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EVEN VOORAF….
Het jaar 2010 is inmiddels al weer
een heel eind gevorderd en de zomervakantie staat voor de deur. Bij
het verschijnen van deze nieuwsbrief
is het WK-voetbal in volle gang en
heeft Oranje er de eerste wedstrijden alweer opzitten.

Tijdens de ledenvergadering heeft
Henry Huyberts afscheid genomen
als bestuurlid en het bestuur heeft
hem hartelijk bedankt voor de enorme inzet van de laatste jaren. Zijn
plaats in het bestuur zal worden ingenomen door Jack Biemans (Van de
Ven Accountants|Adviseurs) in de
In de vorige nieuwsbrief van maart functie van secretaris.
van dit jaar werd de jaarvergadering
op 7 april aangekondigd. Als bestuur Op initiatief van de Rabobank Sintwillen wij alle aanwezige leden be- Oedenrode-Schijndel zijn er in mei
danken voor hun aanwezigheid en van dit jaar gesprekken opgestart
hun inbreng op deze prettig en con- tussen de diverse ondernemersverestructief verlopen vergadering.
nigingen in de gemeenten SintEen van de onderwerpen op de ver- Oedenrode en Schijndel om te bekijgadering was de revitalisering van ken of er een bepaalde vorm van
het bedrijventerrein in Nijnsel. In- samenwerking mogelijk kan zijn. Als
middels is de reconstructie van de BBN+K nemen wij ook aan deze geIndustrieweg een heel eind gevor- sprekken deel en wij zullen u uiderd en hoewel dergelijke ingrijpen- teraard op de hoogte houden van de
de werkzaamheden nooit zonder ontwikkelingen.
overlast kunnen worden uitgevoerd, Tenslotte zijn we nog op zoek naar
heeft dit tot op heden niet tot ono- een of meerdere leden die de organiverkomelijke problemen geleid.
satie van het jaarfeest 2010 op zich
willen gaan nemen. Gegadigden kunOp beide bedrijventerreinen is inmid- nen zich melden bij het bestuur.
dels ook de bewegwijzering door Reviss aangebracht wat de uitstraling We wensen u veel leesplezier met
zeker ten goede komt.
deze editie van de nieuwsbrief en
wensen iedereen goede zaken en
De aansluiting van het glasvezelpro- voor over enkele weken alvast een
ject bevindt zich in de eindfase en bij prettige vakantie.
het verschijnen van deze nieuwsbrief
zijn hopelijk al de eerste aansluitingen operationeel.
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LABYRINT ARBEID KAN U HELPEN
Labyrint Arbeid kan u helpen met
o.a. inpakken, ompakken of verpakken, etiketteren, assembleren
of demonteren van al uw producten of nog vele andere voorkomende werkzaamheden.
Dit alles tegen concurrerende prijzen
met een gegarandeerde kwaliteit. Bij
Labyrint Arbeid werken mensen met
een WSW-indicatie en mensen met
een psychosociale beperking. Door
deskundige begeleiding is de kwaliteit gegarandeerd.

Labyrint is een samenwerking
tussen Jo Gloudemans, SAM Uitzendbureau en Van Acht Koel- &
Vriesopslag. Door deze samenwerking worden de krachten gebundeld tussen; een expert op
het gebied van autisme, een uitzendbureau waar de mensen
weer ondergebracht kunnen worden in het reguliere arbeidsproces en een logistiek bedrijf met
de nodige ervaring in ompakwerkzaamheden, opslag en
transport

Heeft u interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met Hans van Acht
Labyrint Arbeid.
0413-472938
hansvanacht@labyrintarbeid.nl
www.labyrintzorg.nl

SCHOON DRINKWATER
Zoals u waarschijnlijk weet gaat
HUWA International pipeline products bv zich per 1 augustus weer
vestigen in Sint-Oedenrode, aan de
Kerkdijk. HUWA heeft in de afgelopen 25 jaar gezorgd dat met hun
producten waterleidingsystemen in
de hele wereld kunnen worden gerepareerd. Mede daardoor kan voor
schoon drinkwater worden gezorgd.
Voor ons is schoon drinkwater de
normaalste zaak van de wereld. Voor
veel andere landen is dat niet zo. Wij
hebben besloten een project van de
stichting KAP (www.skap.nl) te adopteren en zo een school en dokterspost in Tanzania te voorzien van
schoon drinkwater.
Hiervoor is
€ 25.000,00 nodig.

3. Deelname 4-daagse sponsorloop Voor meer informatie kunt u contact
(zie team hieronder)
opnemen
telefoonnummer:
0630141868
4. Tijdens de opening van onze nieuwe locatie wordt aan genodigden
gevraagd een donatie te doen voor Twan van Heesch
dit doel.
Namens
Steun het project en wordt sponsor. HUWA International
Wij garanderen dat elke ingelegde
Pipeline Products B.V.
euro aan dit project wordt besteed.
Sponsor Waterfall Project 2010
Elke donatie wordt op prijs gesteld.
Vlnr: Astrid Tuijp, Jos van de Velden, Twan van Heesch, Nel Bruins, Marvin Gevers

Om dit bedrag bij elkaar te krijgen,
hebben we verschillende acties op
touw gezet;
1.
Een website gemaakt
www.waterfall.nu. Er komen ook verschillende nieuwsbrieven.
2. Leveranciers en klanten gevraagd
dit project te sponsoren (zie sponsorpakketten op www.waterfall.nu).
Project start vanaf nu.

HET IDEE IS DAT SAMENWERKING OOK RESULTAAT OPLEVERT
In 2008 is Belangenvereniging Bedrijventerreinen Nijnsel en de Kampen (BBN+K) uit Sint-Oedenrode
succesvol aan de slag gegaan met
een beveiligingstraject voor beide
bedrijventerreinen. Dit heeft geresulteerd in een vruchtbare samenwerking waarbij, naast de deelnemende
bedrijven, verschillende partijen betrokken zijn (zoals Interpolis en Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel).

met Interpolis afspraken gemaakt om de voordelen hiervan zoveel mogelijk te verzilveren. Naast
een aantrekkelijke korting op de verzekeringspremie, is ook overeengekomen om een deel van de ingelegde
premies terug te storten als het
schadeverloop positief is.

Maximale terugboeking verzekeringspremie
Omdat het eerste jaar inmiddels is
Voordelen verzilveren
verstreken is het tijd om de stand
Vanwege de verbeterde beveiliging van zaken te op te maken; een posivan de bedrijventerreinen, zijn er tief resultaat! Maar liefst 8% van de
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ingelegde premie over 2009 wordt
teruggestort naar BBN+K. Dit is de
hoogst haalbare score wat uitkomt
op een restitutie van meer dan
€ 4.000,--! Dit bedrag voegt de belangenvereniging toe aan haar reserves.
Het is een mooi succes wat bovendien aantoont hoe samenwerking tot
concreet voordeel kan leiden. De
verwachting is dat de komende jaren
deze mooie resultaten gecontinueerd
worden.

UNIEKE SAMENWERKING SUZUKI MARKGRAAFF EN S.A.M. UITZENDBURO
Unieke samenwerking Suzuki
Markgraaff en S.A.M. Uitzendburo
S.A.M. Uitzendburo en Suzuki Markgraaff, beiden bekend als betrouwbaar, servicegericht en goede kwaliteit, zijn een unieke samen-werking
aangegaan. Met een opwaartse economie in het vooruitzicht heeft
S.A.M. Uitzendburo een promotieteam samengesteld. Dit promotieteam rijdt in een spetterende promotieauto rond, deze is ter beschikking
gesteld door Suzuki Markgraaff. De
auto is het komende jaar regelmatig
te zien op diverse evenementen in
de regio. Tijdens de evenementen
deelt het team leuke gadgets uit en
informeert mensen ook over vacatures die S.A.M. heeft. Voor het plaatsen van vacatures kunnen bedrijven
terecht voor informatie. Het promotieteam is herkenbaar aan de sportieve witte petjes en rode jacks.
Wanneer u de promotieauto ziet,
kom gerust even langs. Ons promotieteam staat voor u klaar!

stand enthousiaste scholieren die u
graag bijstaan gedurende de vakantieperiode zowel parttime als fulltime. Voor meer informatie neem contact met ons op: 0413-479332 of
info@samuitzendburo.nl

Vakantiekrachten
S.A.M. Uitzendburo, Jan TinbergenOp zoek naar vakantiekrachten?
straat 4a, Sint-Oedenrode,
S.A.M. beschikt over een ruim be- www.samweetwatwerkt.nl

PARKEERVERBOD
In verband met de revitalisering in
Nijnsel wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op de Handelsweg
en Ambachtsweg. Dit geldt voor de
parkeerstroken langs de weg en niet
voor de parkeervakken!!! Dit verbod
zal duren tot en met einde van deze
fase van de revitalisering.
De gemeente zal dit via Midden Brabant communiceren en vervolgens
worden er parkeerverbodborden in
deze straten geplaatst. Algehele reden is uiteindelijk om de doorstroming van het verkeer en met name
het vrachtverkeer zonder overlast te
laten plaatsvinden en bovenal voor
de veiligheid van onze bewoners en
aanwonenden op het bedrijventerrein!
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AED ALERT
Beste AED-bediener,

AED-Alert is een systeem dat
door de meldkamers in NederRegistreert u zich alstublieft land gebruikt kan worden ter onbij www.aedalert.nl en biedt dersteuning van de reguliere
direct hulp in uw eigen woon- hulpverlening.
en/of werkomgeving.
Iedereen die een hartstilstand
Wie in Sint-Oedenrode 112 alar- krijgt is gebaat bij snelle hulp.
meert i.v.m. een hartstilstand Hoe eerder er gereanimeerd en
kan bij voldoende deelnemers gedefibrilleerd wordt des te berekenen op een vrijwillige hulp- ter. De kracht van het systeem is
verlener via het AED-Alert SMS het samenbrengen van een
oproep-systeem. Deze hulpverle- slachtoffer, een burgerhulpverlener kan reanimeren en een AED ner en een beschikbare AED.
bedienen en krijgt via de 112
meldkamer een SMS-bericht Nadat 112 is gebeld en er geconwáár hij/zij direct hulp kan bie- stateerd is dat het om een reaniden.
matie gaat, wordt vanuit de
Zo kan het voorkomen dat er al meldkamer het AED-Alert sysbinnen 3 minuten gereanimeerd teem opgestart.
wordt met een AED. Met dit SMSsysteem is een Hartsafe Rooi pas Op het moment dat de meldkaecht hartsafe.
mer de postcode ingeeft van de
locatie waar het slachtoffer zich
Hiervoor zijn echter veel opbevindt, gaat AED-Alert aan het
geleide Rooise AED-bedieners werk. Het systeem zoekt in een
nodig die bereid zijn zich te
straal van 1000 meter rondom de
registreren via
postcode en huisnummer van de
"www.aedalert.nl".
plaats van het slachtoffer naar
ingeschreven burgerhulpverleners.
Het systeem kan twee soorten
berichten uitsturen:
Een reanimatiebericht aan
deelnemers om direct naar
het slachtoffer te gaan en te

TRINED SLUIT EERSTE GLASVEZEL AAN OP DE KAMPEN AAN
Een tijd geleden heeft Glashart op beide bedrijventerreinen een nieuw glasvezelnetwerk aangelegd waarbij
de gevestigde bedrijven voor
een beperkte bijdrage een
aansluiting konden krijgen.
Het is nu ook mogelijk om
daar diensten op te bestellen.

internet en telefonie, maar er is
natuurlijk veel meer mogelijk.
Tevens is het bij zakelijke aansluitingen mogelijk om eigen apparatuur op de glasvezelverbinding aan te sluiten. Wilt u meer
informatie of wilt u een aansluiting bestellen? Dan kunt u contact opnemen met TriNed via
0413 486051 of kijken op
www.trined.nl/zakelijk.

Onlangs heeft TriNed haar eerste glasvezelaansluiting op bedrijventerrein De Kampen aangesloten. Enkele bedrijven hebben al een dienst bij TriNed besteld onder andere bestaande uit
4

starten met reanimatie
Een defibrillatiebericht aan
deelnemers om eerst een
AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te
gaan en te starten met hulpverlening
Door scheiding aan te brengen
tussen mensen die kunnen reanimeren en mensen die kunnen
defibrilleren wordt nodeloos tijdverlies voorkomen.
'Met AED-Alert wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt'.

Secretariaat BBN+K:
p/a Jack Biemans
Jan Tinbergenstraat 4
5491DC Sint-Oedenrode
0413-475271
www.bbnk.nl
Redactie Nieuwsbrief:
p/a Ans Vermeltfoort
Eikenstraat 2,
5492SK Sint-Oedenrode
tel. 06-45816188
pr@bbnk.nl
Melden defect straatverlichting:
M. Rijkers - Gemeente
0413-481218
mrijkers@sint-oedenrode.nl
Locatie AED-apparaten:
Nijnsel: Industrieweg 13
pand van de firma VERBA
Kampen: Jane Addamsstraat
zijgevel pand v/d Biggelaar installatietechniek
Melden verdachte omstandigheden/
personen:
alarm@bbnk.nl
Politie Brabant Noord
District Aa & Dommel
Frans van Rozendaal
Buurtcoördinator Sint-Oedenrode
Postbus 10002, 5283WB Boxtel
Tel. 0900-8844,
Fax 0411-512400
E-mail:
Frans.van.Rozendaal@BrabantNoord.politie.nl
www.politie.nl/brabant-noord

