Bedrijfsreportage
Partycentrum Concordia ook geschikt voor elke zakelijke gelegenheid

Concordia ondergaat spectaculaire metamorfose
In mei 2006 sloot Concordia haar deuren om gesloopt te worden. Het gebouw was op en de woningstichting wilde nieuwe huizen
bouwen op de plaats van het oude pand. Hierdoor zou een historisch stukje ‘s-Gravendeel verloren gaan.
Na goed overleg met HW Wonen, besloten John
en Laura Kraijo het oude pand te kopen en het
nieuw leven in te blazen. En hoe! Het hele pand
is onder handen genomen en is van top tot
teen verbouwd. Een nieuw dak, alle leidingen
vervangen, een nieuw interieur en een compleet
nieuwe voorgevel zijn het resultaat van hard werken, onder andere in samenwerking met diverse
lokale bedrijven. Partycentrum Concordia leeft nu
weer als nooit te voren. Het is fris, modern en van
alle gemakken voorzien.

Ook voor particuliere gelegenheden, zoals
kraamfeesten, recepties, een high tea met een
groep, bruiloften en verjaardagen kunt u bij Concordia terecht. Tevens is Concordia een officiële
trouwlocatie van de gemeente Binnenmaas. Met
een professionele invulling en op basis van uw
wensen, maakt Partycentrum Concordia uw feest,
vergadering, bruiloft, tot een groot succes. Kijk op
onze website voor meer info en leuke evenementen: www.concordiasgravendeel.nl.

Nieuwe pand (na de verbouwing)

Oude pand (voor de verbouwing)

Ruimte voor elke gelegenheid
Concordia is na de verbouwing geschikt voor
elke gelegenheid! Zo biedt Partycentrum
Concordia diverse mogelijkheden voor vergaderingen, (verkoop)presentaties, bedrijfs- en
personeelsfeesten,kerst- en nieuwjaarsborrel,
enzovoort. De zalen zijn geschikt voor groepen
tot 300 personen.
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Hoe belangrijk is duurzame energie voor u?

Accountants, fiscalisten,
bedrijfs- en organisatieadviseurs

Heeft u de juiste adviseur?

Rutger Groenewegen

Schipper/OAZ mag zich met 11 vestigingen en een personeelsbestand van
325 medewerkers tot de gerenommeerde accountants- en advieskantoren
in Zuidwest-Nederland rekenen. Het maakt niet uit hoe groot de onderneming is: met een goede adviseur achter je, sta je er niet alleen voor! Bij
Schipper/OAZ werken accountants, fiscalisten, bedrijfs- en organisatieadviseurs in dienst van de klant.
Kantoor Oud-Beijerland: telefoon 0186 63 43 73
Overige kantoren: Goes, Made, Middelharnis, Rijen, Rotterdam,
Terneuzen, Tholen, Vlissingen, Zierikzee en Zundert.

www.ondernemendoejesamen.nl

Van Rennes Elektrotechniek steunt de coöperatie
Hoeksche Waard Duurzaam en onderstreept het belang van
duurzaamheid in de Hoeksche Waard.
Op ons bedrijfsgebouw is 7,5 kWp aan zonnepanelen
geïnstalleerd en door ons zijn er de afgelopen jaren vele
zonne-energie installaties aangesloten. Van Rennes kan ook
uw partner zijn voor zonne-energie installaties. Door de
overheid wordt hiervoor subsidie beschikbaar gesteld, maar
ook zonder subsidie is het zowel voor de zakelijke als
particuliere relatie zeer interessant zonnepanelen aan te
schaffen. Voor info bel 0186-572422.

