
De voorbereidingen voor de
bouw van de Megastore zijn be-
gin 2013 gestart en op 20 juni
2013 is de bouwvergunning voor
de eerste fase uitgegeven dank-
zij de goede medewerking van
het Bestuurscollege, DROB en
brandweer. De bouw wordt gro-
tendeels verzorgd door lokale be-
drijven en verloopt gefaseerd om
ook tijdens de verbouwing klan-
ten goed te kunnen blijven be-
dienen. Naar verwachting zal de
laatste fase halverwege 2015 zijn
afgerond. In de afgelopen jaren
is het aantal klanten gestaag ge-
groeid. ,,Om onze klanten goed

te kunnen bedienen, het assorti-
ment te verruimen en innovatie
door te voeren, is het belangrijk
om uit te breiden. En onze hui-
dige opzet beperkt ons in onze
groeiambities”, aldus de heer
Herbert van der Woude, ceo van
Kooyman. ,,We hebben gekeken
naar andere locaties, maar heb-
ben gekozen voor het bouwen
van een volledig nieuwe winkel
op de huidige locatie. Dat was
mogelijk omdat we het terrein
hebben kunnen uitbreiden door
aankoop van het naastliggende
perceel”. Het nieuwe onderko-
men kan met een totale opper-

vlakte van ruim 16.000 vierkan-
te meter met recht een Megasto-
re worden genoemd. Het win-
kelgedeelte is 2.500 vierkante
meter groot en daarmee het
drievoudige van de huidige win-
kel. De opslagcapaciteit wordt
fors uitgebreid en in totaal wor-
den er 77 parkeerplaatsen aange-
legd. Nieuw op Bonaire is de
komst van een overdekte ‘Drive
Thru’ van 2.300 vierkante me-
ter. Dit concept is door Kooy-
man in 2002 voor het eerst geïn-
troduceerd op Curaçao en is een
groot succes gebleken omdat het
een zeer efficiënte manier is om

bouwmaterialen te kopen. ,,Een
ander groot voordeel is dat we de
materialen overdekt kunnen op-
slaan wat de kwaliteit van de pro-
ducten ten goede komt en we
ook onze medewerkers een veel
aangenamere werkomgeving
kunnen bieden. Wij kijken er
naar uit dit concept ook naar Bo-
naire te halen”, vertelt Van der
Woude. De bouw van de Kooy-
man Megastore geeft ook een
positieve impuls aan de econo-
mie van Bonaire. Het aantal ar-
beidsplaatsen wordt uitgebreid
met 20 medewerkers om een
winkel van deze grootte goed te
kunnen bemannen. Daarnaast
maakt de komst van de Drive
Thru het voor de lokale onderne-
mer mogelijk om sneller zijn
aankopen te doen waardoor hij
in staat is om zijn productiviteit
te verhogen. Dit is zeer belang-
rijk om projecten op tijd en
binnen budget op te leveren. Dat
Kooyman op dit moment in-
vesteert in deze uitbreiding geeft

aan dat het bedrijf het volste ver-
trouwen heeft in de toekomst
van Bonaire op langere termijn
en hier op eigen wijze graag een
bijdrage aan levert. De totale in-
vestering bedraagt gespreid over
2014 en 2015 om en nabij zeven
miljoen dollar. Kooyman is al
sinds de jaren 50 van de vorige
eeuw actief op Bonaire met de
levering van bouwmaterialen. In
1982 startte het samen met drie
andere partijen op de huidige lo-
catie aan de Kaya Korona een
onderneming op Bonaire ge-
naamd General Store Bonaire
(GSB). De aandelen van GSB
werden in 1991 overgenomen
en GSB werd onderdeel van de
Kooyman-organisatie. In 2001
veranderde de naam in Kooy-
man Bonaire. Kooyman heeft
zes vestigingen verspreid over
Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint
Maarten waar in totaal 500
medewerkers werkzaam zijn.
Bij Kooyman Bonaire werken op
dit moment 35 mensen.
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Teamplayers gezocht

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen om ons team te 
versterken. 

Repair & Maintenance medewerker

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen:

MBO / VBO techbische richting en gemotiveerd 
Ervaring op dit gebied is gewenst min 2 jaar
Service gericht en communicatief vaardig. 

Flexibel zijn (avond, weekend en feestdagen)
Goed in Nederlands en Engels

Minstens 24 jaar oud zijn
In bezit van eigen vervoer

Front offi ce medewerker (Night auditor)
Doorzettings vermogen
Ervaring op dit gebied is gewenst (+/- 2 jr)
MAVO / HAVO opleiding
Flexibel zijn (avond, weekend en feestdagen)

CV naar: humanresources @plazaresortbonaire.com

PLAZA RESORT BONAIRE ABRAHAM BLVD 80 - BONAIRE - NETHERLANDS 

ANTILLES PHONE (+ 599  717 2500) - FAX (+ 599 717 7133) - http://www.

PlazaResortBonaire.com

Vlnr. Job Laboyrie, Elmer Marselia (beiden Kooyman), waarnemend
gezaghebber Edison Rijna, gedeputeerde James Kroon, en Frank
Hoencamp, Herbert van der Woude en Juri Kooyman (alle drie 
Kooyman).

Kooyman bouwt 
nieuwe Megastore 
Van onze correspondent
Kralendijk - Met een feestelijke ‘eerste schop in de grond’ heeft Kooyman afgelopen
vrijdag de officiële start gegeven van de bouw van een groots opgezette Megastore op
Kaya Korona te Bonaire. 


