
 

Nieuwsbrief 8 - oktober 2013 
 
Info avond Energie + afvalverwerking + ondernemerscafé 
 
Tijdens de presentatie van Ondernemend Geffen op 26 september zijn de voordelen van collectieve inkoop 
van energie en afval gepresenteerd. Het bestuur heeft getracht voordelen te kunnen behalen uit het grote 
aantal leden van onze vereniging. Daarnaast zijn de ontwikkelingen binnen onze vereniging van het afgelopen 
jaar besproken. Afsluitend was er een gezellig ondernemerscafé in café het Haasje. De opkomst was goed te 
noemen en naar onze mening zijn dergelijke avonden voor herhaling vatbaar. Mochten er nog tips of 
aanbevelingen zijn van onze leden dan horen we dit graag.  
Hieronder vind u informatie over de partijen die gesproken hebben tijdens deze avond. Tevens is er in deze 
mail info verstrekt over Gebr. Van de Wetering en Gebroeders van den Berg welke in een vergelijkbare sector 
zitten als van Happen. Schroom ook niet contact op te nemen met onze eigen leden. 
 
Energie Inkoop Bernheze Maasland 
Dit collectief koopt elektriciteit en gas in voor 200 bedrijfspanden in de regio Bernheze Maasland. Voor 
Bakkerij Brands en van de Pol glas- en schilderwerk zijn berekeningen gemaakt waaruit een besparing van 
ruim 20% blijkt, ofwel respectievelijk 1.500 en 300 euro per jaar. Reageer nu en Dave Lusthof (tel. 06-
20424621 of d.lusthof@cinergie.nl) neemt contact met u op voor een korte afspraak. Op basis van uw huidige 
energieafrekening brengt hij vrijblijvend in kaart: 

 

 De looptijd van uw huidige contract (incl. opzegbrief). 

 En hoeveel u kunt besparen. 
 
Van Happen Containers 
Geld en tijd, zijn zaken waar het u vaak aan ontbreekt. En wij begrijpen u als geen ander. Daarbij is 
afvalinzameling niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. U wilt er eigenlijk geen omkijken naar hebben, maar 
dan moet het wel goed geregeld zijn. 
  
Ondernemend Geffen biedt u de mogelijkheid uw afvalstromen op een maatschappelijk verantwoorde wijze te 
laten verzorgen door onze speciaal geselecteerde partner ‘Van Happen Containers’. Van Happen Containers 
heeft kennis van alle branches, is gespecialiseerd in het duurzaam inzamelen en verwerken van alle 
afvalstromen en is in het bezit van o.a. VCA en ISO certificaten.  
  
Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op uw huidige tarieven? Neem dan contact op met Danny Buytels via 
Danny.buytels@vanhappencontainers.nl of 06-52 52 28 27. Hij komt graag bij u langs om uw afvalstromen 
binnen uw organisatie te analyseren, u hierover te adviseren en hij legt u direct de besparing voor.  
 
Gebr. Van de Wetering (bron: Interview Torenklanken): 
Ondernemende mannen zijn het: Piet (65) en Christian (36) van de Wetering. 24 Uur per dag zijn ze bereikbaar 
om het werk voor hun bedrijf goed te laten verlopen. En werkzaam in de transport- en afvalbranche is dat een 
drukke baan. 
 
Het transportbedrijf werd in 1918 opgericht door Piet van de Wetering (grootvader van Piet). Met paard en 
wagen werden toen kolen, hout en zand voor fabrieken vervoerd. Dat ging met veel kleinere hoeveelheden 
dan tegenwoordig. “Zo’n paard kon natuurlijk niet heel veel trekken”, vertelt Piet. “Zand werd in kleine delen, 
soms maar een halve kub per keer, vervoerd naar de klant.” In 1946 namen Christianus (vader van Piet) en zijn 
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broers het bedrijf over. Behalve het bedrijf ontwikkelde ook de techniek zich. In 1949 kwam de eerste 
vrachtauto in het bedrijf en in 1956 werden de laatste paarden verruild voor de ronkende motoren. In 1972 
was het de beurt aan Piet, en zijn broer Tonnie, om het familiebedrijf over te nemen. 
 
Onder leiding van Piet en Tonnie is het familiebedrijf de afgelopen jaren verder gegroeid. Waar grootvader 
Piet startte met paard en wagen is het bedrijf tegenwoordig niet alleen in de transportsector werkzaam, maar 
ook in de afvalverwerking (Milieuservice Oss). “In principe zijn we in de hele keten van de bouw actief”, legt 
Christian uit. “ We vervoeren de materialen naar de bouw toe en leveren containers voor het afvoeren van het 
bouw- en sloopafval en verwerken deze op onze eigen locatie. Het wagenpark telt inmiddels 8 vrachtauto’s, er 
zijn 5 medewerkers in dienst en daarnaast wordt af en toe nog gewerkt met ZZP’ers. 
 
Vanwege de ontwikkelingen is het bedrijf sinds 1999 gevestigd op bedrijventerrein De Elzenburg in Oss. Waar 
de Gebr. Van de Wetering een professionele afvaloverslag hebben. Ze beschikken over een provinciale 
afvalstoffenvergunning, waardoor ze bijna alle afvalstoffen kunnen opslaan. Het bouw- en sloopafval wordt 
hier gesorteerd, klaar gemaakt en vervoerd naar de verwerkers. “Slechts 5% van het totale afval kan niet meer 
worden hergebruikt. Het overige wordt allemaal nuttig gebruikt”, vertelt Christian. Zo wordt oude 
vloerbedekking en tapijt bijvoorbeeld gebruikt om de ovens van cementfabrieken te stoken. “Het loont dus 
echt om afval te scheiden”, vult Piet aan. “En het is dan voor ons de uitdaging om het afval zo milieuvriendelijk 
weg te zetten.” 
 
De milieuwetgeving verandert continue. Voor Piet en Christian is het daarom zaak om alle ontwikkelingen in 
de sector op de voet te volgen. Als voorzitter, van een groep afvalverwerkers in Noordoost Brabant, zorgt Piet 
dat hij tijdig de nodige kennis vergaart en daar met zijn bedrijf op kan inspelen.  
Ook het bedrijf blijft in ontwikkeling. De nieuwe generatie, in de figuur van Christian, staat inmiddels gereed 
om het familiebedrijf voort te zetten. Piet vindt het werk echter ook nog altijd leuk en uitdagend en blijft 
daarom ook na zijn 65ste met veel plezier actief binnen Gebr. Van de Wetering. 
 
Meer weten over de transport- en/of afvalmogelijkheden van de Gebr. Van de Wetering? Neem dan een kijkje 
op www.vdweteringtransport.nl of neem contact met Piet of Christian op. Zij vertellen u graag meer over hun 
bedrijf. Telefoonnummer Tel: +31 (0)412-622291.  
 
Gebroeders van den Berg: 
Gebroeders van den Berg bestaan inmiddels meer dan 30 jaar en hebben een goede reputatie opgebouwd als 
het gaat om alles op het gebied van transport, grond en sloopwerkzaamheden. Ook voor levering van diverse 
soorten zand en grind en de verhuur van containers bent u bij van Berg aan het juiste adres. Van den Berg 
beschikt over diverse containerwagens voor het plaatsen van containers voor de aan- en afvoer van grond, 
hout, puin, bouw- en sloopafval. Op http://www.gebrvdberg.nl/ vind u een overzicht van de diensten en 
activiteiten van van den Berg Transport. U kunt het bedrijf ook telefonisch of per email bereiken. 
Telefoon 073-532 22 96 
GSM Hennie: 06-22 66 87 85 
GSM Antoon: 06-51 47 69 75 
Email: gebrvandenberg@live.nl 
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