien. Aansluitend is er een speci
ale ‘Markt voor Versnellers’ met duurzame pro
ducten en bedrijven, die door ‘marktmeester’
Robert Hageman aan de man worden gebracht.
Tijdens de dag van de duurzaamheid is het de
bedoeling om bezoekers te inspireren en te
laten zien wat er allemaal mogelijk is.

KAN NIET ZONDER

‘Een keeper heeft durf en moed nodig’
Geno Mijnen: “Voetbal is mijn passie. Een mooie uitlaatklep en een goede combinatie met mijn baan bij
Kremer. Voetbal is emotie en die mag ik op het veld tonen. Dat voelt heerlijk. Ik ben altijd doelman ge
weest en tegenwoordig train ik de keepers bij Sportclub Silvolde. Keepen is een vak; je bent de belang
rijkste speler van een team. Geen tegendoelpunt betekent altijd een gelijkspel, als je een fout maakt en
daardoor verliest het team, ben jíj de schlemiel. Je hebt er durf en moed voor nodig om je voor de aan
stormende speler te werpen, je moet sterk in je schoenen staan, je moet een leider zijn, kunnen incas
seren en uitdelen. Ik ben 53 en inmiddels al weer jaren keeperstrainer. De passie van het keepen over
brengen op jeugd en selectiekeepers vind ik geweldig. Bij Silvolde train ik met de beste keepers uit de
Achterhoek. Mijn keepershandschoenen zijn cruciaal. Ze moeten vertrouwd zitten, aanvoelen als je eigen
hand, moeten je beschermen en een onoverwinnelijk gevoel geven. Heel bijzonder is dat ik aan het eind
van het afgelopen seizoen op mijn 53e mocht invallen bij Sportclub Silvolde. Als een dankjewel van de
trainer voor mijn verdiensten. Op hoofdklasse niveau. Ik ben er supertrots op.”
Geno Mijnen (53 jaar)
is adjunct directeur bij
Kremer Installatietechniek
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WAAR U OOK HEEN ZOU WILLEN GAAN,
WIJ ZIJN ER AL.
DACHSER European Logistics
Europa is voor ons niet alleen Boedapest of Madrid, maar ook Cochem,
Schengen of Dubrovnik. Met dagelijkse verbindingen binnen het eigen
transportnetwerk zorgen wij ervoor dat uw goederen tot in alle uithoeken
van Europa tijdig geleverd worden. Betrouwbaar. Efficiënt. Dagelijks.

www.dachser.nl

LINDUS

De wondere wereld van restafval
Op 18 september was Lindus te gast bij de AVR in
Duiven. AVR richt zich als afval- en energie
centrale voornamelijk op de verwerking van
restafval. Afval dat thuis overblijft, maar ook
afval van bedrijven dat niet verder gerecy
cled kan worden. AVR wil dat restafval
waardevol inzetten voor de samenleving.
Dat vertelde Robert Hageman (foto links),
locatiedirecteur AVR Duiven tijdens de
eerste bijeenkomst van Lindus in het

nieuwe seizoen. Hageman nam ons mee door het proces
aan de hand van een vraag- en antwoordspel en verhaalde
ook over de mooie samenwerkingsverbanden die hieruit zijn
ontstaan met een aantal lokale bedrijven. Na zijn presentatie
mochten de aanwezigen de fabriek in. Ze kregen grote grijpers
te zien en het brandende vuur oftewel het kloppende hart
van AVR. Vervolgens was er als vanouds voldoende tijd om
te netwerken.

Happy Hour september, AVR - Duiven
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Oók voor
ondernemers!

De Griethse Poort
het
ETEN, FEESTEN én

Nieuwe BOWLEN !

Meer dan gezellig bowlen ...

“Wij maken de ruimte
waarin we leven en
bewegen aangenamer”

Beleef de modernste en állernieuwste
bowlingsensatie bij ons!

Adviseurs en Regisseurs
in Openbare Ruimte

Meer informatie?
Waar wacht je nog op... kijk snel op
onze site of bel: 0316-52 33 18!

www.gp-zevenaar.nl
Oude Doesburgseweg 24 | 6901 HK Zevenaar
T: 0316 52 33 18 | E: info@gp-zevenaar.nl

adviseurs en regisseurs
in openbare ruimte

Scheefkelk 2 I 6922 HH Duiven
Telefoon 0316 28 00 34 I info@akertech.nl

WWW.AKERTECH.NL

Colofon

MORE BV, Duiven

MORE helpt mensen met een achterstand op
de arbeidsmarkt aan duurzaam betaald werk.
Dat doet MORE door ze op te leiden tot lasser
en hen vervolgens te begeleiden naar de
arbeidsmarkt. Het resultaat is dat mensen
vanuit een vaak uitzichtloze situatie nieuw
perspectief krijgen en weer in hun eigen in
komen kunnen voorzien. More kijkt naar wat
mensen wèl kunnen en helpen ze om hun
talent verder te ontwikkelen.

Uitgever
Lindus, de ondernemersvereniging
van de Liemers
Mercurion 3, 6903 PX Zevenaar
Verschijning
DUS verschijnt vier keer
per jaar en wordt verstuurd
naar bedrijven in de Liemers.
Oplage
1.800 exemplaren

Max4home is een webwinkel met een showroom in Duiven met producten voor in en om
het huis. Max4home heeft directe contacten
met internationale bedrijven om de aankomende trends te voorzien en de beste merken
te kunnen leveren tegen scherpe prijzen. Het
basisassortiment van tegels, mozaïek, sanitair
en doe-het-zelf-producten wordt aangevuld
met seizoensgebonden producten. Naast een
afhaallocatie in Duiven beschikt Max4Home
over een groot magazijn van 50.000 m2.

Redactiecommissie
Renate Berndsen
Marieke de Jong
Henk Vellekoop
Sjoerd Geurts (hoofdredacteur)
Tekst
Sjoerd Geurts
Susan Wiendels

Roy Echter

Max4Home, Duiven

Bladcoördinatie
Marieke de Jong

Advertentie acquisitie
• Dianne de Geus
Mob. 06 18 17 05 79
• Renate Berndsen
Tel. 0316 34 20 65 / 06 12 96 76 15
renate@lindus.nl

Fotografie
Henk ter Velde
Jacques Kok

Redactieadres
Redactie DUS
Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
info@lindus.nl

Drukwerk
10+ Advies en Coördinatie

Vormgeving
Bureau de Clou

Verspreiding
SB Post

Henk Roodzant
De redactionele inhoud is met zorg samengesteld. Ten aanzien van eventuele onjuist
heden van bepaalde gegevens kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
Interesse?
Interesse in het lidmaatschap van Lindus? U mag als niet lid (maximaal 2 keer) naar
onze Happy Hours komen om kennis te maken met de vereniging. Wilt u vaker
komen dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Neemt u gerust contact op met het
secretariaat voor meer informatie.

Heilbron Mulders Quint Makelaardij,
Zevenaar, Duiven
Heilbron Mulders Quint Makelaardij is een
regionaal georiënteerd makelaarskantoor.
Recent is in Duiven een kantoor geopend,
waarmee het aantal vestigingen op vier komt.
Heilbron Mulders Quint Makelaardij is een full
service makelaarskantoor, gespecialiseerd in
bedrijfsmatig vastgoed. Door de samenwerking met Heilbron kan de klant er ook terecht
voor een advies op het gebied van verzekeringen en hypotheken, zowel voor de particuliere
als zakelijke markt.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden (Lindus, t.a.v.
secretariaat, Mercurion 3, 6903 PX Zevenaar), dan wel middels een e-mailbericht aan
info@lindus.nl, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voorafgaand
aan het einde van het lopende verenigingsjaar. Het Lindus-verenigingsjaar loopt van
1 september tot 1 september.

Alex Wielema

Truckparking Duiven, Duiven

Truckparking Duiven ligt in Duiven op minder
dan 14 kilometer van grensovergang Bergh/
Elten (A12/E35). Het is een modern, omheind
terrein waar je als chauffeur veilig kunt rusten
en overnachten. De truckparking ligt bij
Duiven in een goedbereikbare zone met
diverse grote transportbedrijven. Er wordt
24 uur per dag gewaakt over veiligheid,
vrachtwagen en lading. Daarnaast kunnen
chauffeurs gebruik maken van uitstekende
faciliteiten. Het eerste uur parkeer je altijd gratis.

Agenda

Toine Gijsbers

4 oktober

Young Lindus op bezoek bij De Slimme Jongens

10 oktober

Groene Allianties organiseert Dag van de D
 uurzaamheid,
Liemers College locatie Landeweer

10 oktober

Workshop Industrie en Logistiek door Euregionaal
Economisch Netwerk, Airport Weeze

16 oktober

Algemene Ledenvergadering met Ledenstraatje,
Grand Café Rugers in Lathum

20 november Happy Hour Familiebedrijven met boekpresentatie
Sjoerd Geurts, zaal Gieling Groessen
DUS magazine
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