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Goed eten. Daar houden we van. PLUS De Vrijheid, Klokbekerweg 164, 8081 JJ Elburg

Bestel uw
boodschappen
makkelijk en
snel op plus.nl
en haal ze in
Elburg op.

OOK BEZORGEN WIJ UW BOODSCHAPPEN
THUIS OF OP HET WERK

ottenweg 22 - 8096 PW - oldebroek - 0525-631239 - www.hetmulligen.nl

Het thema van dit businessmagazine is 

werkgeluk. Simpel gezegd is de vraag: ben je 

gelukkig met je werk? Een terechte vraag in 

een wereld waar iedereen druk is met zijn 

werk en carrière. Als je het grootste gedeelte 

van je week met werk bezig bent, dan kun 

je maar net zo goed gelukkig zijn in je werk, 

toch? 

Deze vraag legden wij veel van de 

ondernemers in dit magazine voor en dan 

met name de vraag hoe je werkgeluk vindt of 

behoudt. Een interessante vraag om te stellen 

aan een ondernemer. Ondernemers hebben 

namelijk het stereotype om een tomeloze 

inzet te hebben, altijd aan het werk te zijn en 

boordevol creatieve ideeën te zitten. Daarvoor 

heb je heel veel energie nodig, gaat dit ten 

koste van werkgeluk of krijg je juist extra 

werkgeluk? Het zal van beide wel een beetje 

zijn. 

Dat werkgeluk niet alleen aan de zaak te 

vinden is leren we van onze hoofdsponsor. 

Tijdens een keukentafelgesprek spreken we 

meerdere generaties Prins van dit prachtige 

familiebedrijf. Een goede balans tussen werk 

en privé blijkt een onmisbaar ingrediënt. 

Vormgever en huisdrukker van vele van 

onze communicatie-uitingen, Bredewold, 

viert zijn 40-jarig bestaan. Een hele prestatie! 

Voor deze gelegenheid en omwille van de 

prettige, jarenlange samenwerking met 

Gerben Bredewold en de zijnen vindt u hem 

prominent op onze voorpagina. Dat Bredewold 

minimaal nog veertig jaar vooruit kan zult 

u begrijpen na het lezen van ons interview met 

deze creatieve ondernemer. 

Naast deze twee sponsoren vindt u nog tien 

andere sponsoren uit het sponsorgilde van 

VSCO’61 in dit businessmagazine. Daarnaast 

geeft de hoofdtrainer een inkijkje in zijn 

drukke leven. Ook maakt u kennis met de 

nieuwe wethouder Bob Bergkamp, die zijn 

visie op sport en economie geeft binnen 

de gemeente Oldebroek. Tot slot zal Pieter 

Zwart, hoofdredacteur van VI en inmiddels 

welbekend bij onze vaste lezers, u prikkelen 

met een column. 

Wij hebben met veel plezier deze achtste editie 

van het businessmagazine samengesteld en 

wij wensen u minimaal net zoveel leesplezier 

toe!

Met ondernemende groet,

Jarno Kwakkel

Voorzitter Businessmagazinecommissie

VOORZITTER 
BUSINESSMAGAZINECOMMISSIE

Werkgeluk

“Ben je gelukkig 
met je werk?”
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HOOFDSPONSOR IN BEELD

We schrijven het jaar 
1924 als metselaar 
Gerrit Jan Prins 
besluit zich als kleine 
zelfstandige te vestigen 
aan de Bovenstraatweg 
in Oldebroek. Zonder 
het zelf te kunnen 
vermoeden, legde 
hij hiermee de basis 
voor het huidige 
aannemingsbedrijf 
Prins Bouw. Een 
gemoedelijk 
gesprek, thuis aan de 
keukentafel met drie 
generaties familie Prins.

Ding-dong. De deur wordt 

opengedaan door de jongste telg 

van de Prins-dynastie. Willemijn, 

dochter van huidig eigenaar Wim 

Prins, heet de redacteur van harte 

welkom. Na een warm welkom 

van moeder Aartje lopen we door 

naar de keuken van de woning. 

Aan tafel werkt Wim snel een 

warme hap naar binnen na een 

lange werkdag, voordat hij de 

hond (Guus) in de pot vindt. Zoon 

Gerrit-Jan helpt met afruimen, 

terwijl zijn naamgenoot senior – we 

noemen hem ‘opa’ om verwarring 

te voorkomen- binnenstuift. Tot 

slot arriveert ook Sijmen, broer van 

Wim en technisch directeur van het 

familiebedrijf. Nadat de koffie op 

tafel staat en de huisgemaakte cake 

door iedereen is goedgekeurd, komt 

het gesprek snel op gang.

Jong geleerd
“Al op mijn twaalfde schreef ik de 

facturen voor mijn vader Sijmen”, 

vertelt opa Prins. Op dat moment, 

begin jaren vijftig, is het nog een 

bescheiden metselbedrijf met zo’n 

zes of zeven metselaars in dienst. 

“Vanaf mijn vijftiende ging ik 

officieel in dienst en drie jaar later 

haalde ik mijn aannemersdiploma.” 

Op jonge leeftijd wordt hij al voor 

een lastige keuze gesteld: “Na een 

slechte winter was het in 1960 een 

kwestie van de zaak overnemen of 

het bedrijf ging kapot. Ik was toen 

twintig jaar oud. Samen met mijn 

oudere broer Gerrit namen we 

het bedrijf over en werd de naam 

veranderd in Firma G & G.J. Prins.” 

Opvolger
Eind jaren negentig, na bijna 

veertig jaar ondernemerschap, is 

het tijd voor de volgende generatie 

om verder te bouwen. Het is 

zoon Wim die in 2000 zijn eigen 

installatiebedrijf inruilt voor het 

familiebedrijf. Een jaar of zes 

geleden is broer Sijmen toegevoegd 

aan de directie. Opa Prins was geen 

voorstander van dit plan: “Vooraf 

had ik mijn twijfels of het wel 

verstandig zou zijn, twee broers 

binnen een bedrijf. Maar het gaat 

super, ik ben enorm trots op ze”, 

terwijl hij beide duimen opsteekt en 

zijn stem enigszins overslaat. 

Samen
In de loop der jaren is het bedrijf 

gestaag gegroeid. Inmiddels zijn 

er, verdeeld over de kantoren 

in ´t Harde en Ermelo, zo’n 95 

werknemers in dienst. De beide 

broers zijn dagelijks met elkaar 

in de weer en de samenwerking 

bevalt uitstekend. De rolverdeling 

is duidelijk, vertelt Sijmen: “We 

kunnen alles tegen elkaar zeggen 

en we staan zelden tegenover 

elkaar. Uiteindelijk is Wim de 

ondernemer en als het er op aan 

komt de eindverantwoordelijke.

Dat respecteer ik ook.” Wim vult 

aan: “We hebben het heel gezellig 

samen. We zijn een familiebedrijf 

en zo voelen we dat ook. Niet alleen 

naar elkaar toe,  evengoed naar de 

rest van het personeel. Wij voelen 

ons ook met hen verbonden. We 

zorgen goed voor ze en we krijgen 

er trouwe collega’s voor terug.”  

Vijf
Inmiddels klopt de vijfde generatie 

ook aan de deur. Gerrit Jan, zoon 

van Wim en Aartje, is nu ruim 

twee jaar werkzaam bij Prins Bouw. 

“Tijdens mijn opleiding heb ik 

stage gelopen bij diverse andere 

bedrijven en na het behalen van 

mijn diploma was het de vraag of ik 

eerst ergens anders werkervaring 

zou opdoen. Uiteindelijk ben ik 

gestart als werkvoorbereider bij pa 

in het bedrijf, dat was voor mij de 

logische stap. In het begin ben je 

gewoon een van de werknemers, 

maar je merkt wel dat je meer 

betrokkenheid voelt bij het reilen 

en zeilen van het bedrijf.” Dochter 

Willemijn, druk bezig met haar 

studie Communicatie, is af en toe 

ook op kantoor te vinden. “Zo heb 

ik geholpen met de realisatie van 

onze nieuwe website en houd ik 

me bezig met de sociale media.” 

Moeder is blij met deze support: 

“Het is fijn dat de jongere generatie 

aansluit. Zij hebben een hele 

frisse kijk op de zaken en je merkt 

dat de communicatie daardoor 

professioneler wordt aangepakt.”

Toekomst
Wim ziet ruimte voor het bedrijf 

om te groeien, maar benadrukt dat 

dit geen doel op zich is: “We zijn 

vooral actief in de eigen regio en dat 

willen we graag zo houden. Ik vind 

het belangrijk dat je je werknemers 

blijft kennen, het moeten geen 

nummers worden.” De beide 

twintigers aan tafel kunnen zich 

vinden in de visie van pa, tegelijk 

beseffen ze dat leiding geven aan 

zo’n bedrijf niet eenvoudig is: “Je 

ziet van jongs af aan de mooie 

dingen, maar ook de minder mooie. 

Hard werken zit in ons bloed, maar 

je weet dat je als ondernemer de 

hele dag met je bedrijf in je hoofd 

zit”, aldus Willemijn. Haar broer 

vult aan dat de tijden zijn veranderd 

en dat het niet vanzelfsprekend is 

dat werk op één staat.

Generatiekloof
Tijdens het gesprek aan tafel 

blijkt vaker dat de generaties 

verschillende opvattingen hebben. 

Zo is de huidige generatie veel meer 

bezig met werkgeluk, gezondheid 

en voeding dan vroeger het geval 

was. Opa vindt zijn ontspanning 

in zijn jongere jaren in het duiven 

melken en biljarten (“Ik haalde wel 

een moyenne van drie”). Sporten 

deed je vroeger niet, vertelt hij en 

geeft trots aan dat hij alsnog tijdig is 

begonnen met tennissen. “Nou, dat 

was pas op je zestigste pa”, knipoogt 

Sijmen, die dankzij een verhuizing 

ook volop in beweging is. Wim 

vindt zijn ontspanning op de 

golfbaan, waar hij iedere zaterdag te 

vinden is. Regen of wind deren hem 

niet. “Op zo’n dag loop je toch een 

kilometer of tien en ben je echt met 

het spelletje bezig. Dan kom ik los 

van alle stress en spanningen die ik 

doordeweeks opbouw.”

Weekend
Met zoveel leden van de familie 

op kantoor, soms zijn het er zes 

tegelijk, grappen de collega’s dat 

het ze teveel wordt. Thuis ligt dan 

het gevaar op de loer dat over niets 

anders wordt gesproken. “Het is 

gewoon een risico dat het aan de 

keukentafel nog steeds over het 

werk gaat, het is gewoon je leven”, 

vertelt Aartje, die inmiddels acht 

jaar op het secretariaat werkzaam 

is. Dochter Willemijn kwam daarom 

met een voorstel om de balans 

thuis te herstellen: “We hebben 

afgesproken dat er in het weekend 

niet over werk wordt gesproken en 

tot nu toe lukt ons dat goed.” 

Hechte familie fundament 
van Prins Bouw

“Al op mijn twaalfde schreef 
ik de facturen voor mijn 
vader Sijmen”

“We kunnen alles 
tegen elkaar zeggen”
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VOOR DE JUISTE VERLICHTING 
OP DE JUISTE PLEK

Advies en levering Ledverlichting voor woningen, 
bedrijfsgebouwen, winkels, zorginstellingen en scholen

WWW.DUTCHLEDDESIGN.NL  +31 (0)38 - 363 65 33 / 06 - 535 232 79

Esprit - Twinlife - State of Art - Tom Tailor - BWA - Base�eld - Falabella - Profuomo - Culture -  Wilvorst - Cossmo

De juiste kleding voor elk moment

Zuiderzeestraatweg 162, 8096 CE Oldebroek
telefoon 0525-633393, www.vandeschootbrugge.nl

Casual of Business... voor elk moment
hebben wij de juiste kleding voor u ...
Ook de bruidegom in spé die net 
even iets anders zoekt, is bij ons aan 
het juiste adres.

Kom eens vrijblijvend langs en 
overtuig uzelf. Ook ruime keus in
grote maten. 

Trendy mode voor Mannen

Neem contact
met ons op:
085 06 40 200

Neem contact met ons op

085 06 40 200

www.bureauhanze.nl | Tel. 085 06 40 200  | Broeklandstraat 16, 8082 AE Elburg 

• Grafi sche vormgeving • Website-ontwikkeling
Commerciële teksten • Social Media • Online marketing 
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SPONSOR IN BEELD

Op 21 juni 2019 verruilt Jan 

Bakker Oldebroek voor het 

bedrijventerrein H2O in 

Hattemerbroek. Alle onderdelen 

van het bedrijf worden 

ondergebracht in het nieuwe 

pand, dat hoopt te profiteren 

van een snelle ontsluiting door 

de nieuwe afslag op de A28. 

Naast het hoofdkantoor komen 

op het terrein ook faciliteiten 

voor het wagenpark, zoals een 

garage, tankstation, weegbrug en 

truckwasplaats. Op zaterdag 22 juni 

2019 wordt een feestelijke open 

dag georganiseerd waar iedereen 

die belangstelling heeft van harte 

welkom is.  

Een ernstig ongeval werd het 

keerpunt in het leven van Jan 

Bakker. “Ik werkte tien jaar lang 

voor Van Werven toen ik een 

verkeersongeluk kreeg. Ik lag een 

jaar op bed en dacht even nooit 

meer te kunnen lopen. Toen ik 

stukje bij beetje herstelde besloot 

ik voor mijzelf te beginnen en in 

1985 schreef ik mij met Jan Bakker 

Fourages in bij de Kamer van 

Koophandel”, vertelt Jan. 

Veelzijdigheid
Typerend voor Jan Bakker 

is de enorme veelzijdigheid 

van het bedrijf. “Wij zijn met 

een breed assortiment aan 

producten en diensten actief 

in de agrarische sector en de 

voedingsmiddelenindustrie. Wij 

stellen een passend rantsoen 

samen voor het vee of andere 

diersoorten en verhandelen 

ruwvoeders, bijproducten, 

vloeibare restproducten en 

mest. Ook houden we ons bezig 

met de in- en verkoop van alle 

soorten aardappelen. Alles wordt 

ondersteund en uitgevoerd 

door onze transportafdeling, die 

verder ook actief is in de grond-, 

weg- en waterbouw.” Daarnaast 

heeft Jan Bakker ook nog vier 

melkveebedrijven en een modern 

akkerbouwbedrijf in Dronten. 

Deze bedrijven worden geleid door 

bedrijfsleiders en hun gezinnen die 

de volledige verantwoordelijkheid 

hebben. “Daar kan ik enorm van 

genieten”, klinkt hij enthousiast. 

“Als ik zie dat de bedrijven goed 

renderen en de gezinnen gelukkig 

zijn op de boerderij, geeft mij dat 

enorm veel voldoening.” 

Vertrouwen
Het bedrijf is inmiddels gegroeid 

naar meer dan tweehonderd 

medewerkers. Omdat de 

activiteiten zo divers zijn kan Jan 

niet de hele dag alles in de gaten 

houden. “Dat wil ik ook niet. Ik 

ben weinig op kantoor en houd 

niet van lange vergaderingen. Ik 

heb alles gedelegeerd en heel veel 

vertrouwen in de medewerkers. 

Veel mensen werken al heel 

lang bij ons en zijn uitstekend 

in staat om de verschillende 

bedrijfsonderdelen te runnen.

 

Jan Bakker Oldebroek

 De mensen zijn goed voor mij en ik 

probeer op mijn beurt goed voor hen 

te zijn. We betrekken iedereen zoveel 

mogelijk bij het bedrijf. Zo geven 

we iedere maand een nieuwsbrief 

uit waarin we de medewerkers 

informeren over de ontwikkelingen 

in het bedrijf, maar ook relevant 

familienieuws zoals verjaardagen, 

jubilea en ziektegevallen opnemen.” 

Vooruitgang
De ondernemer heeft veel ambitie en 

is altijd bezig met nieuwe initiatieven 

en uitbreiding. Zo werden in januari 

2019 twaalf nieuwe voertuigen 

in gebruik genomen door de 

transportafdeling. “Ik krijg energie van 

het ontwikkelen van nieuwe dingen”, 

vertelt de Oldebroeker ondernemer. 

Het meest recente wapenfeit is het 

bouwen van een bio-energiecentrale 

in Harderwijk. In samenwerking met 

het Waterschap Vallei en Veluwe is 

een complete vergistingsinstallatie 

gebouwd, die biomassa gaat 

verwerken tot biogas. Hiervoor worden 

mest, maaisel en restproducten uit 

de voedingsindustrie en agrarische 

sector gebruikt. Het gas dat vrijkomt 

wordt sinds eind 2018 geleverd 

aan het bestaande aardgasnet en 

daarmee kunnen ruim vijfduizend 

huishoudens worden voorzien van 

groengas. Duurzaamheid staat hoog 

op de agenda van Jan Bakker. “We 

investeren ook in windmolens en 

hebben in totaal 15.000 zonnepanelen 

op de daken van onze bedrijven.”

Motto
‘Nooit stilstaan’ is het motto van 

Jan Bakker. “Er is altijd ruimte voor 

verbetering en nieuwe initiatieven. 

Verbetering van de resultaten van 

het bedrijf, maar ook verbetering van 

de samenwerking met de collega’s 

en klanten.” Dat betekent niet dat 

alles wat Jan aanpakt succesvol is. 

“Nee, zeker niet. Ik ben een snelle 

beslisser en soms werkt het niet, maar 

dat hoort bij het ondernemerschap. 

Wie nooit verloren heeft, heeft ook 

nooit iets gedaan. Ik leer iedere dag 

bij en ben er trots op dat we sinds het 

ontstaan van het bedrijf ieder jaar 

zwarte cijfers hebben geschreven. Dat 

heb ik zeker niet alleen gedaan maar 

met het hele team en met de steun 

van mijn gezin.” 

“Ik krijg energie 
van het ontwikkelen 
van nieuwe dingen”
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Ontdek, proef
   en beleef...

Puur genieten bij strandpaviljoen  At Sea.  
Dè verrassende locatie aan het Drontermeer

Drontermeerdijk 13       |       8251 PV Dronten       |       T 0321 - 31 66 47       |       www.atsea-restaurant.nl

restaurant

bootverhuur

camping
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WERKGELUK

1. 
Creëer een prettige 
werkomgeving
Het spreekt voor zich, maar er 

zijn tal van voorbeelden waarbij 

kantoren op een mistroostige 

manier zijn ingericht. Het is van 

belang om een fijne werkplek 

samen te stellen aangezien 

medewerkers hier energie van 

krijgen. De juiste middelen en 

omstandigheden hebben grote 

invloed op de werkbeleving, 

interactie tussen collega’s, 

productiviteit en gezondheid. 

Zorg dat de werkomgeving de 

juiste aansluiting heeft met de 

organisatie en de wensen van het 

personeel. 

2. 
Stel duidelijke en 
haalbare doelen voor 
medewerkers, die 
aansluiten op de visie 
van de organisatie

Om tevredenheid te creëren, 

moeten medewerkers het gevoel 

hebben dat ze presteren en 

vooruitgang boeken. Zorg daarom 

voor duidelijke en haalbare 

verwachtingen waaraan doelen 

gekoppeld kunnen worden. 

Op deze manier maak je zaken 

tastbaar en meetbaar en geef 

je medewerkers het gevoel dat 

ze richting een doel werken. In 

sommige functies zal dit lastiger 

zijn dan andere. Laat iedereen 

blijken wat ze bijdragen aan het 

grotere geheel. 

3. 
Laat medewerkers 
zich richten op hun 
competenties
Als je eenmaal weet waar een 

medewerker in uitblinkt, streef er 

dan naar dat deze competenties 

krachtiger gemaakt worden, in 

plaats van de focus te leggen op 

de mindere kwaliteiten. Wat je 

aandacht geeft groeit, zet daarom 

in op de kwaliteiten. Vergelijk 

het met een aanvaller die liever 

beter wordt in het afronden voor 

de goal dan het tackelen van een 

tegenstander. 

4. 
Geef ruimte voor 
autonomie om taken 
effectief te kunnen 
uitvoeren
Hoe meer medewerkers het 

gevoel hebben dat ze hun eigen 

werk kunnen indelen, hoe meer 

tevredenheid er zal zijn. Zelfs 

een kleine hoeveelheid aan 

regelruimte kan al zorgen voor 

medewerkers die zich gelukkig 

voelen. Voorbeelden hiervan zijn 

het deels zelf kunnen bepalen van 

werktijden en de werkmethode. 

Hierbij moet niet controle, maar 

juist vertrouwen de standaard zijn. 

Wanneer personeel een bepaalde 

vrijheid heeft, kunnen er zaken op 

een eigen manier worden ingericht 

en uitgevoerd, wat automatisch 

bijdraagt aan geluk.

Zeven tips voor het vergroten 
van jouw werkgeluk
Een groot gedeelte van ons leven brengen we door op het werk. Of je nu werkzaam bent als zzp’er 
of in loondienst bent van een grote multinational, iedereen verlangt naar prettige werkomstan-
digheden. De Verenigde Naties hebben 20 maart zelfs officieel uitgeroepen tot ‘Internationale Dag 
van het Geluk’, aangezien het nastreven van geluk een fundamenteel menselijk doel is. Uit cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat zo’n 76% van alle werkenden in Nederland 
tevreden is met het werk dat ze uitvoeren. Daarnaast komt de functie ‘Chief Happiness Officer’ 
steeds vaker voorbij in media, vacatures en op de werkvloer. Gelukkige medewerkers zijn essenti-
eel voor positieve bedrijfsresultaten en tevreden klanten. Hierbij zeven tips voor het creëren van 
werkgeluk.

5. 
Bouw een persoonlijke 
en zorgzame band op 
met het personeel
Stress is een veelvoorkomend 

verschijnsel en wordt ook wel 

beroepsziekte nummer één 

genoemd. Helaas leidt werkstress 

regelmatig tot burn-outs. Om 

ziekteverzuim te reduceren is 

het belangrijk om dit voor te zijn. 

Bespreek met het personeel hoe 

ze zich voelen, zowel op privé- 

als op werkgebied. Wanneer er 

bepaalde zaken spelen, kunnen er 

maatregelen getroffen worden en 

is het van belang de werkdruk te 

verlagen.

 

6. 
Bied erkenning en 
feedback
Iedereen vindt het prettig om 

complimenten en positieve 

feedback te ontvangen. Vergeet dit 

niet en laat het blijken wanneer je 

tevreden bent over de prestaties 

die worden geleverd door het 

personeel. Geef dit compliment 

aan het individu en zeker ook aan 

het team. Op deze manier ontstaat 

er een saamhorigheidsgevoel 

en vier je het behalen van 

teamdoelstellingen. Daarnaast is 

het belangrijk om opbouwende 

kritiek te geven, hier is niks mis 

mee. Wanneer er met de juiste 

argumenten op een transparante 

manier aangegeven wordt wat er 

verbeterd kan worden, kan zowel 

de medewerker als de organisatie 

hiervan profiteren. 

7. 
Zorg ervoor dat 
medewerkers zich 
kunnen blijven 
ontwikkelen
Blijf met het personeel in gesprek 

waar behoefte aan is op het gebied 

van persoonlijke ontwikkeling. 

Medewerkers kunnen zich 

op verschillende manieren 

ontwikkelen, zoals het vergaren 

van kennis op een verbredende 

dan wel verdiepende manier. Heeft 

iemand als ambitie een stap te 

zetten op de spreekwoordelijke 

ladder, maak dan in samenspraak 

een plan om te bepalen hoe het 

promotietraject te realiseren is. 
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Robbertsmatenstraat 17
8081 HL Elburg
T     0525 62 1414
F     0525 62 2209
M    06 2250 8593
E     info@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl

VKEB | Professioneel en betrokken!

Juridisch- en belastingadvies

Jaarrekening en administratie

Personeel- en salarisadministratie 

Agrarisch advies

Vermogensbeheer

Nalatenschapsplanning(estate planning) 

Financiële planning

Stamrecht BV

OLDEBROEK

Elzenweg 3, 8096 RV Oldebroek

ELSPEET

Staverdenseweg 68a, 8075 AS Elspeet

Tel. 0525 631593, info@vkeb.nl, www.vkeb.nl

Havenkade 5a  |  Elburg
0525 68 0102  |  info@abc-fitness.nl

www.abc-fitness.nl

Sporten bij ABC
De beste investering in jouw gezondheid!

�  Met ABC’s eGym concept haalt u méér resultaat in minder tijd 
�  Meld je aan voor gratis proefweek! 
�  Afslankprogramma’s op maat
�  Meer dan 40 groepslessen
�  Ook zwemlessen en beautyspecialiste Nine
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Intersport Meijers: van 
kledingzaak tot ontmoetingsplek

Verleden
Op een steenworp afstand van de huidige, 

onlangs verbouwde zaak begonnen opa 

en oma Meijers in een winkelpand van 

75 vierkante meter met het verkopen van 

allerhande babyspullen. Later volgden 

stapsgewijs knopen, lingerie, naaimachines 

en natuurlijk mode. In 1976 kochten ze een 

kleine boerderij. Deze boerderij is het huidige 

winkelpand geworden. 

In 1991 neemt zoon Meijers, de vader van 

Carla, de zaak over. Op de begane grond breidt 

hij de winkel uit tot een 

luxe modezaak. Hij verdubbelt het aantal 

vierkante meters en gaat ook sportkleding 

verkopen op de eerste verdieping van het 

pand. Daarnaast sluit hij zich, als een van de 

eerste franchisenemers, aan bij Intersport. 

2005 is het jaar dat Arnold en Carla vol 

enthousiasme in de zaak springen. Carla 

focust zich op mode onder de naam ‘Meijers 

Mode’. Arnold focust zich op de sportafdeling 

van ‘Intersport Meijers’. “Al sinds de havo had 

Carla de droom om de zaak over te nemen. 

Dat haar vader direct met pensioen ging, 

voorkwam dat we geremd werden in onze 

dromen en doelen. We hadden echt de ruimte 

om zelf te ondernemen.” 

Het is 1966 als opa en oma Meijers de eerste Meijers winkel openen. Ruim vijftig jaar 
later is het familiebedrijf flink uitgebreid én behoort het tot de hipste modezaken van 
de regio. Tegenwoordig staan Carla Meijers en haar echtgenoot Arnold den Dikken 
aan het hoofd van dit familiebedrijf, waar sport en mode uitstekend samengaan.

Heden
Het concept van de Meijers 

is gedeeltelijk een franchise 

Intersport en gedeeltelijk een 

opzichzelfstaande modezaak. De 

twee labels zijn vervlochten tot 

één onderneming, onder één dak 

en dat is uniek in Nederland. “Wij 

zijn een pilotwinkel en testen 

veel concepten voor Intersport. 

We hebben een goede band met 

Intersport. Daarnaast is Carla altijd 

op zoek naar nieuwe, hippe en 

unieke merken voor de modezaak”, 

vertelt Arnold.

Klanten merken overigens 

niks van de ‘twee-onder-een-

dak-constructie’. Service en 

klantvriendelijkheid staan zowel 

boven als beneden centraal en 

er is een spaarsysteem dat voor 

beide labels hetzelfde werkt. “Voor 

klanten heel fijn, zo spaar je nog 

sneller kortingen bij elkaar met 

ons zogenoemde VIP-systeem met 

bijbehorende Intersport-app.” 

Vrij snel na de overname zijn 

Arnold en Carla begonnen met 

het oppakken en uitbreiden van 

e-commerce. Zo is de collectie 

eenvoudig op de site te zien en is 

het mogelijk om in de winkel op 

een iPad schoenen te bestellen en 

die de volgende dag thuis geleverd 

te krijgen. “We willen mee met 

de grote online winkelformules. 

Snelheid en service zijn dan erg 

belangrijk.”

Dit jaar is het pand geheel 

verbouwd. Van de 75 vierkante 

meter waar opa en oma mee 

begonnen is het nu een uniek 

mode-en-sportconcept van ruim 

tweeduizend vierkante meter. “We 

hebben het pand volledig gestript 

om het echt helemaal naar onze zin 

te maken. Uiteindelijk zijn we vijf 

weken dicht geweest en konden we 

alleen maar afwachten of het ook 

daadwerkelijk zo zou uitpakken als 

we in ons hoofd bedacht hadden.” 

De voorkant is nu een statige glazen 

pui wat voor veel ruimte en licht 

zorgt. De begane grond is verbouwd 

tot een overzichtelijke en moderne 

modezaak met een unieke en 

industriële look en feel, compleet 

met ruime luxe kleedkamers, een 

bar en pooltafel. “Het is op vrijdag 

en zaterdag gezellig druk in de 

winkel. Voorheen verkochten 

we kleding. Nu is het een 

ontmoetingsplek, een beleving. We 

bieden echt een middagje uit.” De 

Intersportafdeling heeft een frisse 

en strakke uitstraling waar klanten 

vrijblijvend een footscan kunnen 

doen om te kijken welke schoen 

het beste bij de vorm van hun voet 

past. Daarnaast vind je er unieke 

modellen voetbal-, outdoor- en 

hardloopschoenen en sportkleding 

waarin de nieuwste technologieën 

verwerkt zitten. 

Toekomst
Arnold vraagt zich hardop af hoe de 

toekomst eruitziet: “De afgelopen 

tien jaar is er meer veranderd dan 

in de vijftig jaar daarvoor. Hoe 

zal het er over tien jaar uitzien? 

Ik denk dat de technologische 

ontwikkeling voorlopig niet gaat 

stoppen en dat aan de andere 

kant de beleving van winkelen 

belangrijker wordt. In de toekomst 

zullen de openingstijden van de 

fysieke winkel gaan veranderen. 

Om de beleving compleet te maken 

‘moet’ de winkel geopend zijn als 

mensen vrij zijn, dus niet meer 

van 9:00 tot 18:00 uur, maar juist 

buiten die tijden.” 

Daarnaast kunnen de klanten 

die sportartikelen willen kopen 

worden bediend met een mobiele 

winkel. “Alle informatie staat al 

in een computer, die kunnen we 

bijvoorbeeld in de kantine van 

VSCO neerzetten, zodat sporters 

direct schoenen kunnen bestellen 

zonder naar de winkel te komen. 

Die krijgen ze dan netjes thuis 

geleverd.” 

“Voorheen verkochten we kleding, 
nu is het een ontmoetingsplek en 
een beleving”
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Sinds een maand of vijf maak ik onderdeel uit van 

de hoofdredactie van Voetbal International. De 

belangrijkste vraag waar wij een antwoord op moeten 

vinden, is hoe VI aan de ene kant VI kan blijven, 

maar aan de andere kant mee kan gaan met een snel 

veranderende wereld. 

Toen ik laatst sprak met het hoofd marketing van AZ 

merkte ik dat voetbalclubs kampen met soortgelijke 

vraagstukken. Een fan die al twintig jaar een 

seizoenkaart heeft, vraagt om een andere benadering 

dan een student van twintig die in weekenden 

vaak andere plannen heeft dan het bezoeken 

van een voetbalstadion. Waarbij de complexiteit 

zit in het gegeven dat de gemiddelde leeftijd van 

seizoenkaarthouders steeds hoger wordt en het 

geen vanzelfsprekendheid meer is dat er nieuwe 

instroom komt vanuit jongere generaties. Jongetjes 

gaan nog wel aan de hand van hun vader mee naar 

het stadion, maar verliezen hun band met de club als 

jonge adolescenten. Om tal van redenen: geldgebrek, 

tijdgebrek, verhuizingen of het ontwikkelen van andere 

interesses. Het bestand aan seizoenkaarthouders 

vergrijst daardoor simpelweg.

Voor veel amateurclubs zal dat een bekend verhaal 

zijn. De instroom van nieuwe pupillen is niet zo’n 

groot probleem. In Nederland willen jongentjes van 

vijf of zes nu eenmaal voetballen en dan zoek je een 

club in de buurt waar je dat kan doen. Maar bij de 

stap van de Onder-13 naar Onder-15 volgt het eerste 

afhaakmoment, ongeveer gelijktijdig met de transitie 

van de basisschool naar de middelbare school. De 

tweede klap volgt bij de overgang van Onder-17 naar 

Onder-19, gevolgd door de overgang van de Onder-19 

naar het seniorenvoetbal. Niet toevallig de periode die 

samenvalt met het uit huis gaan om te studeren of te 

werken. Voor verenigingen wreekt zich dit bijvoorbeeld 

in het vrijwilligersbestand, waarin het soms moeilijk 

blijkt om nieuwe aanwas te vinden. 

Het zou pretentieus zijn om nu een respons te 

formuleren op dit vraagstuk. Een makkelijke oplossing 

voor dit probleem is er namelijk niet. Al is het maar 

omdat amateurclubs, net als VI of AZ, op tal van 

factoren die bijdragen aan dit fenomeen geen enkele 

invloed hebben. De maatschappij verandert gewoon, 

of je het nu leuk vindt of niet. Toch zijn er ook altijd 

onderdelen waar je wel invloed op hebt, en de uitdaging 

is om daar zoveel mogelijk energie in te steken.

De eerste vraag die iedere organisatie (of je nu VI, AZ of 

VSCO’61 bent) moet zien te beantwoorden, is: waartoe 

zijn wij op aarde? Waarom doen we wat we doen en 

wat voor waarde voegen we daarmee toe aan de levens 

van mensen die bij ons betrokken zijn? Dat klinkt 

misschien als een open deur, maar bij organisaties die 

al decennia bestaan, wordt de oorspronkelijke missie 

nogal eens door mist aan het zicht onttrokken.

Terwijl die missie juist cruciaal is voor het vinden van 

een antwoord op de tweede kernvraag: hoe vertalen we 

de reden van ons bestaan op verschillende platformen 

naar verschillende doelgroepen? VI ziet er voor de 

vijftienjarige voetballiefhebber die ons volgt op 

Instagram totaal anders uit dan voor de zeventigjarige 

abonnee die iedere woensdag trouw ons weekblad 

leest. De sleutel ligt op dat vlak in het luisteren naar 

de behoefte. Wij kunnen wel willen dat iemand van 

vijftien een papieren magazine gaat lezen, maar als 

hij voetbal liever op een andere manier consumeert, 

dan is het aan ons om hem daarin te voorzien. Dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik ben er heilig 

van overtuigd dat daar het pad naar een duurzame 

toekomst ligt.

Voor mediamerken, profclubs en amateurverenigingen 

geldt in feite hetzelfde. We zijn goed in zenden, maar 

moeten leren om te luisteren. We zijn goed in doen 

wat we al deden, maar moeten leren om flexibel te zijn. 

En misschien wel het belangrijkste: we moeten vooral 

nooit vergeten waartoe we op aarde zijn. Dat is namelijk 

de reden dat iedere week honderdduizenden mensen 

ons lezen, tienduizenden mensen naar ons komen 

kijken of honderden mensen wekelijks bij ons komen 

voetballen.

Pieter Zwart

Pieter Zwart is lid van de hoofdredactie van het blad Voetbal International. Hij is Sport-

journalistiek Talent van het Jaar 2018 en kreeg landelijke bekendheid als analist bij Studio 

Sport tijdens het WK Voetbal in Rusland in de zomer van 2018.  Pieter Zwart is de aan-

voerder van VI Pro, het digitale platform van VI met uitgebreide analyses, cultverhalen en 

opinies.  In zijn jonge jaren voetbalde Pieter korte tijd bij VSCO’61.
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Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging heeft al bijna 20 jaar 
ervaring in het vervaardigen en plaatsen van hekwerken. Wij leveren 
hekwerken, standaard- en maatwerk, aan particulieren, bedrijven, 
overheidsinstellingen, scholen, kinderdagverblijven en (sport)
verenigingen. Daarnaast zijn wij al geruime tijd een gecertifi ceerd 
beveiligingsbedrijf en installeren wij diverse beveiligingsoplossingen. 
Door de combinatie van hekwerk en beveiliging kunnen wij nog betere 
beveiligingsoplossingen bieden en dat bij één en dezelfde leverancier.

Van Klompenburg 
Hekwerk en Beveiliging

vanklompenburghekwerken.nl vanklompenburgbeveiliging.nl

BEL VOOR 
ADVIES

0525 - 68 53 20
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In het hart van 
de gemeenschap
Het is 2010 als Carola van der Laan benoemd wordt 
tot notaris in Oldebroek. Nu, bijna negen jaar later, 
is het tijd voor tien prangende vragen aan deze out-
of-the-box denkende notaris.

“Toen ik begon in het 
notariaat werd die droom 
werkelijkheid”

1. Om direct maar 
met de deur in huis te 
vallen: notariaat heeft 
een oubollig karakter, 
vind je niet?
Notariaat heeft inderdaad het 

beeld in zich oubollig te zijn. Dat 

is ook logisch, want het doel van 

notariaat is zekerheid bieden en 

ervoor zorgen dat je later niet in 

geschillen terecht komt. Ik droomde 

vroeger van een stoffig kantoor 

met kluizen vol stoffige aktes en 

spinnenwebben. Toen ik begon 

in het notariaat werd die droom 

werkelijkheid. Gelukkig mag ik er 

op mijn eigen wijze invulling aan 

geven. Bij mij tref je geen stoffig 

archief aan. 

2. Wat is nou echt de 
kracht van een notaris?
Notariaat betekent het goed 

opschrijven voor later. Het biedt je 

houvast om op 

terug te vallen als er iets 

onverwachts gebeurt. In zekere zin 

geldt voor de meeste zaken dat je je 

vrijwillig aan elkaar verbindt bij de 

notaris. 

3. Heb je altijd een 
ondernemersdroom 
gehad?
Nee. Het komt vooral voort uit het 

feit dat ik denk dat het notariaat 

anders kan. 

Ik verwonder mij over reclame van 

notarissen die zeggen: ‘bespaar eens 

op je notaris’. Ik vind dat een heel 

verkeerde insteek omdat je juist 

je toekomst veiligstelt, daar zou je 

niet op moeten willen besparen. 

Als notaris heb je te maken met 

wettelijke kaders, beroepsethiek en 

dien je de integriteit te bewaken. 

Daar wil het de laatste tijd nog 

wel eens misgaan binnen het 

notariaat. De notaris kampt met 

een imagodeuk en moet zijn 

meerwaarde opnieuw bewijzen. Dat 

is een interessante uitdaging.

4. Wat trekt je aan in 
het vak?
De verbinding die de notaris mag 

aangaan met mensen. Ik mag een 

vertrouwensrol vervullen. Daarnaast 

boeide mij het vakinhoudelijke deel 

van mijn beroep. Het vak wordt 

warmer door de verbinding met 

mensen. Ik vind het mooi om daar 

op mijn wijze kleur aan te geven.

5. Waarmee is het vak 
warmer te maken?
Ik wil graag een notaris zijn met een 

luisterend oor. Die bij de tijd is en 

met mensen om tafel zit in plaats 

van ertegenover. De juiste vragen 

stellen, maar ook stil kunnen zijn. 

Op die manier denk je mee om 

samen tot de juiste beslissingen te 

komen. 

6. En hoe zit het met 
de balans tussen werk 
en privé? 
Het werk stopt eigenlijk nooit. 

Vooral doordat je tegenwoordig 

altijd en overal bereikbaar kunt zijn, 

is het gemakkelijk om thuis door 

te werken. Wel heb ik er een jaar 

geleden voor gekozen om een dag 

minder in de week te werken om 

tijd voor mezelf en mijn gezin te 

kunnen maken. In de eerste jaren 

van de vestiging heb ik bijna dag en 

nacht gewerkt en nu is het tijd om 

meer aan ontspanning te doen. 

7. Hoe ziet 
vrijetijdsbesteding 
eruit?
Ik heb een hele mooie hond, dus 

met hem en mijn gezin wandelen is 

echt ontspanning. Ook krijg je zelf 

veel beweging en frisse lucht en 

dat zorgt ervoor dat ik mijn hoofd 

leeg kan maken, zo middenin de 

natuur. Daarnaast zijn bezoekjes 

aan theater, lezen en een weekendje 

weg echt ontspanning. 

8. Voor je werk 
‘moet’ je al veel lezen 
en leren, is dat dan 
echt ontspanning?
Ik verslind boeken. Ben wat dat 

betreft echt een spons en vind het 

heerlijk om te blijven leren. Vooral 

geschiedenisboeken zijn favoriet. Ik 

heb me verdiept in de geschiedenis 

van de regio en vind het interessant 

om te weten welke mensen hier 

gewoond hebben en hoe de 

samenleving vorm heeft gekregen.  

9. Je bent ook 
voorzitter van de 
Bedrijvenkring 
Oldebroek, waarom?
Ik vind de gemeente Oldebroek 

een warme gemeenschap. Er is 

veel menselijk contact en mensen 

gunnen elkaar echt iets. Ik vind het 

prettig om mensen om me heen te 

verzamelen waar je van op aan kunt, 

ook op zakelijk vlak. Daarnaast kan 

een bedrijvenkring functioneren 

als trampoline: allemaal mensen 

die durven te ondernemen, zo kun 

je samen verder komen. Vandaar 

dat ik ook ben begonnen met de 

sponsoring van VSCO’61, daar voel 

ik dat ook. 

10. Eigenlijk ben 
je dus gewoon een 
workaholic?
Zo kan je het stellen ja, maar wel 

een hele gelukkige! 
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Tel: 0525 - 65 35 33 | www.faberinstallatietechniek.nl 

Al meer dan 20 jaar 

Uw installateur
U kunt bij ons terecht voor storingen en 
onderhoud aan uw technische installaties, 
24-uurs storingsdienst, onderhoudscontracten 
en rioolservice. Wij staan graag voor u klaar.

Verkoop • Onderhoud • Reparatie • Bemiddeling • Montage 

cAMPERS

Broekerenk 33  8095 RP 't  Loo - Oldebroek
campers@fobbe.nl • 0525-633300 • 06-21268571 

Breed aanbod TOPoccasions 

met garantie voor TOPprijzen!

eerste nieuwe 2019 

chausson modellen

op voorraad!

Uw dealer voor Chausson campers  

Persoonlijk, low budget en servicegericht... 

Jufferenstraat 1 • 8081 CP Elburg • Tel. 0525 - 65 61 87
Oostendorperstraatweg 92 • 8097 PN Oosterwolde • Tel. 0525 - 62 2031 

www.boeveenvandorp.nl

Nu ook voor uw verzekeringen!

Agrarisch
Financiële 

administratie
Verzekeringen

Fiscale
diensten Advies
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Sinds 2013 geef je 
leiding aan Flexible+. 
Was het hebben van 
een eigen bedrijf een 
jongensdroom?
“Voor mezelf is het altijd duidelijk 

geweest dat ik ooit ondernemer zou 

worden”, begint Rick overtuigend 

het gesprek. “Het was voor mij 

essentieel om mijn carrière gestaag 

op te bouwen en in loondienst 

te beginnen. Nadat ik meerdere 

jaren werkzaam ben geweest in de 

telecom- en infrasector, besloot ik 

in 2013 Flexible+ op te richten. 

Op dat moment was ik als 

operationeel manager werkzaam, 

waarbij ik veel kennis en ervaring 

had opgedaan. Nadat ik destijds 

mijn wens kenbaar maakte om 

voor mezelf te beginnen, gaf 

mijn toenmalige werkgever 

aan dat ze me hierbij wilden 

ondersteunen. Samen met een 

medeaandeelhouder ben ik 

het bedrijf gestart en sinds de 

eerste dag ben ik met veel plezier 

verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen.”

Het motto van 
Flexible+ is sterk in 
werk en opleiding. 
Waar staan de 
bedrijfsnaam en het 
motto voor?
“Flexible staat logischerwijs voor 

onze flexibiliteit in aanpak en 

de + staat voor de dingen die we 

extra doen voor de mensen die 

wij in dienst hebben. Flexible+ 

begon als uitzendbureau en is 

binnen korte tijd uitgegroeid naar 

een bedrijf met een team van zes 

op kantoor en honderdvijftig in 

dienst in geheel Nederland. Naast 

het uitzenden richten we ons op 

detachering, payroll en werving 

& selectie. De focus lag in eerste 

instantie op telecom, maar al snel 

werd dit uitgebreid naar energie, 

kantoor en asbest. Vooral in 

slimme meters en asbestsanering 

zag ik kansen vanwege het 

streven naar een duurzaam en 

asbestvrij Nederland. Vanuit ons 

motto matchen we op werkgebied 

de juiste persoon met de juiste 

opdrachtgever en bieden we 

verschillende opleidingen aan.” 

Wat is jullie ambitie? 
“We hebben zeker ambities, maar 

het belangrijkste is om 

persoonlijke aandacht richting 

onze medewerkers te blijven 

bieden. Sinds 2018 zijn we trots 

eigenaar van een eigen pand 

en vanuit daar bedienen we de 

markt. We streven ernaar in 2019 

onze opleidingstak verder te 

laten groeien en daardoor nog 

meer medewerkers een passende 

opleiding te kunnen bieden. Denk 

hierbij aan de sectoren waarin 

ze werkzaam zijn zoals telecom, 

energie en asbest. Commercieel 

gezien staan we hiermee sterk 

richting onze huidige en potentiële 

klanten. Sinds een jaar verzorgen 

we een aantal opleidingen zelf, 

denk hierbij aan BHV en VCA. 

Al onze medewerkers hebben 

toegang tot onze opleidingen. 

Dit kan voor iemand die aan het 

begin van zijn loopbaan staat tot 

aan een vijftigplusser die een 

nieuwe uitdaging wil aangaan. 

Voor de opleidingen schakelen we 

een docent in die lesgeeft bij ons 

op kantoor, bij opdrachtgevers 

of andere gewenste locaties. 

We zijn hier flexibel in en de 

opleidingskosten zijn voor onze 

rekening. Tot slot willen we ook 

ServiceXL uitbreiden waarbij we 

auto’s en gereedschap aan onze 

medewerkers ter beschikking 

stellen en verhuren aan andere 

bedrijven.” 

STERK IN WERK 
EN OPLEIDING
Dat Rick Spijkerboer ooit als ondernemer aan de slag zou gaan mag geen verrassing 
heten. Als telg uit de bekende ondernemersfamilie Spijkerboer uit Oosterwolde 
was een toekomst als bedrijfseigenaar min of meer vastgelegd. Sinds 2013 geeft de 
Oosterwoldenaar leiding aan uitzendbureau Flexible+ in Raalte.

“We streven ernaar onze 
opleidingstak in 2019 verder uit te breiden”

Hoe creëert Flexible+ 
een gezonde 
werkomgeving? 
“Gezondheid staat bij ons hoog 

in het vaandel en dit laten we 

op verschillende manieren 

blijken. Ons beleid is om oprecht 

aandacht te bieden aan de 

mensen in het veld. We hebben 

met iedereen regelmatig contact, 

nemen daarnaast een jaarlijkse 

enquête af en met deze input 

kunnen wij inspelen op de 

wensen van onze medewerkers. 

Ook bedenken we aan de hand 

van de seizoenen verschillende 

thema’s. Zo verstrekken we extra 

fruit aan het begin van het jaar 

wanneer mensen met goede 

voornemens beginnen. Omdat 

veel van de medewerkers in de 

buitenlucht werkzaam zijn, maken 

we ze erop attent dat ze tijdens de 

winterperiode de juiste kleding 

moeten dragen. Wanneer dit 

ontbreekt kunnen ze dit kenbaar 

maken en hopen wij met het 

leveren van de juiste kledij het 

ziekteverzuim te minimaliseren. 

Verder organiseren we eens per 

jaar een stampottenbuffet, een 

zomerbarbeque en geven we een 

kerstpakket. Het kantoorpersoneel 

kan onbeperkt sporten bij een 

sportschool om de hoek en 

momenteel onderzoeken we deze 

mogelijkheden voor de andere 

medewerkers.”

Wat is jouw band met 
VSCO’61?
“Ik ben geboren en getogen op 

steenworpafstand van VSCO en als 

Oosterwoldenaar draag ik de club 

daarom een warm hart toe. Als 

voetballer zette ik vanaf zes jaar 

mijn eerste stappen op het veld en 

uiteindelijk ben ik in JO17 gestopt. 

Toen mijn neefje in JO15-1 speelde 

ben ik twee jaar leider geweest 

van dit jeugdelftal. Verder ben 

ik ruim drie jaar actief geweest 

binnen de Sponsorcommissie 

en hield ik me bezig met de 

acquisitie en het beheer van 

sponsoren. Tegenwoordig ben ik 

leider van van het vierde elftal en 

sponsor ik met Flexible+ JO19-1 

met trainingspakken en tassen. 

Voor mij is het belangrijk om met 

het bedrijf aanwezig te zijn in de 

regio en sponsor onder andere 

PEC Zwolle, SV Wijhe, SV Raalte en 

goede doelen als Run for Joyce en 

Kika”, waarmee Rick de sociale en 

maatschappelijke betrokkenheid 

van Flexible+ aantoont. 

Rick Spijkerboer (tweede van rechts) samen met zijn team
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Lage weide 16  | Oldebroek | 0525-631701

• Gloednieuwe Iveco Touringcar
• Voor perfect verzorgde busreizen
• Of voor het halen van je busrijbewijs

Eee geweldigg afsluitinn
van jullie mooiste dag! 

DJ op je bruiloft heeft voor elke bruiloft een geschikte 
DJ! Wij denken graag met jullie mee over de muzikale 
invulling van het feest: van het openings- tot het 
eindnummer en alles wat jullie daartussen willen 
horen. Jullie voorkeuren in combinatie met onze 
kennis en ervaring resulteert in een onvergetelijk 
feest!

aanbevolee door trouwlocatii & horeccakee
meer dae 700 bruilooee aae ervarinn
100% DJ garantii

meee geboeke ie di regii

DJ op je bruiloft

www.djopjebruiloft.nl
@djopjebruiloft

Maaa nn gebruia vae hee VSCO’61 ledenvoordeee!
Kijk op www.djopjebruiloft.nl/ledenvoordeel

SPONSORCOMMISSIE 

Op de foto staat een nieuw 

gezicht, Gerrit van ’t Veen is 

namelijk toegetreden tot de 

Sponsorcommissie. Gerrit is een 

bekende binnen VSCO’61 en is vele 

jaren als secretaris actief geweest 

bij de Toernooicommissie. Hij 

heeft jarenlang bij de Rabobank 

gewerkt en is sinds kort voor 

zichzelf begonnen.

Terugkijkend op afgelopen jaar 

is de sponsortrip naar Wales een 

absoluut hoogtepunt geweest. Om 

met een groep van 67 personen, 

bestaande uit sponsoren, de eerste 

selectie van VSCO’61 en een aantal 

leden van de Sponsorcommissie 

op reis te gaan is best wel 

spannend. Vliegen naar Engeland, 

overnachten, een wedstrijd 

bezoeken, kortom genoeg om je 

druk over te maken. Maar achteraf 

bleek dat het absoluut niet nodig is 

geweest, want de trip is zorgeloos 

verlopen en iedereen heeft volop 

genoten. Eigenlijk zat alles mee, 

een fantastische sfeer en mooie 

mix van ondernemers, actieve 

sporters en vrijwilligers zorgde 

voor veel interactie. Natuurlijk 

was het ook ontzettend gaaf om 

te zien dat Swansea met 3-1 won 

van Arsenal. Prachtig om de 

emotie bij de ‘oude’ supporters van 

Swansea te zien, echt gaaf! Helaas 

is Swansea aan het einde van het 

seizoen alsnog gedegradeerd, 

maar dat feit doet niets af aan 

deze mooie sponsortrip. Als 

Sponsorcommissie hebben wij veel 

complimenten gekregen en daar 

zijn wij natuurlijk ontzettend trots 

op en namens de volledige

commissie kan ik zeggen: wij 

hebben dit graag georganiseerd en 

zelf net zo genoten.

Wij hebben niet alleen leuke tripjes 

gemaakt, er is ook veel werk verzet. 

Zo is de reclamestellage achter het 

doel vervangen in verband met 

de stormschade in januari van het 

vorige jaar. Mede dankzij de hulp 

van Jan van de Weg en zijn ‘gouden 

Kanaries’ ziet het er weer prachtig 

uit. Daarnaast zijn de gedreven 

leden van de commissie onder 

bezielende leiding van Lammert 

Vlieger zeer actief geweest en 

hebben wij wederom nieuwe 

sponsoren mogen toevoegen 

aan ons sponsorgilde. Tevens 

zijn er veel nieuwe contracten 

afgesloten of opnieuw verlengd. 

Kortom, wij zijn ook trots op 

onze goede contacten met de 

ondernemers uit de regio en vooral 

in het vertrouwen dat niet alleen 

uitgesproken wordt, maar ook met 

langdurige contracten bekrachtigd 

wordt. Nogmaals dank hiervoor!

Christiaan Mulder

Voorzitter Sponsorcommissie 

Gerrit van ‘t Veen, Erik Wijnne, Hendrik Jan ‘Nanne’ Schoonhoven, Wim Korenberg, Aart Lokhorst, 

Christiaan Mulder en Lammert Vlieger. Onder Jakob Hardlooper en Sjoerd Kwakkel

Trotse sponsor-
commissie kijkt 
met vertrouwen 
naar de toekomst
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van den brink
koeltechniek bv
KO U D E T E C H N I E K  &  A I R CO N D I T I O N I N G  

C:100 M:0 Y:0  K:0
R:0  G:159 B:  227 

C:0  M:0  Y:0  K:30
R:178 G:178 B:178 

C:100 M:30 Y:0  K:0
R:0  G:128 B:  201

C:100 M:50 Y:0  K:0
R:0  G:105 B:  180

C:0  M:0  Y:0  K:50
R:128 G:128 B:  128 

C:0  M:0  Y:0  K:60
R:102 G:102 B:  102 

Koel- & vriestechniek Luchtbehandeling

Scherfi js-machines Airconditioning

Koeltechniek
op maat!

Eckertstraat 27, 8263 CB Kampen    T 038 - 333 27 35  E info@vandenbrinkkoeltechniek.nl

www.vandenbrinkkoeltechniek.nl
Zwarteweg 107a  | 8097 PT Oosterwolde (GLD)  | 0525 62 15 74  

06 20 14 32 07  | auto.pleijter@online.nl
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SPONSOR IN BEELD

Het woord trots wordt vaak 
genoemd tijdens het interview 
met ondernemersechtpaar 
Gerben en Jeika Bredewold. 
Trots op de mooie producten 
die ze maken en op het team 
waarmee ze dit doen. In 
het businessmagazine van 
VSCO’61 vertellen zij over 
de historie, de kracht van 
innoveren en de werkwijze 
van dit veertig jaar jonge 
familiebedrijf. 

“Mijn vader is in 1978 gestart met 

drukkerij Bredewold in een oude 

kalverschuur aan de Stationsweg in 

Wezep”, begint Gerben zijn verhaal. 

“In de beginjaren richtte mijn vader 

zich met name op het drukwerk. Na de 

overname in 2009 door Jeika en mij zijn 

we naast de drukkerij gestart met de 

reclamestudio.”  

Enkele jaren later is daarom de naam 

gewijzigd in ‘Bredewold. Creatie, web 

& print’ om het bredere aanbod te 

benadrukken. “Gerben en ik komen 

beiden uit een ondernemersgezin. 

Samen zijn wij een goed team en 

hebben we allebei andere kwaliteiten. 

Gerben richt zich vooral op het creatieve 

gedeelte en ik regel alle organisatorische 

en financiële zaken”, vult Jeika aan.

Innovatie
Gerben en Jeika hebben in de loop der 

jaren de markt zien verschuiven. Er 

is altijd geïnvesteerd en geïnnoveerd 

in mens en materieel. Recent is er 

bijvoorbeeld een gloednieuwe digitale 

pers aangeschaft waardoor het 

drukwerk een hele nieuwe impuls heeft 

gekregen. “Vroeger lag de nadruk veel 

meer op massaproductie. Tegenwoordig 

zie je dat je met behulp van de juiste 

data veel persoonlijker en gerichter 

de gewenste doelgroep kunt bereiken, 

waardoor het rendement hoger is. 

Daarnaast zie je dat onze eigen studio 

een echte toegevoegde waarde is. Wij 

ontzorgen de klant van idee tot ontwerp 

tot realisatie, zowel online als offline. 

Als laatste stap daarin hebben we sinds 

afgelopen jaar het maken van websites 

volledig in eigen beheer genomen”, 

vertelt Gerben trots.

Jeika haakt hierop in en geeft aan 

dat de automatisering ervoor heeft 

gezorgd dat de doorloopsnelheid 

van het drukwerk veel hoger is. “Het 

zogenaamde web to print zorgt ervoor 

dat een bedrijf ’s ochtends online een 

bestelling doorgeeft en dat deze aan 

het eind van de dag klaarstaat voor 

verzending. Het aantal handelingen is 

hierin geminimaliseerd, waardoor we 

veel sneller kunnen produceren dan 

voorheen.”

Geef je merk een boost!

“Wij ontzorgen de klant van idee 
tot ontwerp tot realisatie”

Visie
Het doel van Bredewold is organisaties 

een positieve impuls en een eigen 

visuele identiteit te geven. Een 

professionele uitstraling zorgt ervoor 

dat mensen een goede eerste indruk 

hebben van een bedrijf. “Wij willen de 

klant volledig ontzorgen en een echte 

meerwaarde zijn. Wij zijn pas tevreden 

als de klant dat ook is.” Gerben vertelt 

aan de hand van een voorbeeld hoe dit 

in zijn werk gaat. “Het begint allemaal 

met een oriënterend gesprek. Hierin 

komt naar voren wat de identiteit 

is van het bedrijf en wat ze willen 

uitstralen of willen bereiken. Daarna 

maken we in onze studio een concept 

ontwerp van de corporate identity, 

waarbij de totale huisstijl zichtbaar 

wordt en is afgestemd op de doelgroep. 

Als laatste vindt de implementatie 

plaats, dus het daadwerkelijk 

doorvoeren van de nieuwe huisstijl in 

alle uitingen van het bedrijf, zoals een 

nieuwe website en nieuw briefpapier.” 

Ontspanning
Met alle digitale mogelijkheden in 

de huidige tijd is het, zeker als eigen 

ondernemer, steeds moeilijker om 

werk en privé gescheiden te houden. 

Het is daarom belangrijk te zorgen voor 

de juiste balans tussen werk en privé. 

Gerben en Jeika halen veel energie 

uit hun gezin en daarnaast sporten ze 

graag. “Wij hechten er erg veel waarde 

aan iedere avond samen met onze 

kinderen te kunnen eten zodat zij ook 

hun verhalen aan ons kwijt kunnen.”

Om hun hoofd even helemaal leeg te 

maken trekken ze er graag op uit in 

de natuur om te gaan hardlopen of 

mountainbiken. “Na een dergelijke 

activiteit zit ik weer vol energie. Daarbij 

is het goed om regelmatig te bewegen. 

In dat licht moet ook de sponsoring 

van VSCO’61 en andere sportclubs 

worden gezien. Wij willen een gezonde 

leefstijl en het bewegen van mensen 

stimuleren”, zegt Gerben.

De relatie met VSCO’61 gaat terug 

naar het jaar dat Bredewold werd 

opgericht. “De langdurige relatie 

met de vereniging is uniek en daar 

zijn wij zuinig op. Wij zien een 

hoop overeenkomsten tussen de 

voetbalvereniging en ons bedrijf. Neem 

bijvoorbeeld de geleidelijke groei die 

wij allebei hebben doorgemaakt de 

afgelopen jaren en de professionele 

benadering richting sponsoren en 

klanten.” Gerben en Jeika vatten het 

goed samen. “Wij zijn trots op de 

samenwerking en hopen nog vele jaren 

mooie producten te maken samen met 

VSCO.” 
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Bülent Akar combineert zijn 

40-urige werkweek met zijn functie 

als hoofdtrainer van de selectie 

van VSCO’61. Daarnaast heeft hij 

een gezin met twee opgroeiende 

kinderen die allebei op hoog niveau 

sporten. Een simpele rekensom 

leert dat er weinig tijd overblijft om 

stil te zitten. “Daar ben ik ook niet 

echt het type voor”, zegt Bülent 

lachend. Hij geeft aan dat ook hij 

weleens moe is, maar zegt: “Ik ben 

graag bezig. Alles wat ik doe, doe ik 

met veel plezier, dan is het goed vol 

te houden.”  

In zijn vrije tijd sport hij zelf graag, 

zwemmen en naar de sauna gaan 

staan ook hoog op het lijstje. “Ik 

heb altijd veel gevoetbald. Als kind, 

tijdens mijn carrière bij Go Ahead 

Eagles en later in mijn vrije tijd 

en als coach.” Door een blessure 

was dit de afgelopen jaren niet 

of nauwelijks mogelijk. Door een 

kruisbandoperatie afgelopen 

jaar staat hij nu letterlijk langs 

de zijlijn. “Ik zag op tegen de 

operatie, maar het was tijd. Nu ga 

ik een aantal keer per week naar 

de fysiotherapeut om goed te 

herstellen. Ik kijk ernaar uit in de 

toekomst actief mee te voetballen 

tijdens de trainingen en in mijn 

vrije tijd.” 

Om dit ritme vol te houden en 

iedere dag energie te hebben zijn 

twee dingen heel belangrijk, legt 

Bülent uit: “Plannen en gezonde 

voeding. Door goed te plannen 

blijft er voor alles genoeg tijd over 

zonder jezelf voorbij te lopen en 

het is geen geheim dat gezonde 

voeding belangrijk is, in de sport 

en daarbuiten. Voeding is de 

brandstof voor je lichaam. Je haalt 

eruit wat je erin stopt, net als een 

auto heeft je lichaam de juiste 

brandstof nodig, anders gaat ‘ie 

weigeren.” Doordat zijn zoon bij 

PEC Zwolle voetbalt, eet het gezin 

mee met het voedingsschema 

dat hij krijgt. “Ik ben het zelf van 

jongs af aan gewend toen ik op het 

voetbalinternaat zat en het bevalt 

heel goed.” 

Natuurlijk is er ook af en toe ruimte 

voor patat of pizza, al houdt Bülent 

zelf niet erg van de vette hap. “We 

doen dat vooral voor de kinderen. 

De boog kan niet altijd gespannen 

staan, dus gaan we zo af en toe 

als gezin lekker uit eten.” In de 

kroeg komt Bülent nauwelijks. 

“Ik vind het heerlijk om gezellig 

met mensen samen te zijn, maar 

ook om samen actief bezig te zijn. 

Daarnaast ben ik geen bierdrinker 

maar een bacootje, op zijn tijd gaat 

er wel in.” 

Hoofdtrainer Bülent Akar en 

assistent-trainer Stephan Nuesink 

van de eerste selectie en Gertjan 

Boeve, trainer van het tweede 

elftal, hebben hun contract met 

VSCO’61 met een jaar verlengd. 

De vereniging spreekt hiermee 

haar vertrouwen uit in de trainers 

en kijkt uit naar een sportieve en 

succesvolle tweede seizoenshelft.

Selectietrainers verlengen 
contract bij VSCO’61

‘Alles wat ik doe, 
doe ik met veel plezier’ “Ik kijk

ernaar 
uit in de 
toekomst 
actief mee 
te voetballen”

HOOFDTRAINER
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Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde, 0578 – 691636Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde, 0578 – 691636

www.van-bennekom.nl
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SPONSOR IN BEELD

Het is 2006 als Steven van 

Klompenburg na zeventien 

jaar in loondienst het besluit 

neemt om samen met zijn 

vrouw een eigen administratie- 

en belastingadvieskantoor te 

beginnen. “Door mijn verleden in 

de accountancy heb ik het altijd 

interessant gevonden hoe het 

zou zijn om aan de andere kant 

van de tafel te zitten. Samen met 

mijn vrouw Corrie Bonestroo heb 

ik daarom de sprong in het diepe 

gewaagd en zijn we een eigen 

kantoor begonnen in de schuur 

van ons toenmalige huis”, begint 

Steven zijn verhaal. Uiteindelijk 

blijkt de verbouwde schuur te 

klein voor het ambitieuze kantoor 

en er wordt een pand betrokken 

in Oldebroek. Dit is ook het 

moment dat fiscaal jurist Johan 

als compagnon het bedrijf komt 

versterken. “Door de groei van de 

laatste jaren zijn we ook in dit pand 

uit ons jasje gegroeid en daarom 

hopen we eind 2019 onze intrek te 

nemen in een gloednieuw kantoor 

op bedrijventerrein Broeklanden 

in Elburg dat volledig aan onze 

wensen zal voldoen”, vertelt Steven 

trots. 

Bedrijfsvisie 

Van Klompenburg & Bonestroo 

groeit de laatste jaren hard 

en voorlopig is het einde nog 

niet in zicht. Steven heeft wel 

een verklaring voor dit succes. 

“Oprechte betrokkenheid is onze 

kracht. Doordat wij een zeer 

uitgebreid aanbod hebben, kunnen 

ondernemers en particulieren bij 

ons terecht voor het totale pakket. 

Wij willen een langdurige relatie en 

een vertrouwensband opbouwen 

met onze klanten. Dit alles doen 

we tegen een zeer concurrerend 

tarief om toegankelijk te blijven 

voor iedereen. Bijzonder is dat 

wij als administratiekantoor over 

twee fiscaal juristen beschikken. 

Hierdoor kun je bij ons terecht 

voor fiscaal en juridisch advies, 

advies inzake het nieuwe 

huwelijksvermogensrecht, maar 

ook de financiële planning.

Daarnaast bieden wij uiteraard alle 

gangbare diensten aan, zoals het 

verzorgen van de boekhouding, 

aangiften omzetbelasting, 

inkomstenbelasting, 

vennootschapsbelasting en erf- en 

schenkbelasting.”

Mentaliteit
Het werkgebied van het kantoor 

strekt zich uit over de gehele 

Noord-Veluwe, met uitschieters 

naar Vlaardingen en Terschelling. 

Steven typeert het kantoor als 

een no-nonsense kantoor, wat 

goed past bij de regio. “Bij ons 

is iedereen welkom, ongeacht 

de achtergrond. Daarom voelen 

wij ons ook goed thuis bij VSCO, 

de betrokkenheid vanuit de 

vereniging naar de sponsors 

toe voelt vertrouwd en goed.” 

Naast de sponsoring van VSCO’61 

ondersteunt Van Klompenburg & 

Bonestroo veel andere lokale clubs 

en goede doelen. “We sponsoren 

de buurtbus die door de gemeente 

Oldebroek rijdt en we hebben twee 

adoptiekinderen in het buitenland 

via het project Compassion. Voor 

ons is het belangrijk om op deze 

manier onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te nemen.”

Digitalisering
De laatste jaren is een groot 

deel van de werkzaamheden in 

de branche geautomatiseerd. 

“Daarentegen is er een groeiende 

behoefte aan een financieel 

partner die meedenkt met de 

bedrijfsvoering van bedrijven, 

ondanks alle innovaties. Wij zijn 

een groot voorstander van het 

verder automatiseren en zijn 

daarom ook officieel partner 

van het boekhoudprogramma 

SnelStart. Met dit softwarepakket 

kun je de boekhouding zo goed als 

volledig automatiseren.” Naast het 

dealerschap van SnelStart heeft het 

kantoor zelf ook niet stil gezeten. 

“Onze nieuwe website wordt begin 

2019 gelanceerd, waarbij onze 

klanten de mogelijkheid hebben 

om in te loggen op hun eigen 

klantenportaal, loondossier en 

boekhouding.

 Hier kunnen ze via de cloud hun 

eigen digitale dossier inzien en 

Doeltreffend advies!
Specialistische kennis, breder durven adviseren, weten wat er speelt bij de klant en 
steeds meer digitaliseren en automatiseren. In het businessmagazine leggen Steven 
van Klompenburg en partner mr. Johan Stip RB uit waarom deze voorwaarden steeds 
belangrijker worden in hun vakgebied. Samen staan zij aan het hoofd van administratie- 
en belastingadvieskantoor Van Klompenburg & Bonestroo. 

3 VOF, eenmanszaak of BV? Wij adviseren het!
3 Aandacht voor het nieuwe huwelijksvermogensrecht
3 Uw administratie volledig geautomatiseerd
3 Doeltreffend belastingadvies
3 Tussentijdse cijfers en advies

aanvullen met documenten. Als 

laatste hebben wij onze software en 

digitale correspondentie volledig 

AVG-proof gemaakt, waardoor we 

aan de laatste eisen voldoen op 

het gebied van privacywetgeving. 

Hiervoor zijn wij ook gaan werken 

met CRM-software.”

Naast SnelStart maakt Van 

Klompenburg & Bonestroo 

ook gebruik van het 

salarisverwerkingsprogramma 

Loket.nl. “Dit programma zorgt 

voor een volledig geautomatiseerde 

salarisverwerking, waarbij via een 

app de loonstroken en bijvoorbeeld 

het eigen digitale personeelsdossier 

in te zien is voor de medewerkers 

en de werkgever van het 

desbetreffende bedrijf.” 

Balans
Het vinden van de juiste balans 

tussen werk en privé is voor 

Steven niet altijd even makkelijk. 

Het is belangrijk dat werk en 

privé niet door elkaar lopen, 

al is dat als eigen ondernemer 

soms moeilijk te managen. “De 

verhuizing van de schuur naast 

mijn huis naar ons huidige pand 

heeft zeker bijgedragen aan een 

duidelijke scheiding tussen werk 

en privé. Hierdoor is thuis echt 

een thuis voor mij waar ik tijd 

heb voor mijn gezin, hobby’s en 

mijn functie als penningmeester 

van de Nederlandse Truck- en 

Tractorpulling Organisatie. Mijn 

compagnon Johan vindt zijn 

ontspanning in zijn passie voor 

kerkorgels. Ik merk dat we allebei 

steeds iets beter worden in het 

zoeken naar de balans tussen werk 

en privé waardoor we de komende 

jaren met veel plezier en energie 

ons werk kunnen blijven doen.”

“Oprechte 
betrokkenheid
is onze kracht”

VKEB scoort samen met VSCO’61! 

Steven van Klompenburg (links) met VSCO’61 voorzitter Ben Schreurs
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vinkedesign

ARCHITECTEN
& INGENIEURS

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/noordveluwe

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.

Daarom ondersteunen we met trots de jeugd van VSCO’61.

Rabobank Noord Veluwe sponsort de jeugd van VSCO'61.

door klein 
te beginnen.

De top
kunnen

bereiken

Hoofdsponsor VSCO’61-jeugd
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In 1984 besluit rasechte 
Oosterwoldenaar Jaap 
Schoonhoven zijn eigen 
bedrijf Schoonhoven 
Service op te richten. De 
bedrijfsactiviteiten zijn 
gericht op de verkoop en 
reparatie van landbouw- 
en grondverzetmachines. 
Aangezien de onderneming 
in 2019 alweer 35 jaar 
gevestigd is aan de Zwarteweg 
in Oosterwolde, is dit het 
moment voor een nadere 
kennismaking met eigenaar 
Jaap en zijn zoon Martijn. 

Wat was de 
aanleiding om in 1984 
Schoonhoven Service 
te starten?
“Voor mij was het altijd een 

wens om een eigen bedrijf te 

leiden. Na het afronden van 

mijn opleiding heb ik meerdere 

jaren in loondienst gewerkt. 

Met het opdoen van ervaring bij 

verschillende bedrijven en de 

wens om voor mezelf te beginnen, 

besloot ik in 1984 om mijn eigen 

landbouwmechanisatiebedrijf te 

starten. In eerste instantie begon 

ik kleinschalig met drie dagen 

per week, maar al snel zette ik mij 

fulltime in en nam ik mijn eerste 

personeelsleden aan. Vanaf 1989 

zijn de activiteiten uitgebreid met 

grondverzet en sindsdien zijn we 

blijven groeien”, vertelt Jaap.

Is het sinds de 
oprichting van de 
onderneming altijd 
crescendo gegaan?
 “Vanaf de start hebben we de 

bedrijfsactiviteiten spoedig 

verspreid over verschillende 

facetten. Voor mij is het belangrijk 

niet op slechts een paard te 

wedden en daarbij is er binnen de 

landbouw- en grondverzetwereld 

in zekere zin sprake van een 

conjunctuurbeweging. Wanneer 

er mindere tijden aanbreken 

voor boeren en veehandel, zien 

we meestal dat er betere tijden 

aanbreken voor grondverzet en 

vice versa. Alleen ten tijde van 

de economische crisis ging het 

met zowel de veehouderij als het 

grondverzet minder en kwamen 

beide branches hier moeizaam 

uit. We merken zelfs nu nog de 

gevolgen, maar we mogen zeker 

niet klagen.” Zoon Martijn vult 

aan: “In mindere tijden schaft men 

minder snel een nieuwe machine 

aan, maar geven ze de voorkeur 

aan een extra onderhoudsbeurt. 

Momenteel hebben we acht 

werknemers in dienst en onze 

specialisaties zijn zowel verkoop als 

onderhoud.” 

“Wanneer een klant een machine 

bij ons koopt, gaan wij een relatie 

met ze aan. We staan altijd voor 

ze klaar met het leveren van onze 

services en advies. De sterkte van 

Schoonhoven Service is dat we met 

onze klanten meedenken, zowel op 

materiaaltechnisch als financieel 

vlak. We acteren in een afnemende 

markt waarin steeds meer boeren 

stoppen met hun bedrijf. Om in 

deze dynamische tijden te kunnen 

blijven opereren en groeien, moet 

je altijd in ontwikkeling blijven”, 

vult Jaap gepassioneerd aan.  

Is de 
mechanisatiewereld 
non-stop in 
ontwikkeling?
“Absoluut, het is bijna niet bij 

te houden”, geeft Jaap aan. “We 

zijn in een bepaalde regio vaste 

dealer voor A-merken zoals 

Avant en Valtra. Deze shovel- 

en trekkerfabrikanten leveren  

betrouwbare en hoogwaardige 

machines die we kunnen 

afstemmen op de behoeften 

van de klant. Juist omdat deze 

ontwikkelingen zo snel gaan, is 

het voor ons al een uitdaging om 

op de hoogte te blijven van de 

nieuwste trends, laat staan voor 

onze klanten.” 

Martijn vertelt dat het personeel 

cursussen volgt bij deze 

fabrikanten om het kennisniveau 

op peil te houden. “Daarnaast 

bezoeken we regelmatig beurzen, 

geven we demonstraties, houden 

we open dagen en gaan we bij onze 

vaste en potentiële klanten langs. 

We laten bijvoorbeeld de nieuwste 

besturingsprogramma’s zien, 

Betrouwbare partner in 
dynamische omgeving

maar ook 100% elektrische shovels. 

Zo’n vier jaar geleden werd hier nog 

om gelachen, maar het is inmiddels 

de norm geworden”, aldus Martijn.  

Wat betreft de toekomst 
van Schoonhoven 
Service; Martijn, word 
jij de opvolger van je 
vader? 
“Van kleins af aan struin ik over het 

terrein dus ik ken het bedrijf door en 

door. Mijn vader vond het belangrijk 

dat ik na mijn opleiding eerst in 

de keuken van andere bedrijven 

zou kijken. Nadat ik dit een aantal 

jaar heb gedaan, ben ik officieel 

bij Schoonhoven Service in dienst 

getreden. Momenteel ben ik met 

name actief in de werkplaats waar 

ik de gehele week aan het sleutelen 

ben. Veel administratieve zaken 

worden sinds enige tijd digitaal 

verwerkt en dit neem ik voor mijn 

rekening. Ook onderhoud ik de 

website en Facebookpagina en tot 

slot zal ik de auditprogramma’s 

meer op mij gaan nemen, dit is 

belangrijk voor onze certificeringen 

en keurmerken. Het zijn veel 

afwisselende en uitdagende taken, 

maar het bevalt me goed.”  

Het bedrijf ligt op 
steenworpafstand 
van VSCO’61, is dit de 
reden waarom jullie 
een sponsorschap zijn 
aangegaan?
Jaap: “Voor mij is het belangrijk 

om iets terug te geven aan 

de maatschappij, van een 

voetbalvereniging tot aan een kerk. 

Wanneer vrijwilligers zich kosteloos 

inzetten, promoot en ondersteun ik 

dit graag met een bijdrage. Zelf heb 

ik niet veel met voetbal, maar we 

hebben met het bedrijf al jarenlang 

een goede relatie met VSCO. Mijn 

passie ligt bij de ATB-vereniging in 

’t Loo waar ik bijna dertig jaar actief 

ben geweest als fietser en trainer. 

Voor mij is het een uitdaging om de 

jeugd iets bij te brengen, zowel in 

sport- als op werkgebied.” Martijn: 

“Vanwege mijn werkzaamheden 

en recentelijk het bouwen van een 

nieuw huis, heeft het sporten op 

een lager pitje gestaan. Voor mijn 

ontspanning zou ik wel graag het 

fietsen weer willen oppakken. 

Momenteel geef ik leiding aan een 

jeugdclub bij de kerk en mag ik graag 

naar de trekkertrek gaan.”

“Vier jaar 
geleden werd 
er gelachen 
om 100% 
elektrische 
shovels”
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frixfysio.nl

Need a fi x? Uw pand,  
uw wensen.

ECG zorgt voor 
inrichting met 

uitstraling!

Heeft u vragen? 
Bel gerust 0341 - 25 74 79

Energieweg 4-6  8071 DA Nunspeet 
Openingstijden: ma t/m vrij van 08.00 - 17.00 uur

www.ecgmontage.nl
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Barpraat met…

Het pittoreske 
Hanzestadje Elburg 
kent welgeteld één 
hotel binnen het oude 
stadscentrum. We leggen 
vier onderwerpen voor 
aan Steffan Zoet en 
Leoni van Wezep van 
Stadscafé de Tapperij en 
Boutique Hotel Elburg. 
Sinds begin 2016 zijn 
ze eigenaar van deze 
horecaonderneming.

Eigentijds 
“Onze eerste renovatie was het 

vernieuwen van de keuken omdat 

we het plan hadden om meer met 

het serveren van eten te gaan 

doen. De oude keuken zat naast 

het rookhok en daarnaast was 

hij vrij gedateerd. Nu hebben we 

een luxere keuken met een grote 

bakplaat, steamer, drie friteuses 

waar we nu luxere happenplanken 

en daghappen vanuit serveren.

We hebben het bruine café qua 

sfeer intact gehouden. De witte 

kwast is er niet overheen gegaan, 

zeggen we altijd. We vonden 

de sfeer zelf al prettig en dus 

hebben we er onze eigen draai 

aan gegeven. Heel trots zijn we op 

de nieuwe stamtafels met in de 

stalen poten ons logo gegraveerd 

en een flesopener, daarmee 

kunnen gasten hun eigen biertje 

openmaken. Op de borrelkaart 

hebben we naast de ‘good old’ 

borrelhappen ook happenplanken 

en proeverijtjes toegevoegd zoals 

drie speciaalbieren van de tap, 

een lekkere worst, Polderzoon 

boerenkaas en een lekker zoutje.

Het achterdek hebben we prettiger 

ingericht met een Chesterfield 

bank en een openhaardje en 

geschikt gemaakt voor (zakelijke) 

partijen van maximaal 25 

personen. Op zondagen is het 

gehele café te huur voor feesten en 

partijen. Met het moderniseren van 

het hotel zijn we op de helft. Het 

plan was om een kamer per jaar te 

renoveren. Inmiddels zijn er drie 

af en voor begin 2019 staan er drie 

hotelkamers op de planning. We 

lopen dus voor op schema. 

En natuurlijk hebben we 

social media toegevoegd als 

communicatiemiddel. Het is erg 

leuk om met gasten in contact 

te zijn over onze weekmenu’s, 

nieuwe bieren, renovatie van de 

hotelkamers, liveoptredens en 

nieuwe happen.

Maatschappelijke 
functie 
Van gasten krijgen we vaak te 

horen dat we een gemêleerd 

publiek trekken. Jong en oud, 

hotelgast en locals: alles zit door 

elkaar. Dat is denk ik de gastvrijheid 

die het café al jaren ademt en die 

we zelf ook toevoegen. 

Een stadscafé heeft echt de functie 

om mensen voor allerlei zaken aan 

elkaar te koppelen.

Top 3 beste winterbieren 
1.  Kasteel Cuvée du Château 
Een heerlijk winters donkerbruin bier geserveerd in een mooi bokaal met een rijke schuimkraag. In dit bier proef 
je de fruitige tonen van pruimen maar ook milde chocolade, nootmuskaat en anijs. Heerlijk met een stuk vlees. 

2. Tank 7
Een krachtig blond biertje dat vergelijkbaar is met een Belgische 
saison. Een echte farmhouse ale dat door de samenvoeging van drie 
hopsoorten een intens fruitige smaak heeft met een kruidige na-
smaak. Vernoemd naar de tank waar het bier in is gebrouwen. 

3. Tripel Karmeliet
Een oude bekende en nog altijd immens populair. Een rijk en kruidig 
bier gemaakt van meerdere granen. 
Het is met recht een speciaal bier dat een fris, fruitig en kruidig karak-
ter heeft. 

Als je achter de bar staat hoor je 

veel en daar proberen we met 

de beste bedoelingen mee om te 

gaan. Natuurlijk moet je ten eerste 

integer zijn. Daarnaast kun je 

altijd meedenken en tips geven. Of 

gewoon stil zijn en luisteren. 

We vinden het erg leuk om vaste 

gasten te hebben. Er is een vaste 

donderdagavond groep, groepen 

die een keer in de maand komen en 

de ‘vrijmibo’ (vrijdagmiddelborrel) 

is steeds meer vaste prik voor een 

aantal gasten. Voor de ‘Hachee 

van Stef’ komen mensen ook echt 

terug. 

Toerisme 
Als gasten in het hotel inchecken 

zeggen we altijd: Welkom op het 

mooiste plekje van Nederland. 

Dat we gevestigd zijn in zo’n uniek 

Hanzestadje maakt het leuk om 

erover te vertellen. Het feitje dat 

het stadscafé nagebouwd is als een 

oud handelsschip, gaat er ook altijd 

goed in. 

Het is maar twee maanden 

hoogseizoen wat betreft toerisme. 

Verder hebben we gedurende de 

weekenden en vakanties door 

het jaar heen veel terugkerende 

gasten en gezelschappen in het 

hotel. Doordeweeks ontvangen we 

veel zakelijke gasten. Het café is 

voornamelijk gevuld met mensen 

uit Elburg of uit de regio. Maar ook 

de gasten uit het hotel schuiven 

graag aan voor een hapje en een 

drankje. 

Wat de pot schaft
Eigenlijk is het vanaf het eerste 

moment een succes, eten wat de 

pot schaft. Zowel voor de hotel- als 

de cafégast. We werken met een 

wisselend weekmenu die we op 

maandag bekendmaken op onze 

social mediakanalen, de digitale 

nieuwsbrief en op de borden in 

het hotel en café. Mensen kunnen 

vooraf een plekje reserveren, 

maar ook gewoon aanschuiven. 

We serveren wat je thuis ook zou 

koken, alleen wel met een speciaal 

tintje. Denk aan stamppotten, 

stoofpotjes, pasta’s en salades. 

We letten erop dat het gezond en 

voedzaam is, alleen in het weekend 

gaan we dat boekje te buiten. De 

producten zijn zoveel mogelijk 

biologisch en seizoensgebonden. 

We halen de producten bij lokale 

ondernemers; het vlees komt van 

Beekman, brood van Schenk en 

de aardappels halen we uit de 

polder bij de biologische boer Carel 

Bouma. Daar maken we ook onze 

eigen friet van. 

Iedere avond schuift er een mix 

van mensen aan. Mensen die 

voor zaken een nacht in het hotel 

slapen, borrelaars die ‘net zo goed 

hier een hapje kunnen mee-eten’ 

en bijvoorbeeld alleenstaanden 

uit de buurt. Afgelopen kerst 

hadden we op derde kerstdag een 

Indonesische rijsttafel. Twee vaste 

gasten die goed kunnen koken, 

hielpen mee in de keuken.”
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Van Schildt buitenlak
hoogglans / zijdeglans

mengbaar in alle kleuren, liter 20,-

Verfijn Steigerhoutbeits
White Wash - Grey Wash - Antraciet Wash

0,75 liter 9,- / 2,5 liter 25,-

Finess Betonverf
Zinkgrijs en Antraciet
2,5 liter 30,-

Sikkens Rubbol AZ
Plus 1 liter €37,50

SB 1 liter €45,-  en XD 1 liter47,50

Cetabever Meesterbeits
Zijdeglans / Transparant - Dekkend

1,25 liter 15,-

30,00

37,

20,00

Van Schildt SB Gloss
mengbaar in alle kleuren - 1 liter 29,

29,50

9,00

15,00

Hogenbrinkweg 17, Oldebroek, Tel.: 0525-633069 

www.groteschuur.nl

Al 30 jaar het adres voor goedkope verf.
Ruime voorraden in alle kleuren tot 60% korting.

Onder andere zeer goedkope Sikkens verf,
Flexa verf en Wijzonol verf.

Ook bent u voor onder andere Van Schildt verf,
grondverf, blanke lak, betonverf, vloerverf,

Cetabever Meesterbeits, tegelverf en Epanol verf 
bij ons aan het juiste adres.

Kortom de beste verf, de scherpste prijzen!

Tencomild Tuinbeits
Diverse kleuren

2,5 liter 22,50

22,50

Watergedragen grondverf
2,5 liter van 57,50 

voor 22,50

22,50

Spotgoedkoop
5.000 stuks op voorraad, ruim

assortiment in vele kleuren 
en dessins, 60 tot 240 cm breed.

Rolgordijnen

Tenco Houtcoat
Zwart

2,5 liter 28,00

28,00

50

50

Kantoormachines Kantoor projectinrichting Facilitaire producten Visuele presentatiemiddelen RelatiegeschenkenKantoorartikelen

Kantoorwensen, wie heeft ze niet?
ga naar: hollanderopmaat.nl

info@hollanderopmaat.nl | 06 53 993 990

Kom langs in Elburg
en laat je inspireren!

620m2 winkelplezier

Dames & Heren

Alle grote merken

Vischpoortstraat 5-7 | Elburg | Poort5.nl



54  |  BUSINESSMAGAZINE VSCO´61 55  

SPONSOR IN BEELD

“Op mijn 23e heb ik 
de eerste stappen als 
ondernemer gezet 
door in de avonduren, 
naast de baan die ik 
overdag had, klussen 
voor mijzelf te doen. Het 
ging eigenlijk vanzelf, 
zeker ook omdat ik het 
gewoon leuk vond. In 
2005 ben ik volledig 
zelfstandig geworden”, 
vertelt Gerrit Evink van 
Evink Engineering, die 
opgroeide aan de Kleine 
Woldweg in Oosterwolde. 

Evink is de specialist in 

machine- en staalbouw waarbij 

innovatie en creativiteit de 

sleutelwoorden zijn. “Wij zijn in 

staat om ideeën uit te werken 

tot goed werkende machines 

en installaties. Met het oog op 

kwaliteitsverbetering en tijdwinst 

maken wij voor onze ontwerpen 

en berekeningen gebruik van 

moderne computerprogramma’s”, 

legt Gerrit uit.  “Daarbij worden 

de nodige ontwerptekeningen en 

constructieberekeningen gemaakt. 

Vervolgens worden de constructies 

uitgewerkt tot productietekeningen 

om het te kunnen produceren. 

Vanuit het tekenprogramma gaan 

de digitale bestanden naar de 

machines in de fabriek. Samen met 

opdrachtgevers en leveranciers 

kunnen we ook staalconstructies 

leveren. We beschikken over eigen 

meetapparatuur (Total Station) 

om op locatie de maatvoering 

in te meten en uit te zetten. De 

samenwerking tussen Evink 

Engineering en Evink Engineering 

Staalbouw zorgt ervoor dat we een 

totaalontwerp van A tot Z kunnen 

verzorgen.”

Groei
Inmiddels bestaat de organisatie 

uit vier verschillende bedrijven. 

In 2012 werd Evink Engineering 

gesplitst in twee bedrijven. Evink 

Engineering, waarvan Christiaan 

Jonker inmiddels mede-eigenaar is, 

en Evink Engineering Staalbouw, 

met Peter van der Kroon als mede-

eigenaar. “Door de specialisatie 

kunnen we ons nog beter focussen 

op de wensen en behoeften 

van onze klanten en het beste 

eindproduct leveren”, zegt Gerrit. 

Hier bleef het echter niet bij. In 

oktober 2017 is Gerrit gestart met 

Evink CNC Verspaning. Het is 

een metaalbewerkingsbedrijf dat 

gespecialiseerd is in het maken van 

kleine tot middelgrote onderdelen. 

“Voor het CNC draaien en frezen 

ben je bij ons aan het goede adres. 

Met ons kleine team vakmensen en 

eigen machinepark zijn we in staat 

om kleine aantallen te produceren 

en seriematig werk te doen. Het 

bedrijf is een mooie aanvulling op 

ons portfolio. Bovendien kunnen 

we nu ook voor eigen gebruik 

sneller prototypes maken en 

testen”, vertelt Gerrit enthousiast.

 

De nieuwste activiteit is EGC 

Machinery, een bedrijf dat 

Gerrit samen met Erik-Jan ten 

Hove en Christiaan Jonker is 

gestart. EGC Machinery houdt 

zich bezig met het ontwerpen, 

ontwikkelen en leveren van 

machines en productielijnen voor 

de voedingsmiddelenindustrie. De 

eerste machines zijn al afgeleverd.

Delen en continuïteit
Het is opvallend dat enkele collega’s 

inmiddels mede-eigenaar van een 

bedrijf zijn en de oprichter dus niet 

meer alle touwtjes in handen heeft. 

Gerrit Evink ziet dat echter anders. 

“Als je niet kunt delen kun je niet 

vermenigvuldigen”, zegt hij. “Om 

te beginnen vormen we met alle 

medewerkers een geweldig team. 

Het zijn vakbekwame medewerkers 

die al jaren op een hoog niveau 

presteren. Door iedereen zoveel 

mogelijk te betrekken bij de 

organisatie en plannen van ons 

bedrijf kunnen we onze 

Succesvol 
ondernemen door 
plezier in het werk

 “Als je niet kunt delen, 
kun je niet vermenigvuldigen”

continuïteit borgen en dat is 

belangrijk voor onze klanten en 

medewerkers. Bovendien is het 

veel leuker om gezamenlijk een 

doel te bereiken.`

Plezier
Woorden als ‘samen’, ‘leuk’ en 

‘plezier’ vallen vaak tijdens 

het gesprek met de gedreven 

ondernemer. Het zijn de 

belangrijkste drijfveren van de 

sponsor van VSCO’61. Gerrit 

Evink heeft zichtbaar plezier 

in zijn werk en laat vol trots 

verschillende ontwerpen zien. 

Hij stopt veel energie in zijn 

werk, maar het lijkt hem niet 

zwaar te vallen. “Ik probeer 

wel zoveel mogelijk de balans 

te bewaken. Natuurlijk werk 

ik veel, maar er is ook tijd 

voor ontspanning. Met mijn 

drie kinderen en vrouw, die 

ook vier of vijf dagen per 

week in het bedrijf werkt, 

probeer ik regelmatig leuke 

dingen te doen. We gaan ook 

regelmatig naar de sportschool 

met een aantal collega’s.” De 

verbinding is belangrijk voor 

Gerrit, zowel privé als in het 

werk. “We proberen zoveel 

mogelijk samen te werken met 

andere bedrijven in de directe 

omgeving en hebben daarmee 

al langdurige relaties. We 

weten elkaar goed te vinden en 

gunnen elkaar iets. In dat licht 

is de sponsoring van VSCO een 

manier om echt onderdeel van 

de lokale samenleving te zijn”, 

besluit Gerrit. 
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Technisch adviesbureau voor industriële bedrijven
Zuidwendigeweg 3 
8097 RL  Oosterwolde

0525-621149 / 06-53670155
www.pleijter.nl 
info@pleijter.nl

BOEVE SIERBESTRATING V.O.F.

BEZOEKADRES
Zuiderzeestraatweg 2511

8096 BK  Oldebroek
Tel. (0525) 63 30 85
Fax (0525) 63 23 80

info@boevesierbestrating.nl

www.boevesierbestrating.nl

Onze openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 

van 08.00 - 17.00 
en op zaterdag van 
8.00 tot 15.00 uur

Bezoek onze showtuin 
van ruim 750 m2

SlagerijvanGuilik.nl
NR.1 in BBQ & CATERING

HATTEMERBROEK - ZWOLLE

info@slagerijvanguilik.nl - 038 376 59 76
BBQ - BUFFETTEN - TOTALE CATERING

SALADES - PARTY PANNEN - HAPJESSCHOTELS
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SPONSOR IN BEELD

Hoe gaat de huidige makelaar 

om met de veranderingen op de 

huizenmarkt? Onderscheidend 

vermogen, een nieuw online 

veilingsysteem en een helder 

en eerlijk advies zijn volgens 

Hans het Lam, eigenaar van 

De Passende Woning, cruciale 

elementen in de makelaardij 

van nu. 

“De Passende Woning is niet door 

mij opgericht, maar ruim 25 jaar 

geleden door oud-collega Aart 

Duijst”, begint Hans zijn verhaal. 

“Hij komt oorspronkelijk uit de 

zorgbranche en is zich daarom 

gaan richten op de verkoop 

van aangepaste woningen voor 

mensen met een handicap en 

senioren, met andere woorden 

‘De Passende Woning’. Echter, 

hij merkte gaandeweg dat er 

behoefte was aan vernieuwing in 

de gewone woningmakelaardij. 

Hij werd steeds vaker gebeld 

door mensen met de vraag of 

hij hun huis wilde verkopen. 

Vanaf die tijd is De Passende 

Woning getransformeerd naar 

een reguliere woningmakelaardij. 

Vanaf 2006 ben ik erbij gekomen 

en hebben we acht jaar lang samen 

aan het roer gestaan. Sinds 2014 

doe ik dit samen met mijn vrouw 

en een enthousiast team.” 

Vernieuwing
De komst van een fraai, nieuw 

kantoor aan de Zuiderzeestraatweg 

in Oldebroek was de start voor 

het vernieuwen van onder andere 

de huisstijl. Het oude logo werd 

vervangen door een nieuw, 

eigentijds logo. De verkoopborden 

hebben een facelift gekregen en de 

website is volledig vernieuwd. 

Buiten de optische 

vernieuwingen is er in de gehele 

makelaarsbranche de laatste jaren 

veel veranderd. Door de opkomst 

van verkoopsites als Funda, 

Jaap.nl en social media is het 

belangrijk om hierop in te spelen. 

De etalage met advertenties van 

huizen die in de buurt te koop 

staan hebben steeds minder 

waarde in deze tijd. “Wij zijn zeer 

actief op Facebook en presenteren 

hier de woningen voor onze vaste 

volgers voordat ze op Funda 

komen.” 

Ook de presentatie van de 

woningen heeft, mede door de 

technische vernieuwingen, een 

sterke groei doorgemaakt. “Wij 

leggen de lat erg hoog bij de 

presentatie van een woning. Er 

kan bijvoorbeeld gebruik worden 

gemaakt van een drone voor 

het maken van een korte video 

van de woning. Bij exclusieve 

woningen gaan we nog een stapje 

verder en maken we een film van 

de woning waarin ik de woning 

presenteer. Zeker in combinatie 

met de juiste begeleiding die wij 

als kantoor bieden, vormen deze 

nieuwe instrumenten een echte 

meerwaarde voor de verkopers en 

potentiële kopers”, vertelt Hans 

enthousiast.

Branchevereniging
De Passende Woning is 

aangesloten bij de NVM, de 

grootste vereniging van makelaars 

en taxateurs in Nederland. 

Het lidmaatschap van deze 

vereniging zorgt er onder andere 

voor dat de klant weet dat er 

goed opgeleid personeel werkt 

bij het makelaarskantoor. Gek 

genoeg is het vak van makelaar 

geen beschermd beroep. Een 

certificering geeft daardoor 

een waarborging van de kennis 

en kunde van de makelaar. 

“Ik ben zelf gecertificeerd 

registermakelaar en register-

taxateur. Daardoor kan ik het 

totale proces van de aan- of 

verkoop begeleiden en op een 

onafhankelijke wijze de waarde 

van een woning vaststellen.” 

Voor elke woning de 
passende oplossing!

Goed Nieuws 
Makelaars
De Passende Woning is aangesloten 

bij een geheel nieuw concept 

dat veel voordelen heeft voor 

de koper en verkoper: “Goed 

Nieuws Makelaars heeft een 

online veilingsysteem ontwikkeld 

waarmee online geboden kan 

worden op huizen”, legt Hans uit.

Van elke woning die aangeboden 

wordt, wordt een uitgebreide 

presentatie gemaakt. “Wij zorgen 

voor een bouwkundige keuring 

met garantie, plattegronden, 

advertentie en de zichtbaarheid 

op Funda en Facebook. Daarnaast 

wordt er een aankondiging van 

de veiling gemaakt middels 

een flyercampagne in het 

postcodegebied van de woning. 

Het voordeel van dit systeem is 

dat ieder bod dat gedaan wordt, 

inzichtelijk is voor iedereen. 

Hierdoor heeft iedereen gelijke 

kansen, wat bijvoorbeeld bij een 

systeem met gesloten enveloppen 

niet het geval is. De verkopende 

partij heeft uiteraard het laatste 

woord over de uiteindelijke 

verkoop.”

Betrokkenheid
De relatie met de lokale omgeving 

is erg belangrijk voor Hans. “Het 

werkgebied beslaat vooral de 

gemeenten Oldebroek en Elburg en 

daarom is het belangrijk om lokale 

activiteiten te sponsoren. Recent 

hebben wij het damesteam MO19-1 

van VSCO voorzien van een nieuw 

tenue. Veel van onze klanten zijn 

nauw betrokken bij de club en we 

krijgen veel waardering voor onze 

steun. Daardoor voel ik me thuis 

bij VSCO en hoop ik nog vele jaren 

mijn bijdrage te kunnen leveren als 

sponsor.” 

“Wij leggen de lat erg hoog bij de 
presentatie van een woning”
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R E N O V A T I E  E N  O N D E R H O U D V A N K U N S T G R A S  -  D I E N S T V E R L E N I N G
onderhoud | revitalisatie | demontage 

Blaast uw kunstgras nieuw leven in!

Silica Nova | 0525-621223 | www.silicanova.nl | Zwarteweg 62 Oosterwolde (GLD)

Revitalisatie 
Revitalisatie is een goede oplossing als 
de technische eigenschappen van een 
kunstgrasveld zijn afgenomen. Door het 
veld te revitaliseren kan het weer 3 tot 5 
jaar mee.

Onderhoud kunstgras
Wij zijn gespecialiseerd in het 
onderhouden van alle soorten 
kunstgrasvelden. Van tennisbaan tot 
hockeyveld en van korfbal- tot voetbalveld. 
Wij verzorgen de meest effectieve 
onderhoudsmethode. 

Demontage 
Wilt u uw kunstgrasveld verplaatsen of 
ontdoen van het vulmateriaal (infill)? 
Bijvoorbeeld voor verplaatsing of recycling. 
Dan nemen wij dit complexe proces graag 
voor u uit handen. 
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WETHOUDER

Om te beginnen, 
hoe bevalt het om 
wethouder te zijn in 
Oldebroek? 
Ik ben blij dat ik de stap 

naar Oldebroek heb kunnen 

zetten. Zes kernen met ieder 

een eigen karakter en veel 

betrokken bewoners. En, een 

brede portefeuille met mooie 

onderwerpen en de nodige 

uitdagingen, een collegiaal 

college en een constructieve 

samenwerking met de 

gemeenteraad.

U heeft in diverse 
regio’s in het land 
gewerkt, wat 
typeert volgens u de 
oosterling? 
Vanuit het bourgondische, 

katholieke zuiden heb ik wel 

moeten wennen, dat begrijp je. 

‘De oosterling’ (die natuurlijk 

niet bestaat, haha) is toch wat 

geslotener en afwachtender dan 

de gemiddelde zuiderling en 

westerling. Ik ben geboren en 

getogen in Den Helder en heb 

daarna gewoond en gewerkt in 

Haarlem, Hilversum en Breda. 

Het mooie hier vind ik dat als we 

eenmaal een afspraak gemaakt 

hebben, dan staat die ook en wordt 

er aangepakt. Mensen zijn bereid 

iets voor de ander te doen. Dus wat 

mij betreft is het prettig werken 

hier.  

In hoeverre kan de 
gemeente bijdragen 
aan een goed 
ondernemersklimaat? 
Ondernemers vormen een 

belangrijk fundament voor 

onze gemeenschap. Ook het 

verenigingsleven vaart er wel bij 

als het met onze ondernemers 

goed gaat. Oldebroek heeft 

dienstverlening hoog in het 

vaandel staan. Net als zorgen dat 

er voldoende bedrijventerreinen 

beschikbaar zijn. Ik ben blij om te 

zien dat het met bedrijventerrein 

H2O de goede kant opgaat en 

dat de nieuwe op- en afrit bij de 

A28 gerealiseerd gaat worden. 

Het aanleggen van glasvezel is 

een belangrijke voorwaarde voor 

verdere ontwikkeling. In de regio 

Zwolle werken we samen met UWV, 

onderwijs en het bedrijfsleven 

hard aan het ‘werk-fit’ maken van 

mensen die zonder werk zitten. 

Belangrijk om daarmee in de 

toenemende vraag naar personeel 

te kunnen voorzien. 

We staan als gemeente open 

voor suggesties hoe we onze 

dienstverlening nog verder kunnen 

verbeteren. Met ondernemers (en 

hun organisaties) zijn we daar 

regelmatig over in gesprek. Daar 

waar het sneller en eenvoudiger 

kan, zullen we dat zeker doen. Maar 

we zijn ook gebonden aan allerlei 

wettelijke regels en voorwaarden, 

die kunnen we niet negeren. Ik ben 

niet voor niks ‘wet’houder.

In de zomer had hij als nieuwbakken wethouder direct de eer om 

het eerste exemplaar van de presentatiegids in ontvangst te nemen. 

Inmiddels zijn we een half jaar onderweg en heeft deze wethouder 

met onder meer Sport in zijn portefeuille zich een beeld kunnen 

vormen van onze gemeente en zijn de plannen voor de huidige 

coalitieperiode gesmeed. Een vraaggesprek met Bob Bergkamp.  

Bob Bergkamp

Met sport in uw 
portefeuille heeft u 
voor dit nieuwe jaar 
ongetwijfeld een 
‘goed voornemen’. 
Wat staat hoog op uw 
prioriteitenlijst van 
2019 als het gaat om dit 
thema?
Sport en cultuur zijn belangrijke 

pijlers voor een levendige 

gemeenschap. Oldebroek mag 

trots zijn op haar vele vrijwilligers, 

verenigingen en activiteiten. In 

opdracht van de gemeenteraad ga 

ik in 2019 met sportverenigingen 

en cultuurclubs in gesprek over de 

gezamenlijke ambities. En over hoe 

we hen, weliswaar met beperkte 

middelen, als gemeente optimaal 

kunnen steunen en ondersteunen. 

‘De basis op orde’ is een belangrijk 

uitgangspunt. Het beheer van de 

meeste accommodaties is in handen 

van de verenigingen zelf. Maar waar 

we kunnen helpen zullen we dat 

zeker doen. 

In 2019 wordt duidelijk of het plan 

‘Hart van Oosterwolde’ uitgevoerd 

gaat worden.

In Wezep gaat de korfbalvereniging 

Rood-Wit verhuizen naar een 

nieuwe locatie bij de Erica 

Terpstrahal, in Oldebroek ronden we 

de fraaie skeeleraccommodatie af, 

in Hattemerbroek is de BMX baan 

voorzien van een nieuwe toplaag en 

in ’t Loo kijken we uit naar de WK 

wedstrijd motorcross op Tweede 

Paasdag.

Tot slot, net als in de 
presentatiegids van 
VSCO van afgelopen 
zomer nemen we het 
thema ‘gezondheid’ 
serieus. Als wethouder 
bent u vaak op pad. 
Hoe zorgt u ervoor dat 
u mentaal en fysiek in 
conditie blijft?
Tsja…. een goede vraag. Ik heb 

gelukkig werk waar ik me op mijn 

plek voel, dat helpt in je ‘welbevinden’. 

Al die uren kosten niet alleen energie, 

ze geven me ook energie. Drie keer 

in de week start ik om 7.00 uur in de 

sportschool met een rondje ‘fitness’.  

In de zomermaanden mag ik graag 

tegen een bal slaan. In mijn jonge 

jaren op het honkbalveld, daarna op 

de tennisbaan en inmiddels alweer 

tien jaar op de golfbaan. Goed en 

gezond eten is net zo belangrijk, dat 

schiet er met al die vergaderingen wel 

eens bij in. Iets om op te letten dus.



64  |  BUSINESSMAGAZINE VSCO´61 65  

Slijterij-Wijnkoperij Herkert
Zuiderzeestraatweg 134 - 8096 CD Oldebroek
Tel. 0525-631234 - E-mail aherkert@hetnet.nl

WEBWINKEL: WWW.SLIJTERIJHERKERTOLDEBROEK.NL

getrokken van talrijke natuurzuivere kruiden volgens
oud familierecept. Deze Veluwse kruidenbitter heeft

een heilzame en opwekkende werking.
De Oldebroeker Kruidenbitter is te bekomen bij:

A. Herkert wonende aan de Dorpsstraat
134 te Oldebroek

”woar de dree leerz’n
buut’n hank.”

1 literealc. vol 30%

Attractie Verhuur
               MeppelMeppel

VerhuurAttractie

Springkussens  -  Zeskamp  -  Rodeostier
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26/01  14:30  VSCO’61 - Lelystad’67 
02/02  14:30  Valleivogels - VSCO’61
09/02  14:30  VSCO’61 - Renswoude
16/02  14:30  AVW’66 - VSCO’61
23/02  14:30  VSCO’61 - Woudenberg
09/03  14:30  VSCO’61 - ESC
16/03  14:30  Lunteren - VSCO’61 
23/03  14:30  Woudenberg - VSCO’61 
06/04  14:30  VSCO’61 - VRC
13/04  14:30  FC Horst - VSCO’61
20/04  14:30  VSCO’61 - Blauw Geel’55 
11/05  15:00  Unicum  - VSCO’61
18/05  14:30  VSCO’61 - OWIOS 
25/05  14:30  VVOP  - VSCO’61

Restant programma 
TWEEDE KLASSE G
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  Recreatieoord Veluwe Strandbad ● Flevoweg 5  8081 PA Elburg  

  Tel.: 0525-681480 ● info@veluwestrandbad.nl ● www.veluwestrandbad.nl 

Al 70 jaar werken we bij Van Werven samen aan échte oplossingen, 
met dank aan onze medewerkers. Door samen te werken scoren we 
hoe dan ook ook op het voetbalveld. Van Werven is de komende jaren 
trotse sponsor van VSCO’61. Samen Sterk! www.vanwerven.nl
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SPONSOR IN BEELD

Deze gouden formule staat voor 

het succes van Frites & Zo. Met 

een bak aan horeca-ervaring op 

hun cv, weten Cor en Liesbeth 

Veldhoen als geen ander waar ze 

het over hebben. Wie op woensdag 

of vrijdag langs het parkeerterrein 

van sportpark De Heughte rijdt, 

ziet dat Oosterwolde de mobiele 

patatkraam omarmt heeft. Vele 

Oosterwoldenaren en daarmee 

VSCO’ers behoren inmiddels tot de 

vaste klantenkring. 

Nadat Cor en Liesbeth ruim tien 

jaar leiding hebben gegeven aan 

cafetaria ’t Hoekje in Oostendorp, 

besloten ze om de zaak te verkopen. 

“De hectiek van het horecaleven, 

het zorgdragen voor personeel en 

de opvoeding van onze zoons deed 

ons besluiten een andere koers te 

varen. We houden van afwisseling 

en gingen beiden in de zorg werken. 

Cor was daarnaast met zijn eigen 

tegelzetbedrijf actief in de bouw. 

Deze ommekeer bracht ons meer 

rust en we konden daardoor meer 

nadruk op het gezinsleven leggen”, 

vertelt Liesbeth. “Toch begon het na 

verloop van tijd weer te kriebelen 

en aangezien er in Oosterwolde 

al jarenlang geen patat en warme 

snacks verkrijgbaar waren, zagen 

we een gat in de markt. In oktober 

2014 hebben we daarom Frites & Zo 

opgericht”, vult Cor aan.

Kwaliteit
“Ons doel was om het horecaleven 

ditmaal kleinschaliger op te 

pakken. Met onze kraam staan 

we op woensdag en vrijdag in 

Oosterwolde”, vervolgt Cor het 

gesprek. “Wat we nooit hadden 

verwacht, was dat we na drie weken 

al de eerste vraag kregen om met 

onze kraam op een feestje te komen 

staan. Al snel ontvingen we dankzij 

mond-tot-mondreclame nog 

meer verzoeken. Voor ons is het 

belangrijk dat we kwaliteit bieden 

en dat is de basis van het succes.” 

“Vanuit onze ervaring weten we 

hoe je met 100% plantaardige olie 

een goed patatje moet bakken. 

We hebben zelfs ons eigen geheim 

van de smid”, lacht Liesbeth 

geheimzinnig. “We bezoeken 

regelmatig beurzen zodat we op de 

hoogte zijn van ontwikkelingen en 

we innovatief kunnen blijven. 

“Kwaliteit, 
gastvrijheid en 
uitstraling zijn voor 
ons essentieel”

We combineren dit met onze 

gastvrijheid en uitstraling. Zo valt 

onze kraam op met zijn zwarte 

kleur en logo,  maar ook door 

de aankleding zoals strobalen, 

een kistje uien en aardappels. 

We geloven dat we hiermee 

onderscheidend zijn in de 

omgeving en willen hiermee een 

stukje beleving creëren. Het oog wil 

immers ook wat.”

Arrangementen
Sinds de succesvolle start blijft de 

agenda volstromen. Naast de vaste 

doordeweekse momenten op het 

terrein van VSCO’61, heeft de kraam 

inmiddels op diverse plaatsen in 

de regio gestaan. Cor licht toe: “Het 

voordeel van de mobiliteit van onze 

kraam is dat we daardoor gevraagd 

kunnen worden voor bruiloften, 

familiefeesten, jaarmarkten, maar 

ook zorginstellingen en scholen 

en zelfs op ludieke locaties zoals 

een maïsveld. Voor deze feesten 

bieden we drie verschillende 

arrangementen, variërend van 

standaard snacks tot een luxe 

arrangement met eigen creaties 

waaronder patat, kip, chili en 

broodjes warm vlees. We merken 

dat er steeds meer vraag is 

naar glutenvrij en vegetarische 

gerechten en dit is uiteraard 

bespreekbaar.”

Toekomst
 “Vanwege de grote vraag hebben 

we de mogelijkheid om de zaak 

uit te breiden, maar we houden 

het graag bij één kraam. We 

houden ervan om de touwtjes 

zelf in handen te houden. Voor 

ons is afwisseling belangrijk en 

starten graag iets om er vervolgens 

een succes van te maken. Wie 

weet verruilen we de snacks ooit 

voor wok of steaks”, geeft Cor 

gekscherend aan.  

Balans
“Voor ons is de balans tussen werk 

en privé erg belangrijk. Soms 

hebben we meerdere feesten per 

week of zelfs per dag waardoor 

we het heerlijk vinden om ons 

hoofd vrij te maken”, vertelt Cor. 

“Wanneer het kan, doe ik op de 

vrijdagavond mee aan 45+ voetbal 

bij VSCO. Mijn voetbalcarrière 

begon ik bij Owios, maar later 

heb ik in VSCO-1 en lagere 

elftallen gespeeld. Ook ben ik nog 

een aantal jaar als leider actief 

geweest.” Oudste zoon Luca speelt 

momenteel in VSCO-1 en jongste 

telg Sacha speelt in O17-2. “Ondanks 

onze drukke werkzaamheden 

proberen we ze zoveel mogelijk 

te zien spelen. Vanwege de goede 

verstandhouding en warme band 

met VSCO hebben we besloten een 

sponsorschap aan te gaan. Verder 

is reizen één van onze passies en 

prijzen we ons gelukkig dat we veel 

van de wereld hebben mogen zien”, 

vertelt Liesbeth, die ook ervaring 

heeft als stewardess. Cor: “Ook 

halen we kracht en steun uit het 

geloof en mag ik af en toe spreken 

bij de VEG en Luctor in Oldebroek.” 

Liesbeth: “Ik ga twee keer per week 

naar ABC in Elburg om te sporten. 

Daarnaast word ik gevraagd voor 

het stylen van huizen, wat ik enorm 

leuk vind om te doen. Omdat Cor 

erg handig is, pakken we dit soort 

klussen vaak met z’n tweeën op. Ik 

bedenk de creatie en Cor voert het 

uiteindelijk uit.” Het moge duidelijk 

zijn, het stel vult elkaar uitstekend 

aan en dit verklaart grotendeels het 

succes van Frites & Zo.

“Al na 
drie weken 
kregen we 

de vraag 
om met 

onze
kraam op 

een feest te 
komen staan”
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Dit is de achtste editie van het 
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Prins Bouw ‘t Harde
Nijverheidsweg 20
8084 GW ’t Harde

T. 0525-653211
E. info@prinsbouwbv.nl

Prins Bouw Ermelo
Zeeweg 91
3853 LK Ermelo

T. 0341-552586
E. info@prinsbouwermelo.nl

Nieuwe website
Wilt u meer weten over 
Prins Bouw? 

Meer info:
www.prinsbouw.nl

PRINS BOUW
Prins Bouw is een allround bouwbedrĳ f waarvan de 
historie bĳ na 100 jaar teruggaat. We werken vanuit het 
besef dat we bestaan dankzĳ  onze klant.

UW PARTNER
Wij zijn uw partner bij woningbouw, utiliteitsbouw, 
verbouw, renovatie, restauratie en projectontwikkeling.


