
Wat vindt u in deze uitgave

BN’er bij ABOVO Media

De thuisbasis

Puzzel met ons mee

Gespot bij ABOVO Media!
Zien en gezien worden. Daar draait het  
allemaal om bij succesvol ondernemer-
schap. Vandaag hebt u met eigen ogen  
kunnen zien wat ABOVO allemaal in huis 
heeft. En dat is heel wat. Maar wij hebben 
u ook gespot. Zo zie je maar hoe snel wij 
media kunnen maken.

Breed beeld
Wij zijn benieuwd of het beeld dat u van 
ABOVO Media had, overeenkomt met 
het beeld dat u nu van ons heeft. Had u 
enig idee van onze brede bereikbaarheid? 
ABOVO is zoveel meer dan het plaatsen van 
een advertentie in de krant. Wij zijn totaal 
crossmediaal. Zo kunnen offline en online 
communicatie elkaar optimaal ondersteu
nen. Voor reclame met rendement. Naast 
advertenties, brochures, campagnes, logo’s 
en huisstijlen wijzen wij tientallen bedrijven 
per maand de oprit naar de digitale snel
weg. Van eenvoudige website tot compleet 
content management systeem. Door onze 
uitstekende contacten met uitgeverijen, 
providers en deskundige partners kunnen 
wij letterlijk en figuurlijk alles realiseren.  
Op tijd en binnen het budget. Van banner 
tot billboard.  

Tien jaar
ABOVO bestaat dit jaar tien jaar. Reden 
genoeg om eens flink uit te pakken. Van
daar dit open (t)huis. Want wie jarig is, kan 
rekenen op veel visite. Ons jubileum wordt 
verder ondersteund door de lancering van 
onze nieuwe website. Op deze geheel gere
stylde internetsite staat alles wat u weten 
wilt over onze producten, onze diensten en 

Puzzel met ons mee
Communicatie-advies, websites, banner-
campagnes: ABOVO is op vele vlak-
ken thuis in media. Kloppend hart van 
ABOVO Media is Traffic, de afdeling  
die er wekelijks voor zorgt dat zo’n  
500 advertenties geplaatst worden.

U ziet hier tien fragmenten uit adver
tenties met daaronder tien bijpassende 
klantennamen in een willekeurige  
volgorde. Aan u de taak om uit te zoeken 
welk fragment bij welke klant hoort.  
De antwoorden vindt u naast fragment 3. 
Niet stiekem spieken, natuurlijk.

A Gemeente Medemblik C Van Overbeek Makelaardij E Ursem G Overstad I Simon Loos

B Schipper Kozijnen D Zorggroep Omring F Rabobank H Remia J Warsteiner “�Wanneer�een�ontwerp�
begint�te�spreken,�dan�
moet�de�vormgever��
zwijgen.”��
(Rick�van�der�Steen)

onze werkwijze. De prettig leesbare site is 
opgedeeld in een stuk mediabureau en een 
stuk reclamebureau, maar uiteraard over
lappen deze disciplines elkaar op harmoni
euze wijze. Dus mocht u meer informatie 
wensen naar aanleiding van uw bezoek van 
vandaag; kijk dan op www.abovo.nl zodat 

u nog eens rustig kunt nalezen wat wij 
allemaal in petto hebben. Zo kunt u altijd 
bij ons op bezoek komen wanneer u dat 
het beste uitkomt. Zeven dagen in de week, 
vierentwintig uur per dag. ABOVO geeft 
altijd thuis. 

Speciale open (t)huis-uitgave 
van ABOVO Media 2009

Speciale open (t)huis-uitgave 
van ABOVO Media 2009

Dr. C.J.K. Van Aalstweg 8F
1625 NV  Hoorn
 T 0229  274 006
www.abovo.nl
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Kunststof en aluminium kozijnen zijn mooi en betekenen ook jarenlang onder-

houdsarm plezier. Maar hoe kiest u nou de juiste leverancier? Een bewuste keuze! 

Natuurlijk let u op de prijs. Op de kwaliteit uiteraard en de snelheid van leveren. Maar 

dat zeggen ze allemaal, nietwaar? Dus vraag gerust eens rond in uw omgeving. Goede 

kans dat ze Schipper Kozijnen noemen. De volgende stap wordt dan meteen een stuk 

eenvoudiger: een bezoekje aan één van onze showrooms.

dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur

donderdag koopavond van 19.00 - 21.00 uur / zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

www.schipperkozijnen.nl

SHOWROOM OPMEER  De Veken 201, 1716 KJ  Opmeer  Tel: 0226 36 04 14

Ook vestigingen in AMSTELVEEN - GOUDA - ZWOLLE - GRONINGEN

 NIEUWE KOZIJNEN
 KIEZEN?

Schipper Kozijnen 
maakt 't u makkelijk

Kies ook voor kunststof of aluminium!
R A M E N - D E U R E N - S C H U I F P U I E N - DA K K A P E L L E N

binnena f we rk ing - vens te rbanken -ho r r en - zonwe r ing - r o l l u i ken -geve lbek l ed ing -go ten

Kies voor
energiebesparing én

voor onze winteracties!

Medemblik, gemeente met groeiend perspectief!

 

Wij zijn op zoek naar een:

Oproepbode m/v
(voor 1 à 2 avonden per maand)

Je bent gastheer/vrouw, verzorgt de catering en ondersteunt tijdens avondvergaderingen. 
Het gaat om 7 - 10 uur per maand. Je komt niet in dienst van de gemeente, maar wordt 
via het uitzendbureau opgeroepen en uitbetaald (max. € 14,87 bruto per uur).

Voor inlichtingen kun je bellen met Jacqueline Molenaar (0229) 54 82 75. Je sollicitatie-
brief met cv kun je sturen naar het correspondentieadres in de advertentie of mailen 
naar jacqueline.molenaar@medemblik.nl. De sluitingsdatum is 31 januari 2009. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Medemblik. Een gemeente in Noord-Holland en per 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie tussen drie gemeenten. 
Met bijna 27.000 inwoners en 13 kernen de één na grootste gemeente in West-Friesland. En dat willen we laten zien! 
Groei staat daarbij centraal. Groei in professionalisering van de gemeentelijke organisatie, groei door een volgende 
fusie. De intentie is uitgesproken om per 1 januari 2011 te fuseren met de gemeenten Wervershoof en Andijk.

Correspondentieadres:
Postbus 7

1670 AA Medemblik
Telefoon: 0229 - 54 80 00

Fax: 0229 - 54 80 80
www.medemblik.nl

AMSTERDAM AMSTERDAM-NOORD UTRECHT PURMEREND EDAM-VOLENDAM HOORN STEDE BROEC

Starten in Zwaag in deze 5 kamerwoning (’08), gelegen op 
131m² eigen grond!b.g.g.: zonnige woonkmr. Keuken met 
toegang tot de bijkeuken/berging. De tuin is ca. 12m diep 
(WEST), heeft een carport.1e verd.: 3 slpkmrs en gereno-
veerde badkmr met douche/bad, 2e toilet en wastafel. 2e 
verd.: via vaste trap te bereiken, grote zolderkamer moge-
lijk. Aanvaarding in overleg, kan spoedig.

Inlichtingen kantoor Hoorn: 0229 - 27 17 77

Koopsom € 159.500,- k.k.

Rustig gelegen SEMI-BUNGALOW met garage én slaapkmr 
op de beg.grond. De woning is middels garage-geschakeld 
en heeft slechts aan 1 zijde directe buren. Bgg: o.a. 
Z-vormige woonkmr v.v. open haard en opensl. tuindeuren, 
open keuken, slpkmr en douchegelegenh. 1e Verd.: 3 slp-
kmrs, badkmr v.v. ligbad/douche en toilet. Bergzolder met 
CV-opst. De achtertuin (WEST) heeft geen directe achter-
buren. Parkeren kan op het eigen oprijpad.
Inlichtingen kantoor Hoorn: 0229 - 27 17 77

Koopsom € 225.000,- k.k.

In het oude stadshart van Enkhuizen is in 2004 dit luxe 
appartement met eigen parkeerplaats en een vloeropp. van 
ca. 72 m², terras op het zuiden en berging opgeleverd. Ind: 
hal, lichte woonkamer met open keuken v.v. inbouwapp., 
separate toilet, de badkamer met ligbad/douche, en de 
slaapkamer (20 m²). Het appartement beschikt over GIW 
garantie en het Politiekeurmerk Veilig Wonen! Alle 
voorzieningen bevinden zich op loopafstand.
Inlichtingen kantoor Stede Broec: 0228 - 52 10 52

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Deze zeer ruime kavel met een totale oppervlakte van 
966 m² is gesitueerd achter de Hoofdstraat en grenst aan de 
voorzijde aan de Veilingweg (met uitzicht op de kerk). De 
kavel is gelegen aan doorvaarbaar water en biedt de moge-
lijkheid voor 1 vrijstaande woning met garage of een 2/1 
kapwoning (beide met garage). Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Inlichtingen kantoor Stede Broec: 0228 - 52 10 52

Vraagprijs € 324.500,- k.k.

Uitgebouwd half vrijstaand woonhuis (ca. 535 m³) met 
mogelijkheid voor kantoor aan huis of gelijkvloers wonen! 
Centraal gelegen op 607 m² eigen grond. Bgg: o.a. woon-
keuken met erker, woonkmr met vloerverw., openhaard en 
schuifpui naar de privacyvolle tuin (Zuid) v. ± 40 mtr. diep 
aan water. Uitbouw met kantoor/praktijkruimte of slpkmr. 
Bijkeuken en garage. 1e Verd.: 3 slpkmrs en badkmr. 
2e Verd.: 2 (slp)kmrs en CV-opst. (‘08).
Inlichtingen kantoor Hoorn: 0229 - 27 17 77

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Deze gemoderniseerde vrijstaande woning met garage, 
schuur en carport is gelegen op de ruime kavel van 810m² 
en grenst achter aan het water. Ind: hal, ruime woonkamer 
met openslaande deuren naar veranda, keuken v.v. 
 inbouwapp., bijkeuken, toilet en badkamer v.v. inloop-
douche. 1e  verd: 2 slaapkamers met dakkapel en berg-
ruimte. Bijzonderheden: grote stenen garage, separaat 
appartement v.v. slaapkamer, kitchenette en badkamer.  
Inlichtingen kantoor Stede Broec: 0228 - 52 10 52

Vraagprijs € 324.500,- k.k.

Waterliefhebbers opgelet! Royaal, instapklaar APPARTE-
MENT met parkeerplaats en lift. Gelegen aan water, nabij 
Hoorn-centrum, openbaar vervoer, haven en IJsselmeer. 
Bgg: bijkeuken, toilet, woonkeuken v.v. vloerverw. en 
inbouwapp., toegang tot terras. 1e Verd.: v.v. massief eiken 
vloer, woonkmr met vrij uitzicht, balkon. 2e Verd.: 2 grote 
slpkmrs (voorh. 3). Luxe badkmr v.v. vloerverw. 3e Verd.: 
grote zolder, 4e slpkmr mogelijk. 
Inlichtingen kantoor Hoorn: 0229 - 27 17 77

Vraagprijs € 339.500,- k.k.

Bij deze compleet geïsoleerde twee-onder-eenkapwoning 
met inpandig garage zijn er vanaf 2005 diverse verbouwingen 
uitgevoerd. Ind: Hal, woonkamer met openslaande tuindeuren, 
open luxueuze keuken, bijkeuken met toegang tot inpandige 
garage. 1e verd: 3 slaapkmrs, luxe badkmr met vloer-
verwarming, douchecabine, duoligbad. 2e verd: vaste trap, 
open ruimte met CV-ketel (4e slpkmr mogelijk). Bijz: 296 m2 
eigen grond. Deze woning is af!
Inlichtingen kantoor Stede Broec: 0228 - 52 10 52

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Zwaag - Ridderspoor 35 Berkhout - Burg. de Voslaan 9

Enkhuizen - Vette Knol 23

Bovenkarspel - Hoofdstraat 217a

Hoorn - Lijndraaier 30

Andijk - Hoekweg 55

Hoorn - Jeudje 47

Lutjebroek - De Weed 74

scherp geprijsd

Nieuw Nieuw

TERWIJL U KIJKT NAAR EEN NIEUWE WONING
HEBBEN WIJ AL KIJKERS VOOR UW OUDE HUIS

WWW.VANOVERBEEK.NL

Iets voor U?
Stuur of mail uw 
sollicitatiebrief 
met CV naar 
Ursem Bouwgroep B.V.
Afdeling Personeelszaken
Postbus 3  
1687 ZG  WOGNUM
Telefoon (0229) 57 70 10
w&s@ursem.nl 

Acquisitie n.a.v. deze 
advertentie wordt niet 
op prijs gesteld!

Nooit meer files ? Werk in de regio !

De afdeling Bouwsystemen van Ursem Bouwgroep B.V. produceert 
al ruim dan 25 jaar Industriële, Flexibele en Demontabele accommo-
daties. Deze modulaire bouwsystemen worden ingezet in de gezond- 
heidszorg, onderwijssector, het bedrijfsleven, de woningbouwmarkt 
en het gevangeniswezen. Ursem kenmerkt zich door haar grote 
expertise, vakkundigheid en moderne productieprocessen in een 
nieuwe, ultramoderne fabriek in Wognum. 

In verband met de sterke groei en nieuwe ontwikkelingen zijn wij op 
zoek naar een ervaren:

Afdelingchef Assemblage 
(40 uur)
De baan:
-  U stuurt, instrueert en controleert de afdeling assemblage in de 

productiestraat
-  U geeft leiding aan 35 productiemedewerkers, samen met  

2 voormannen
-  U volgt en stuurt op de planning 
-  U draagt zorg voor de kwaliteit van het werk 
-  U voert overleg over de voortgang van het werk 

Functieprofiel:
-  U heeft een afgeronde opleiding MBO bouwkunde of werktuig-

bouwkunde 
-  U heeft ruime werkervaring als voorman en/of uitvoerder 
-  U heeft een pre als u ervaring heeft in houtskeletbouw
-  U bent gedreven in het verbeteren van de processen 
-  U kunt uitstekend het initiatief en de leiding nemen
-  U bent proactief, resultaatgericht en kunt op de juiste wijze  

prioriteiten stellen 

Wij bieden:
-  U krijgt een uitdagende functie binnen een enthousiast team,  

in een resultaatgerichte en moderne organisatie 
-  U werkt met prettige collega's in een goede werksfeer
-  U heeft recht op goede salaris- en secundaire arbeidsvoorwaarden 

conform de CAO

uw baan
uw toekomst

u bouwt

www.ursem.nl

-

www.overstad.com

Welkom bij hét grootste wooncentrum boven Amsterdam!

Alle woonspecialisten bij elkaar in het hart van Alkmaar. Dit unieke en grootste 
wooncentrum uit de regio heeft werkelijk álles op woongebied. Laat u verrassen 
in dit bijzondere woonparadijs!

Oude 
binnenstad

Noord-
hollands
Kanaal

Overstad

Friese 
Brug

Tesselse
Brug

Ringers 
Brug

Maandspecial

Ons adres: 
Koedijkerstraat 28, Alkmaar - Overstad
Telefoon 072 512 11 88 | www.borstbedden.nl

Openingstijden
Ma: 13.00-17.30 | Di-Wo-Do-Vr: 9.30-17.30
Za: 9.30-17.00 | Do koopavond: 19.00-21.00 | Zondags gesloten

Ons adres:
Zijperstraat 34, Alkmaar - Overstad
Telefoon 072 528 08 92 | www.versani.nl

Openingstijden
Ma-Vr: 9.30-18.00 | Do koopavond:  18.00-21.00
Za: 9.00-17.00 | Zondags gesloten

Ons adres:
Pettemerstraat 6-8, Alkmaar - Overstad
Telefoon (072) 512 26 03 | www.designhallen.nl

Openingstijden
Di-Wo-Vr-Za: 9.30-17.30 | Do: 9.30-18.00
Do koopavond: 19.00-21.00 | Zondags gesloten

Ons adres:
Huiswaarderplein 11c, Alkmaar - Overstad
Telefoon 072 512 19 86 | www.deslaapzaak.nl 

Openingstijden
Ma: 13.00-17.30 | Di-Vr: 9.30-17.30
Do koopavond: 17.30-21.00 | Za: 9.30-17.00

Ons adres:
Noorderkade 1038, Alkmaar - Overstad | Telefoon 072 511 27 60
Volg de borden P Eigen parkeerterrein | www.vantil.nl

Openingstijden
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 | Do-Vr:  9.30-21.00
Za: 9.30-17.30 | Zondags gesloten

Ons adres:
Huiswaarderplein 5b, Alkmaar - Overstad
Telefoon 072 511 23 24 | www.aladdinlampen.nl 

Openingstijden
Ma: 13.00-18.00 | Di-Vr: 9.00-18.00
Do koopavond: 18.00-21.00 | Za: 9.00-17.00

Ons adres:
Noorderstraat 9, Alkmaar - Overstad
Telefoon 072 512 88 11 | www.montel.nl

Openingstijden
Ma: 13.00-17.30 | Di-Vr: 9.30-17.30
Do: 9.30-21.00 | Za: 9.30-17.00

Ons adres:
Noorderkade 1027, 3e etage Klercq Woonwereld, Alkmaar - Overstad
Telefoon 072 512 80 66 | www.buitengewoon-alkmaar.nl

Openingstijden
Ma: 13.00-18.00 | Di-Wo-Vr:  9.30-18.00 | Do: 9.30-21.00
Za: 9.30 - 17.00

Ons adres:
Huiswaarderplein 5a, 1823 CP Alkmaar
Telefoon 072 511 96 91 | www.mobi.nl 

Openingstijden
Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 | Do: 9.30-21.00
Vr: 9.30-18.00 | Za: 9.30-17.30 | Zondags gesloten

Ongestoord en rustig slapen
8 maart

geOpenD

van 12.00 

-16.00 uur 

Webwinkel geopend, bestel nu ook online

Voordelige boxsprings bij Mobi Exclusieve verlichting Jori bij Designhallen

             Montèl Spotlight tijdelijk extra voordelig! Zwitserse kwaliteit bij Van Til              Verbouwingsopruiming bij de Slaapzaak

verbOuwings
Opruiming

De slaapzaak gaat verbouwen 
daarom heééél veel showroomartikelen 

met kOrtingen tOt 70%

Van Til presenteert de ‘Nonna’. Een schommelfauteuil met 
sierlijk gebogen hout- en metaaldelen. Een wereldberoemd 
design van de bekende Amerikaanse ontwerper Paul Tuttle 
voor de Zwitserse fabrikant Strässle.

Nu bij Van Til, in zwart leder Ambiente, metaaldelen 
in chroom, van € 1871,- nu € 1399,-

Montèl Spotlight

Luxe electrisch verstelbare boxspring ‘Karlstad’ naar Scandinavische stijl.
Bestaande uit hoofdbord, verstelbare onderstellen, afstandsbediening, matrassen 

met pocketvering en matrastoppers. In diverse kleuren stof te bestellen. 
Maat: 180x200 cm.

Bij DESIGNHALLEN vindt u honderden éénmalige aanbiedingen van bekende topmerken 
als Leolux, Montis, Rolf Benz, Minotti, Jori, Artifort en deSede. Uw voordeel kan daarbij 

tot duizenden euro’s oplopen!
 

voorbeeldaanbieding:
Stijlvol zitmeubel Jori ‘JR 8700’ in leder zwart. Met verstelbare armleuningen.

2,5-zits, van € 4294,- nu € 2750,-

1 maart 

geOpenD

van 12.00 

-17.00 uur 

1 maart

geOpenD

van 12.00 

-17.00 uur 

1 maart 

geOpenD

van 12.00 

-17.00 uur 

1 maart

geOpenD

van 11.00 

-17.00 uur 

spot bLOQ 
Vanaf € 90,- in wit en zwart te verkrijgen van het merk LIRIO

verjaag de winter! Het is al zomer bij buitengewoon alkmaar!

Opruiming Collectie 2008 nu tot 40% korting!

nieuwe
collectie 2009
15% voorkoop

korting

nu 25
tot 40%
korting

 Van € 4683,- 
nu € 2545,-

      Prachtige collectie teakhout design

NIEUW

10% 
korting
op alle uitvoeringen

Omring Thuisservice helpt u bij het huishouden. Wij komen bij 
u langs als u niet alles meer zelf kunt, bijvoorbeeld doordat u een 
dagje ouder wordt of ziek bent. Omring Thuisservice maakt deel 
uit van Omring, een krachtige organisatie die op steeds meer
plaatsen in Noord-Holland actief is. Omring biedt persoonlijke 
zorg en staat altijd voor u klaar.

Kan ik iets voor u doen?

 www.omringthuisservice.nl
(0229) 241 551

Aandacht!
OMRINGTHUISSERVICE

Vertegenwoordiger Retail 
DE FUNCTIE  Na een gedegen opleidingsprogramma krijg je de ver-
antwoordelijkheid voor jouw eigen rayon. Binnen dit rayon onderhoud 
je de relatie met 500 supermarkten en slijterijen. De gesprekken zal 
je voeren met  liaalhouders,  bedrijfsleiders en afdelingshoofden. Je 
hebt de verantwoording over de distributie, presentatie en promotie van 
WARSTEINER Premium Pilsener.  Door jouw creativiteit en inzet weet je 
uiteindelijk een maximale omzet te realiseren.

JE PROFIEL De juiste kandidaat beschikt over een mbo-op leiding. Daar-
naast zijn een gezonde ambitie, doorzettings-vermogen en een represen-
tatief voorkomen  eigenschappen die wij als vanzelfsprekend achtten voor 
het uitoefenen van deze functie. Het betreft hier een startersfunctie, enige 
werkervaring is een pre. Natuurlijk ben je in het bezit van een rijbewijs.

HET AANBOD  Wij bieden je een afwisselde zelfstandige baan in een 
 snelgroeiend bedrijf. Waarin je zult samenwerken met een enthousiast 
team. Een bij de functie passend salaris en goede secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn vanzelfsprekend. Wij verzoeken je de schriftelijke sollicitatie, 
voorzien van cv en een recente pasfoto, voor 7 maart 2009, te richten aan 
WARSTEINER  Benelux, t.a.v. de heer L. Mes, Postbus 6319, 4000 HH  Tiel. 
E-mail kan ook: work@warsteiner.nl.

WARSTEINER Premium Pilsener is een van de grootste biermerken van Duitsland. Het wordt 
volgens de hoogste kwaliteitseisen gebrouwen en onderscheidt zich door haar exclusieve  
uitstraling en onvergelijkbaar frisse smaak. Het vindt haar oorsprong in de Warsteiner 
 Brouwerij, gelegen in het plaatsje Warstein aan de noordkant van het Sauerland. Vanuit deze 
zeer moderne brouwerij heeft WARSTEINER Premium Pilsener inmiddels zijn weg gevonden 
naar meer dan 60 landen ter wereld. In Nederland is WARSTEINER al meer dan tien jaar 
succesvol actief in de retail. WARSTEINER Benelux, gevestigd te Tiel zoekt voor de REGIO 
NOORD-HOLLAND een gemotiveerde, ambitieuze en dynamische:

Acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Het is tijd voor Rabobank Noord-Holland Noord.

Rust en stabiliteit. Als er één bank is die deze waarden weet te behouden, 
zijn wij dat. Dat komt omdat de Rabobank al meer dan 110 jaar een 
coöperatie is. Wij hebben geen aandeel houders, maar leden. Inmiddels 
hebben we meer dan anderhalf miljoen leden. Bij belangrijke beslis-
singen komen we altijd weer terug bij onze klanten en leden. Want die 
hebben het voor het zeggen. Dat zorgt voor rust.

De waarde van rust.

Het is tijd voor een bank 
die zichzelf blijft.

Acquisitie naar aanleiding van deze functies wordt niet op prijs gesteld.

Technisch werk 
voor een 
sterk merk

Remia C.V.
Afdeling Personeel & Organisatie
Postbus 10, 3734 ZG  Den Dolder
Tel: 030-2297762,
e-mail: werkenbijremia@remia.nl

Zeg jij ook geen nee tegen een gezonde en dynamische organisatie, 
met een bekende en vertrouwde Hollandse naam? 
Dat is mooi, want wij zoeken 

Technisch Operators
Als Technisch Operator beheers je alle facetten van het verpakkingsproces: 
het voorbereiden van het productieproces, het bedienen van de apparatuur, het 
bewaken van het procesverloop en het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Voor 
medewerkers aan de verpakkingslijn ben jij het (technisch) aanspreekpunt.

Procesoperators
Als Procesoperator bereid je volgens vastgestelde recepten en procescondities de 
producten en ben je verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van de 
productie. Verder draag je zorg voor het nemen en analyseren van monsters, de 
administratieve afhandeling en alle reinigingswerkzaamheden. 

Monteurs 
Als monteur help je mee het machinepark en de overige technische installaties in 
optimale conditie te houden. Dit bereik je door het plegen van preventief 
onderhoud en het oplossen van storingen. Ook het overdragen van kennis en 
het begeleiden van de operators op technisch gebied behoort tot de functie.

Er wordt in een 3-ploegendienst gewerkt (19,5% ploegentoeslag).

Wij vragen
Een technische opleiding op middelbaar niveau en/ of Vapro A en twee à drie 
jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Daarnaast zijn een kwaliteits gerichte 
instelling en goede communicatieve vaardigheden de basisingrediënten voor 
een succesvolle invulling van de functie.

Wij bieden
Beschik jij over het talent met het juiste technische sausje? Dan krijg je bij ons 
een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt opgevolgd door een vast 
contract. In het arbeidsvoorwaardenpakket zit onder meer een vaste gratificatie 
en een winstdelings regeling. Naast een goede werksfeer zijn er ruime 
ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.

Als je surft naar www.werkenbijremia.nl krijg je een uitgebreid kijkje in de wereld 
die saus heet. Dan kan je meteen even de bedrijfsfilm bekijken en/of online 
solliciteren. Je kunt ook een open sollicitatie met cv en motivatie mailen naar 
p&o@remia.nl of sturen naar:

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WWW.SIMONLOOS.NL

Voor onze standplaats te Den Bosch zijn wij op zoek naar

Trailerchauffeurs
Indien u in het bezit bent van het rijbewijs BCE en het CCV-B diploma, 

dan kunt u aan de slag bij Simon Loos Dranken Logistiek BV. 

Als chauffeur rijdt u vanaf de brouwerij in Den Bosch bier naar 

diverse afnemers binnen Nederland. 

Voor deze functie bieden wij

• Dagelijkse ritten, geen overnachtingen;

• Goede arbeidsvoorwaarden;

• Parttime mogelijkheden;

• Fulltime in vier dagen is mogelijk;

• CAO Beroepsgoederenvervoer.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling 

personeelszaken ✆ 0229-502010.

Voor meer informatie over Simon Loos en de vacature van 

trailerchauffeur in Lieshout verwijzen wij u graag naar onze 

vernieuwde website. www.simonloos.nl.
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De dynamiek van ...

Fileleed. Een vrijwel dagelijks terugkerend 
ritueel waar wij ons aan over moeten 
geven. Want hoe snel wij intern ook 
kunnen schakelen, in de auto zijn wij 
overgeleverd aan de stress van de snelweg. 
Niet zo gek dat online communicatie zo’n 
hoge vlucht neemt. De digitale snelweg 
rijdt een stuk sneller. Met alle moderne 
technieken aan boord heeft mijn auto dan 
ook meer van een mobiel kantoor dan van 
een simpel vervoersmiddel. Timemanage-
ment in tijden van traffic-jam.

Nog 12 kilometer voor de boeg. Vandaag 
heb ik een afspraak bij een zorgorganisa-
tie. Een branche die de komende jaren 
ontzettend veel zorgend en ondersteunend 
personeel nodig heeft. Arbeidsmarkt-
communicatie is dan ook een absolute 
aanrader om een goed team medewerkers 
neer te zetten als fundament voor de 
toekomst. ABOVO heeft hier de juiste tools 
voor. En zo vraagt ieder bedrijf om een 
eigen benadering. Elke mediavraag is 
maatwerk. Of het nu gaat om de zorg,  
de makelaardij, de overheid of de  
detailhandel. 

‘Never a dull moment’ dus. Juist die 
dynamiek en diversiteit geven ons werk 
kleur en kwaliteit. En daarbij verleggen  
wij letterlijk en figuurlijk onze grenzen.  
In resultaat en in rijafstand. Want de tijd 
dat ABOVO alleen in de regio werkzaam 
was, is al lang voorbij. Onze mensen  
rijden dagelijks door heel Nederland.  
Om kennis te maken met nieuwe branches 
en nieuwe bedrijven. Van ‘zachte g’ tot 
‘rollende r’. ABOVO is overal thuis.

Sander Bakker

6 april 1999
De naam van Ab/ovo Media wordt 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
in Hoorn. De omschrijving luidt: 
mediaadviesbureau, organisatie en 
realisatie van mediaprojecten. 

6 mei 2001 
De eigen studio wordt ingericht met 
Apple computers, printers én eigen 
vormgevers. In samenwerking met acht 
VBOmakelaars verschijnt de eerste 
editie van [T]HUIS in WestFriesland.

april 2008
Drieëneenhalf jaar na intrek op de 
4e verdieping van het Kopgebouw 
wordt ook de 2e verdieping aan
gekocht. De trafficafdeling en de 
ruime studio worden ingericht. 

heden
ABOVO bestaat 10 jaar! 
Een veelbelovende 
toekomst ligt in het 
verschiet.

6 april 2004
De grote verhuizing. Ab/ovo, ondertussen  
omgedoopt tot ABOVO, wordt te groot voor  
het pand op De Factorij in Zwaag en verhuist 
naar de 4e verdieping van het Kopgebouw.  
Een zichtlocatie met groeipotentie.

30 september 2004
De officiële ROTAerkenning  
is een feit: het mediabureau  
mag nu met elke uitgever  
rechtstreeks zaken doen. Het  
aanzien van ABOVO groeit.

1 augustus 2007
Vanwege de overweldigende 
vraag naar advertentie
mogelijkheden op internet 
start ABOVO een aparte 
afdeling.

februari 2005
De internetafdeling 
ontwikkelt een nieuw 
product: online com
mercials met behulp 
van foto’s. 

7 april 2005
ABOVO start Mediaview.nl. Een 
nieuw bedrijf dat zich volledig 
richt op online commercials. Een 
ideale tool voor woningverkoop 
en bedrijfspresentaties.
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Dat de rijke voedingsbodem van onze regio 
veel talent voortbrengt, is geen geheim. Het is 
ook bekend dat een 
échte Westfries 
altijd met beide 
benen op de grond 
blijft staan. Hoe 
beroemd ook. Al is 
het alleen maar om 
zo de titel van BN’er  
beter te kunnen 
dragen. Neem nu onze eigen Edwin de Weerd. 
Deze getalenteerde webdeveloper houdt zich 

op werkdagen bezig met het ontwikkelen en 
online brengen van actuele en aantrekkelijke 

websites. Maar na 
kantooruren gaat het 
dak eraf. 
Als zanger van de 
populaire Westfriese 
popformatie Oôs Joôs 
maakt hij furore  
met liedjes over 
bloemkolen en grote 

pannen snert. Overdag bij ABOVO, ’s avonds 
op de bühne, maar ‘altoid bloid’. 

BN’er bij ABOVO Media De thuisbasis

De ambitie van ABOVO

ABOVO is een ROTAerkend mediabureau en 
reclamebureau in één. Met alle disciplines 
onder één dak bieden wij zowel kleine als 
grote bedrijven een ideale thuisbasis op het 
gebied van communicatie. Creatieve concept
denkers, strategische specialisten en alerte 
trafficmanagers vullen elkaar daarbij naadloos 
aan. Zo zorgen wij er samen voor dat een 
concept daadwerkelijk communicatie wordt. 
Tastbaar en toonaangevend.

Volop in beweging
Vanuit het Kopgebouw aan het Keern wordt  
er dagelijks hard gewerkt aan de meest  

Ab ovo. Latijns voor ‘uit het ei’. Een nieuw be-
gin. Inmiddels is het al weer tien jaar geleden 
dat Marinus Zoutendijk en Kees Verbeek hun 
plannen voor ABOVO Media uitbroedden. Het 
idee was helder. Het resultaat duidelijk. Eén 
decennium later hebben de heren een onge-
kende groei gerealiseerd. Van twee jongens 
op een zolderkamer naar meer dan vijftig 
koplopers in het Kopgebouw. 

Marinus Zoutendijk:
Ondernemen is je onderscheiden. Kansen zien, 
mogelijkheden creëren en vooruit blijven lopen 
op de concurrentie. Dat is waar wij tien jaar ge
leden voor gingen en waar wij nog steeds voor 
gaan. Als een van de eerste bedrijven begre
pen wij de mogelijkheden van nieuwe media. 
Internet deed net haar intrede in het bedrijfs
leven. Wij zijn toen meteen begonnen met een 
internetafdeling en wisten dat dit een enorme 
vlucht zou gaan nemen. Wij geloofden heilig in 
de kracht van deze tool voor de toekomst. Het 
gecombineerd aanbieden van online én offline 
media is een gouden ei geweest. ABOVO biedt 
een totaalconcept gebaseerd op inspiratie en 
innovatie. Want ondanks ons tienjarig bestaan 
is er elke dag weer een nieuwe uitdaging. 

Kees Verbeek:
ABOVO Media heeft alle disciplines onder één 
dak. Dat is voor ons formaat bedrijven iets 
unieks. De koppeling van een ROTAerkend 
mediabureau én een reclamebureau biedt 
onze klanten veel voordeel. Flexibiliteit en 
functionaliteit gaan hand in hand. Wij doen 

niet ‘zomaar even iets erbij’. De kwaliteit van 
onze medewerkers staat garant voor uitste
kende producten. Op elk vlak. Die diversiteit en 
brede kennis van zaken maakt ABOVO tot een 
aantrekkelijke partner voor bedrijven. Daarbij 
lopen wij altijd een stap voor op de trends. In 
drukwerk en digitaal. Dat houdt ons scherp. Zo 
kunnen wij niet alleen het beste bieden aan 
onze klanten, maar ook aan onze mensen.

4e verdieping:
 Directie
 Verkoop
 Internet

2e verdieping:
 Traffic
 Projecten
 Studio

uiteenlopende opdrachten. Voor online én 
offline media. Want wanneer je een full service 
mediabureau bent, is flexibiliteit een eerste 
vereiste. En dat harde werken werpt zichtbaar 
zijn vruchten af. Door de verbreding en 
verdieping van onze werkzaamheden zijn wij 
in de afgelopen jaren compleet uit onze 
voegen gegroeid. Reden genoeg om naast de 
4e verdieping ook de 2e verdieping van het 
Kopgebouw als thuisbasis in te richten. 
Ondanks deze verdubbeling qua ruimte, wordt 
ook de 2e etage al weer volop benut. Met lichte 
kantoorruimtes die absoluut eigentijds, maar 
toch ook knus zijn ingericht. Want of het nu 
om onze klanten of om onze medewerkers 
gaat. Bij ABOVO ben je thuis.

Werknemers van 
het eerste uur
Carolien Vloeijberghs (Studio)

Dat ‘beauty and brains’ 
heel goed samen 
kunnen gaan, bewijst 
onze blonde Carolien. 
Niet voor niets is het 
mooiste plekje van de 
Studio speciaal voor 

haar gereserveerd. Al vanaf 2002 groeit zij mee 
met ABOVO. Zeven mooie jaren waarin het 
werk steeds leuker werd en de studio uitgroei
de van drie allround vormgevers tot 15 
vakmensen met eigen specialisaties. Wij van 
ABOVO mogen graag naar Carolien kijken. 
Naar haar werk bedoelen wij dan natuurlijk. 
Twijfelde u even aan onze focus?

Gertruud Stroet (Administratie)
Op de administratie 
kan er maar één de 
meest ervaren 
medewerker zijn. En bij 
ABOVO is dat overdui
delijk de goedlachse 
Gertruud Stroet. Zou 

het misschien komen omdat zij op 010101  
in dienst is gekomen? In ruim acht jaar tijd 
heeft deze accurate administrateur haar werk 
zien verschuiven van een berg papier naar 
een efficiënt automatiseringssysteem, 
waarbij facturen alleen nog maar digitaal de 
deur uit gaan. Een flinke tijdsbesparing voor 
alle partijen. ABOVO loopt nu eenmaal graag 
op trends vooruit. Ook op de Administratie.


