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BEdrIjFSBELaNgENvErENIgINg LaNdSmEEr E.o.

Vrijdag 24 april a.s. van 17.30 tot 19.30 uur
Uw gastbedrijf: Hilkman Winkel- en Projectinrichting

Locatie: Eetcafé Juffrouw TokTok
Zuideinde 48,  Landsmeer

BUSINESS BorrEL

   Van melkboer tot 
winkel-projectinrichter 

Bouwer met hout als hobby
Als hij terugkijkt op zijn arbeidzaam leven met werkwe-
ken van 70 tot 80 uur per week en dat jarenlang, typeert 
hij zichzelf het liefst als een bouwer in de letterlijke en 
figuurlijke betekenis van het woord en een durver op 
zoek naar marktpotentie.

Werken met hout is al jaren zijn passie en hobby. “Ik ben 
gek op hout’, vertelt de ondernemer “en vanuit deze 
hobby is jaren geleden ook onze houtafdeling ontstaan, 
die ik met veel plezier aanstuur”.

Ondanks het feit dat Peter nooit een timmeropleiding 
heeft gevolgd, kunnen zijn handen maken wat zijn ogen 
zien. “Je kunt pas je mensen aansturen en begeleiden 
als je weet hoe de zaken werken. Alles is abc als je 
dingen snapt, logisch kunt denken en kunt optellen en 
aftrekken”.

In de houtafdeling van Hilkman Winkel- en Projectinrich-
ting vinden prachtige balies, internettafels, kasten hun 
weg naar de klant. Met vakbekwame timmerlieden en 
meubelmakers waarvan er enkelen al meer dan twintig 

jaar in dienst zijn, is het goed werken volgens de baas. 
Hij is trots op zijn business die in de loop der jaren divers 
en veranderlijk bleek te zijn. 

Divers, veranderlijk en flexibel
Peter geeft aan dat je in de business flexibel moet zijn, 
ontwikkelingen moet zien en er op in moet spelen. Zo 
ontdekte hij als gevelreiniger dat hij met zijn materieel 
snel, vakkundig en mobiel winkelwagentjes kon reini-
gen. “In Duitsland werden de winkelwagentjes in een 
speciaal daarvoor ingerichte container onder hoge druk 
gereinigd. Ik ging naar de supermarkten toe en reinigde 
de karren ter plekke met mijn voor de gevelreiniging 
ontwikkeld mobiel materieel. De winkelwagenreiniging 
en levering van winkelwagens was lange tijd onze core 
business. Via de winkelwagentjes bereikten we de su-
permarktwereld. Voor ondermeer de supermarkten in 
Nederland ontwikkelden we de draagtassenautomaat 
die ook z’n weg vond  naar supermarkten in Duitsland, 
België en Engeland. Inmiddels is ons  bedrijf, waar Roy 
Deeterink ooit als zaterdaghulpje binnenkwam en nu  
directeur-opvolger is, op vele terreinen actief. We heb-
ben bijvoorbeeld dealerschap Tego-metall voor stelling-
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Van melkboer tot directeur van Hilkman Winkel- 

en Projectinrichting lijkt een weinig gangbaar 

traject. Toch bracht Peter Hilkman het van 

melkboer, glazenier, schoonmaker, gevel- en 

winkelwagenreiniger tot directeur-eigenaar van 

Hilkman Winkel- en Projectinrichting B.V.  Op z’n 

8e hielp hij al de melkboer in Amsterdam-West. 

Als 11-jarige had hij een halve wijk en op z’n  

15e liep hij in Osdorp z’n eigen wijk van 7 uur  

’s morgens tot 8 uur ’s avonds. Z’n eigen glazen-

wasserij begon hij op z’n 18e. Hij runde ook een 

schoonmaakbedrijf met gevelreiniging. Via de 

gevelreiniging kwam hij in de winkelwagenreini-

ging terecht, een activiteit die zou uitmonden in 

de huidige business Winkel- en Projectinrichting.

Peter Hilkman 
door: Tiny Kuiper



materiaal, waarvoor we speciaal onderdelen in Duits-
land en China laten maken.

Met Hilkman Winkel- en Projectinrichting richten we 
hele bedrijven in variërend van supermarkten zoals 
Spar en Coop, ijzerwarenwinkels, dierenwinkels, Free 
Recordshops, Dolcis en noem maar op. We plaatsen in 
winkels ingangspartijen, stellingen, balies en verzorgen 
het houtwerk en de de betimmering. De Amsterdamse 
bibliotheken zijn al jaren klant bij ons. De Landsmeerse 
bibliotheek, onze buurvrouw in Landsmeer, hebben  
we niet ingericht maar wel gesponsord met een nieuw 
plafond inclusief verlichting e.d.”.

Meditatie een cadeautje  
Peter vertelt tot voor kort veel zakelijk op reis te zijn  
geweest. Hij geeft er nu de voorkeur aan om alleen  
vakantiereizen te maken. “Ik ben tot het inzicht geko-
men dat te lang werken, te vaak en te lang en veel van 
huis zijn niet ideaal is. Ik kies nu voor meer ontspanning 

en rust en vind dat in meditatie en vakantie. Je gaat 
daardoor anders in het leven staan wat ook voordelen 
biedt in de werksituatie.” 

‘Gen-it’   
“In de grote OBA aan het IJ hebben we via onze  
bedrijfspoot ‘Gen-it’ 200 werkplekken ingericht met 
roestvrijstalen toetsenborden en energiezuinige kleine 
computers zonder ventilatiesysteem, die slechts 12 Watt 
stroom gebruiken i.p.v. de gangbare 350-400 Watt. 
Deze hufterproof roestvrijstalen toetsenborden en kleine 
computers vinden ook steeds vaker hun weg naar de 
scholen. We hebben onlangs in het Huygens College in 
Amsterdam werkplekken ingericht met computers met 
roestvrijstalen toetsenborden. In Almere zijn we bezig 
met de voorbereidingen voor verbouwing van lokalen 
en de inrichting van een groot ICT-lokaal. Niet com-
merciële organisaties, scholen, bibliotheken, gemeentes 
doen steeds vaker een beroep op Hilkman Winkel- en 
Projectinrichting.

Een andere bedrijfspoot is de verhuur van onroerend 
goed in de vorm van bedrijfsmatige ruimten. Ik bouw 
het liefst in eigen beheer en neem met plezier de rol van 
projectbegeleider ook bij het ontwikkelen en verhuren 
van bedrijfspanden op me. Het bouwen van ons eigen 
huis is eigenlijk ook een verlengstuk van wat ik al jaren 
als ondernemer doe, bouwen, creatief en flexibel zijn en 
durven. We hebben een echt ‘anders dan anderen’ huis. 
Met Patrick Brugman zijn we de uitdaging aangegaan 
om binnenshuis de interieurstijl van 150 jaar geleden 
te realiseren. We hebben om ideeën op te doen  grach-
tenpanden en kastelen bezocht en we zijn heel blij met 
onze woning waarin wij ons als gezin thuis voelen”.

Hilkman Winkel- en Projectinrichting B.V. 
is gevestigd Papaverweg 34, 
1032 KJ Amsterdam, 020-6324142. 

Algemene Ledenvergadering
De jaarvergadering op 18 maart 2009 is goed be-
zocht, bij deze nogmaals dank aan de aanwezigen. 
Plaatsvervangend voorzitter Harold van Leeuwen 
blikte terug op het afgelopen jaar en keek vooruit 
naar wat ons dit jaar te wachten staat. 
In ieder geval vindt wegens groot succes het eve-
nement Proef Landsmeer weer plaats in hartje 
zomer. De Rotaryclub toonde onder het genot van 
een hapje en drankje beelden van de editie in 2008. 
De notulen van de vergadering zijn binnenkort te 
downloaden via onze website. 

Gemeenteoverleg
Woensdag 15 april gaat het bestuur van de BVL 
in overleg met de gemeente. Hierbij komen onder 
meer de herinrichting van het dorpscentrum en de 
blauwe zone ter sprake. Ten tijde van dit schrijven 
is het overleg nog niet geweest, zodoende komen 
we hier later op terug. 

Schrijvershuis 
Met de bouw van het nieuwe winkelcentrum in het 
Schrijvershuis komen ook nieuwe ondernemers om 
de hoek kijken. Onlangs mochten we één van de 
nieuwe bedrijven, te weten GeWoon Roon, verwel-
komen als nieuw lid. Wij feliciteren Rona en Mireille 
met hun officiële opening welke zaterdag 11 april 
plaatsvond.

Langzaam maar zeker worden de lege winkelruim-
tes gevuld met bedrijvigheid en aantrekkelijke  
etalages. We hopen dat de hekken spoedig verdwij-
nen en Landsmeer verrijkt is met nog meer winkel-
plezier!

Bijeenkomst ‘Ondernemen in Zwaar 
Weer’ 
In deze tijd van economische neergang zijn veel 
ondernemers gericht op overleven. Praktische tips 
van experts en collega’s kunnen uitkomst bieden. 
Daarom organiseert de Kamer van Koophandel Am-
sterdam op 22 april de bijeenkomst ‘Ondernemen 
in Zwaar Weer’. 

Ondernemers uit diverse branches kunnen met 
elkaar ervaringen uitwisselen over hoe zij met de 
crisis omgaan. Maar ook welke kansen zij zien in 
deze turbulente tijden. Daarnaast geven experts 
praktische tips over aanpassingen in de bedrijfs-
voering, onder andere op het gebied van personeel 
en financiering. Bekijk het volledige programma 
op www.kvk.nl/zwaarweeramsterdam en meldt u 
direct aan.

Nieuwe leden
Naast GeWoon Roon mogen we dit jaar ook Stu-
cadoors- en Afbouw bedrijf Boon, Ori & Sapori en 
Burrie Media welkom heten als nieuwe lid.

Vrijwilligers gezocht AED-training
De gemeente Landsmeer zoekt vrijwilligers die 
opgeleid willen worden om de AED (Automatische 
Externe Defibrillator) te gebruiken wanneer in hun 
gemeente iemand een hartstilstand krijgt. Een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) is een com-
pact en gemakkelijk te bedienen apparaat dat door 
middel van elektrische schokken het hartritme weer 
op gang kan helpen (defibrillatie). De vrijwilligers 
zijn na een korte opleiding inzetbaar binnen hun 
eigen gemeente.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij of hun 
vragen stellen aan: mevrouw Jessica Weide, bereik-
baar via het telefoonnummer (020) 4877 132. 

De gemeenteraad heeft in 2008 middelen beschik-
baar gesteld voor het aanschaffen van AED’s. Er 
worden ongeveer 11 AED’s in de gemeente Land-
smeer geplaatst. De AED’s komen buiten te staan in 
“Bokitoproofkasten” die vandalisme- en weersbe-
stendig zijn. De excate locatie wordt t.z.t. bekend 
gemaakt. 
Er zijn al circa 22 brandweermannen geschoold die 
de AED’s gaan bedienen. De AED-bedieners krijgen 
een pieper voor de bereikbaarheid. 
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