
Uitnodiging voor de heropening
Aabo Trading Breda B.V.
Op maandag 11 augustus is Aabo Trading Breda B.V. volledig in de as gelegd. 
Maar wij zijn razendsnel uit de as herezen als een ware feniks.
DOWN en UP in 4,5 werkdag.

U bent allen uitgenodigd om het wonder te komen bewonderen.

Graag verwelkomen wij u op 2 oktober vanaf 14:00 bij  Aabo Trading Breda B.V. 
Hekven 19, 4824 AD te Breda.

Vanaf 18 augustus bent u weer gewoon welkom bij Aabo Trading Breda B.V.

Aabo Trading Breda B.V.
Bedrijventerrein Emer-Noord
Bedrijfsnummer 4172
Hekven 19
4824 AD Breda 

T 088 9965590 
F 076 5498995
E bred@aabo.nl



Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. een 
allesvernietigende brand heeft op maandag 
11 augustus vanaf 12.00 uur onder andere 
het bedrijfspand van Aabo Trading Breda B.V. 
volledig in de as gelegd.

De brandweer was er snel bij en heeft 
tevergeefs verwoede pogingen gedaan om de 
catastrofe te keren.
Even leek het met een schuimdeken te lukken. 
Opeens keerde de wind en was er geen houden 
meer aan. De vlammen sloegen opeens massaal 
en onhoudbaar door het dak.
Ineens was onze zaak reddeloos overgeleverd 
aan de vlammen. Gelukkig lag de oorzaak van 
de brand niet bij Aabo Trading.

De brand was afkomstige van de buren die in 
hetzelfde grote bedrijfsverzamelgebouw een 
hal 2 units verderop huurden.

Landelijk nieuws
De brand heeft het landelijke nieuws gehaald. 
Omroep Brabant was ingeschakeld als 
rampenzender. Er werd een NL-alert verstuurd. 
Het luchtalarm ging zelfs op verschillende 
plaatsen in en rond Breda af. Brandweer en 
gemeenten adviseerden om ramen en deuren 
dicht te doen. De brandweer waarschuwt om 
uit de rook te blijven.

De enorme dikke zwarte rookwolken die zeer 
hoog opstegen en op tientallen kilometers 
afstand te zien waren zorgden volgens de 
berichten op internet voor een penetrante 
“plastic lucht”. De brand werd om half 1 
opgeschaald naar GRIP 1 even later naar GRIP 
2 en kort daarna om 13:45uur zelfs naar GRIP 3
 
Shock
Wij, bij Aabo Trading waren letterlijk in shock… 
een levenswerk is vernietigd in minder dan 
een dagdeel. Onze mensen die hier jarenlang 
keihard gewerkt hebben stonden letterlijk te 
trillen op hun benen.

Het was moeilijk voor hen om de locatie los te 
laten. Zelfs ’s-avonds konden en wilden zij het 
pand niet alleen laten.We kunnen het eigenlijk 
nog maar nauwelijks bevatten.
 
Een week verder
Wij hebben bij het opstarten van deze 
brochuretekst (op 16 augustus) inmiddels 
bijna een week vol stress en regelwerk achter 
de rug maar gelukkig ook veel hulp en 
steunbetuigingen ontvangen.
Soms zelfs steunbetuigingen van 
wildvreemden, dat was hartverwarmend.

Ineens was onze zaak reddeloos verloren 
Betekenis GRIP 3
Als er sprake is van een gemeentelijke ramp 
wordt GRIP3 afgekondigd. Het volledige 
ROT en Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) 
komen bijeen. De hulpverleningsdiensten 
(brandweer, politie, GHOR) bemensen 
hun actiecentra en in de desbetreffende 
gemeente wordt het Gemeentelijk 
Rampenmanagementteam (GRMT) bij elkaar 
geroepen om de gemeentelijke processen uit 
te voeren, zoals de opvang en verzorging van 
evacués en het registreren van slachtoffers. 
De Commissaris van de Koningin (CdK) van 
de betreffende provincie wordt geïnformeerd. 
Tevens wordt de Minister van Binnenlandse 
Zaken via het Nationaal CrisisCentrum (NCC) 
geïnformeerd.

De brand van 11 augustus.

De brand van 11 augustus. Overblijfselen van het oude pand



Onze 800m2 haloppervlak met 650m2 

extra zoldervloer, alle kantoren en de fraai 
ingerichte showroomruimte op het oude adres, 
Mijkenbroek 48 te Breda, zijn volledig door de 
brand  verwoest. 

Wij hebben na intensief zoeken/kijken 
vergelijken meteen de 1e dag na de brand een 
nieuwe definitieve bedrijfslocatie (Hekven 19 te 
Breda) gevonden en onmiddellijk voor 10 jaren 
gehuurd.

Trots
Wij draaiden maandag de 18e alweer 
(weliswaar met een handicap) in ons nieuwe 
pand Hekven 19 te Breda waar de klanten die 
dag op 200 meter verwijderd van het oude 
adres alweer terecht konden voor de eerste 
goederenleveringen.

Dit ging tegelijk met het massaal binnenkomen 
van materialen van alle ruim bevoorraadde 
zuster Aabo-bedrijven vanuit alle landstreken.

We draaiden dus alweer (hinkend, dat wel) 
voordat we feitelijk 7 dagen na de brand vol 
hadden. Immers de brand begon op maandag 
11 augustus rond 12.00 uur ’s-Middags.
 
Wij zijn er zelf af en toe ook verbaasd over maar 
genieten eigenlijk nog veel meer van onze hoge 
reactiesnelheid en van onze hoge slagkracht….
We werken keihard samen en hebben geen 
tijd om even trots en tevreden in de spiegel 

te kijken. Dat doen we van de winter wel in 
het laagseizoen. Vroeg of laat komt de klap 
en realiseren we ons wat er feitelijk allemaal 
gebeurd is.
Niemand zat op deze catastrofe te wachten… 
De bouwmarkt, is ook voor ons,  al zwaar 
genoeg zonder brand.

We oogstten tot onze grote vreugde meteen al  
respect in de markt vanwege onze getoonde 
letterlijk onverwoestbare voorwaartse drive… 
en hoge slagkracht. 

Dat zal sowieso veel goedmaken naar de 
Aabo-bezetting als geheel… wat wij 
gepresteerd hebben is emotioneel en 
commercieel veel nuttiger dan lang na-treuren 
en lang blijven huilen...

Steeds beter
We hinken sinds 18 augustus elke dag wat 
minder in Breda en in de 1e week september 
zijn we zelfs alweer zink aan het zetten met een 
nieuwe industriële zinkzetterij in ons nieuwe 
pand. 
We hadden zelfs woensdag  de 20e augustus de 
reclame alweer op het pand…
Alarminstallaties en computersystemen 
(provisorisch) draaiden allemaal ook al op 
maandag de 18e augustus..
Onze telefonische bereikbaarheid is dankzij 
onze moderne in-the-Cloudinstallatie helemaal 
nooit off-line of down geweest.

De brand van 11 augustus.

Dit gaat u nooit geloven

De nieuwe vestiging Hekven. 19 te breda



Aabo Trading Breda is als een feniks 
uit de as herrezen. We herstartten en 
gingen tegelijkertijd aan het verbouwen.  
Ook de verbouwing was snel afgestemd en 
kwam vlot in. Noodmeubilair was meteen  
geregeld.
Zelfs de groenvoorziening rondom het nieuwe 
pand was op vrijdag de 15e augustus al in 
orde…
 
De officiële opening van Aabo Trading Breda 
B.V. op Hekven 19 te Breda op 2 oktober staat 
inmiddels als een huis.
U bent allen uitgenodigd om het wonder te 
komen bewonderen….

We hebben 2 keer gemaild in de week van de 
brand aan onze regionale klanten.
Dinsdags de 12e om te melden dat we hen 

vanuit Tilburg en Zwijndrecht (be-)helpen
Vrijdags de 15e dat onze klanten op maandag 
de 18e alweer terecht konden op ons nieuwe 
adres.

Alle Aabo teamleden over het gehele land 
(binnenkort 17 filialen) halen uit deze snelle 
reactie extra kracht en motivatie.
 
Wij hopen op een helpende hand van al onze 
relaties en wat extra gunning om van de 
herstart die niet vrij is van (toch wel) zeer fikse 
schades een  succes te kunnen maken.
Iedereen die een band met Aabo Trading heeft 
is bij deze uitgenodigd voor de opening.

De mythe van de feniks. 
Deze mythe is niet alleen een fantasie 
verhaal maar legt uitdrukkelijk de nadruk op 
leven na de dood, en zelfs onsterfelijkheid.  
Een benadrukking die door de eeuwen 
heen versterkt is geweest door de talloze 
verwijzingen in de literatuur, kunst en cultuur.  
Volgens bepaalde bronnen heeft de vogel ook 
regenererende eigenschappen, wat zo goed als  
gelijk staat met onsterfelijkheid.  Mede daarom 
is de feniks tevens het ultieme symbool van 
vuur en wedergeboorte.

In vele hiërogliefen wordt de vuurvogel (feniks) 
gezien als symbool van het opkomen van de 
dag, het nieuwe begin dus.

De Romeinen waren onder de indruk van deze 
legende en integreerden het in hun eigen 
wereld van sagen en legenden, de feniks werd 
het symbool van de verrijzenis en leven na de 
dood. 

Maar vooraleer is de feniks het symbool én de 
boodschap dat zelfs na het grootste onheil 
de mens terug opstaat en verder gaat met de 
vervulling van zijn lot. 

Anno 2014 haalt Aabo hieruit haar vurige wens 
op een succesvolle rebound in Breda.

Wij zien u graag op 2 oktober 2014 a.s. vanaf 
14.00 uur tot 20.00 uur om op de  heropening 
het glas te heffen en aan het einde van de 
middag van een buffet te genieten. 
Wij laten u met trots zien wat we dan 
inmiddels alweer hebben opgebouwd.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Het verhaal van de feniks.


