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6 oktober 2011
Hèt zakelijke B-to-B evenement in Houten!

nog:    16 wkn

Volgende keer ook met uw bedrijf in de schijnwerpers op de pagina van de Houtense Ondernemersdag? 
Neem contact op met ‘t Groentje voor de mogelijkheden!

UW AUTO WEET WAAROM! www.adautobedrijf.nl

Waarom een AD Autobedrijf 10 x beter is

1 Altijd zorgeloos autorijden

2 Altijd op de hoogte van alle merken

3 Altijd prijsopgave vooraf

4 Altijd korte levertijden

5 Altijd stipte afspraken

6 Altijd staan onze vakmensen voor u klaar

7 Altijd het juiste gereedschap

8 Altijd garantie op onderdelen

9 Altijd de beste service

10 Altijd komt het milieu op de eerste plaats

24 maanden

op onderdelen en uurloon

Internationale
G a r a n t i e

AD Autobedrijf De Rooy B.V.
Beusichemseweg 58, 3997 MK  ’t Goy (Houten) NL
+31 (0) 30-6012024

 28,50 p.p.

Plateau
Fruits de Mer

(een royale selectie van 
schaal- en schelpdieren)

ETENBIJ.NL

Verkoop van 3 merken NIEUWE CARAVANS: 
SPRITE - STERCKEMAN - IXUS NU IN ONZE SHOWROOM 2011 MODELLEN!

Verkoop van occasions, caravans & kampeerauto’s met minimaal 1 jaar Bovag
garantie. Levering van tenten, onderdelen en accessoires.
Moderne en goed uitgeruste werkplaats met remmentest bank, spuitcabine en uit-
sluitend gediplomeerd personeel voor:ONDERHOUD, INBOUW, REPARATIE & 
SCHADEHERSTEL van alle merken caravans en kampeerauto’s.
  

   
Geselecteerd schade herstelbedrijf door alle

                                                              verzekeringsmaatschappijen. 4 jaar schriftelijk
            garantie bij schade herstel.

Open van ma. t/m zat. van 8.00 tot 17.00 uur
                                                        Industrieterrein De Schaft Nieuwe Schaft 1 Houten

Makeblijde

www.makeblijde.nl - 030 63 65 272

Elke zondag open 11-18 uur
Genieten van rust, ruimte en lekkere taart

GRATIS 

ENTREE

De Houtense Ondernemersdag is een 
uniek b-to-b evenement in Houten. 
Waarom iets van ver halen terwijl het 
op de hoek van de straat te krijgen 
is? Ontdek de kracht van Houtense 
ondernemers en kom naar deze in-

spirerende middag. De Houtense 
Ondernemersdag is een initiatief van 
de gemeente Houten, Kamer van 
Koophandel Midden Nederland en 
de ondernemersverenigingen IKH, 
OKK en ZZP-Houten. 

Reserveer 6 oktober alvast 

in uw agenda!

Vrijwel direct na de eerste voor-
bereidingen voor de Houtense 
Ondernemersdag 2011 werd Ra-
bobank Kromme Rijnstreek partner 
in zaken. Jeroen de Heer, algemeen 
directeur, is een van de juryleden. 
Onder de bezielende leiding van jury-
voorzitter burgemeester Lamers, zal 
hij samen met de andere juryleden de 
uiteindelijke winnaar kiezen. Jeroen: 
‘Het wordt een spannende strijd en 

ik verheug me er op de drie fi nalisten 
te ontmoeten. Door partner in zaken 
te zijn kunnen we onze betrokken-
heid zichtbaar maken. We steunen 
veel activiteiten in de Kromme Rijn-
streek en dragen ondernemers een 
warm hart toe. Ik ben benieuwd wie 
straks de ‘Onderneming van het Jaar’ 
wordt.’ Deze prijs wordt beschikbaar 
gesteld door de Rabobank.

Rabobank is partner 
in zaken

Wat:  
 Houtense 
 Ondernemersdag
Wanneer: 
 Donderdag 6 oktober 

vanaf 15.00 uur
Waar:  
 Expo Houten
Kosten:
€ 20,00

Reserveren: 
 vanaf half augustus via 
 www.houtense
 ondernemersdag.ikh.nl

Dick Bakker
directeur Arval:
‘Ons gebouw is een blikvanger in 
Houten en ik ben zeer verheugd 
dat we genomineerd zijn voor 
‘Onderneming van het Jaar’. Ik zie 
de nominatie als een waardering 
voor onze sterke lokale betrokkenheid 
en inzet van de afgelopen jaren.’ 

Peter de Rooy
mede-eigenaar van De Rooy Transport:
‘We zijn er trots op dat we door-
gedrongen zijn tot de fi nale. Het 
is een erkenning voor ons bedrijf. 
Namens de bedrijvenvereniging OKK 
was ik lid van de projectgroep. Toen ik 
ontdekte dat wij genomineerd waren, 
heb ik die functie direct neergelegd. 
De OKK wordt nu vertegenwoordigd 
door Waldi van Slagmaat.’

Christel van der Gun
eigenaresse Stardance:
‘Dit had ik nooit verwacht! We zijn 
een relatief kleine onderneming, maar 
wel heel actief. Niet alleen in Houten, 
maar ook ver daarbuiten. Ik vind het 
bijzonder dat Stardance een van de 
fi nalisten is.’

De fi nalisten!

Robert Barendse noemt zichzelf 
gekscherend ‘huisarts’ voor 
ondernemers. Geen gekke om-
schrijving als je ondernemers-
adviseur bij de Kamer van 
Koophandel MNL bent. Hij is een 
van de leden van de projectgroep 
voor de Houtense Ondernemers-
dag en coördinator van de ver-
kiezingen. ‘Het is fascinerend om 
te zien hoe divers de bedrijvigheid 
in Houten is’ aldus Robert.
Tijdens de Houtense Ondernemers-
dag worden twee prijzen uitgereikt; 
‘Onderneming van het Jaar’ en 
‘Ondernemerstalent van het Jaar’. 
‘Er zijn veel doorgewinterde be-
drijven in Houten te vinden. Maar 

ook veel starters. Beiden verdienen 
het om extra aandacht te krijgen.’
Alle genomineerden voor de 
‘Onderneming van het Jaar’ zijn 

inmiddels bezocht en hiervan zijn 
uitgebreide verslagen gemaakt. ‘We 
hebben naar diverse bedrijfsas-
pecten gekeken zoals, personeels-
beleid, ontwikkeling, binding met 
Houten en duurzaamheid. Deze 
criteria zijn cijfermatig vertaald en 
daar zijn uiteindelijk de De Rooy 
Transport, Arval en Stardance als 
fi nalisten uitgekomen. Zij vertegen-
woordigen een mooie mix van be-
drijvend Houten!’ De winnaars 
worden in september door de 
deskundige jury bezocht. Zij maakt 
op 6 oktober de winnaar bekend. 
De selectiecommissie buigt zich de 
komende tijd over ‘Ondernemers-
talent van het Jaar’. 

Finalisten ‘Houtense Onderneming 
van het Jaar’ bekend


