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lokaleenvoordeligeaanbiedingen...

2 RABOBANK WELKOM
Natuurlijk eten en bewust genieten, dat is het thema van
deze Dichterbij. De keuze voor dit thema was snel
gemaakt: de Bommelerwaard bruist van de lokale en
natuurlijke producten. Pure producten voor en door
Bommelerwaarders. Neem bijvoorbeeld de biologische
appels van de Sterregaard in Hedel en de biologische
koeien van de Ommerdijkhoeve in Zuilichem. Ook
supermarkt MCD en hotel-restaurant de Gouden Molen
maken gebruik van pure, lokale producten. Want wat je
dichtbij haalt, is lekker en gezond!
Verder interviewen we in dit nummer Johan van de
Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds (WNF).
Het WNF werkt nauw samen met de Rabobank bij het
verduurzamen van voedselproductieketens.
En natuurlijk hebben we weer allerlei lokaal, gezond en
prettig ledenvoordeel voor u geselecteerd!

Huub Haarlemmer
directievoorzitter
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NaN Nieuws & weetjes

NIEUWS

BIJNA STER VOOR
BAKKERIJ VERBA
Bakkerij Verba heeft 2 eervolle
vermeldingen gekregen bij de
landelijke verkiezingen 'Bakker
met Ster 2011'.
De titel 'Bakker met Ster' werd voor
de derde keer uitgegeven aan
bakkerijen die zich onderscheiden
door uitzonderlijke prestaties op het
gebied van kwaliteit, service,
organisatie en klantgerichtheid. 
Het doel van 'Bakker met Ster' is het
bevorderen van de kwaliteit en het
imago van de branche. Bakkerij
Verba, die in ons werkgebied
vestigingen in Zaltbommel en
Brakel heeft, kreeg van haar klanten
een gemiddeld cijfer van maar liefst
een 9,2. Alles bij elkaar kwam de
bakkerij in het totale cijfer net 0,009
te kort voor een ster. Wel heeft de
bakker 2 eervolle vermeldingen
gekregen om trots op te zijn.
Volgend jaar hoopt de bakkerij
alsnog de felbegeerde ster in de
wacht te slepen.
www.bakkerijverba.nl

Komtu
ook?
LEDENBIJEENKOMST
11 OKTOBER 2011
Komt u ook naar de
ledenbijeenkomst op 11 oktober
2011? Tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst brengen wij u op de
hoogte van het reilen en zeilen
van de bank. Het belooft een
speciale editie te worden. We
hebben dit jaar wederom een
verrassend thema en een
interessante spreker! 

Bent u nieuwsgierig hoe de
ledenbijeenkomst er dit jaar
uitziet? Kijk dan vlug op
rabobank.nl/bommelerwaard 
en meld u aan.

WIN DE RABOFIETS
Het juiste antwoord op de vraag
'Raad wie er op de Rabocruiser
fietst' uit de vorige Dichterbij
was: Margriet de Wilt.
Herma den Bol uit Hedel raadde het
goede antwoord en won een echte
Rabocruiser. "Ik was zo verrast dat ik
won, zeker omdat ik zelf mocht
kiezen uit twee soorten fietsen",
aldus een gelukkige mevrouw Den
Bol. Wilt u ook kans maken op een
Rabocruiser of een Rabo omafiets?
Kijk snel op pagina 42.

COCO'S
ZOEKTOCHT
Zaterdag 24 september vindt van
14.00 tot 16.00 uur het Emmy
Verhey Festival voor kids plaats:
'Coco's zoektocht'.
In Theater de Poorterij in
Zaltbommel is er dan kosteloos
muziek, een verhaal, geluidseffecten
en dans voor alle Bommelerwaardse
kinderen van vier jaar en ouder. 

Reserveren? Dat kan per e-mail via
anja.kaarsgaren@buitentuin.com
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WOONMARKT 2011: 30/09 EN 01/10
De Woonmarkt Bommelerwaard 2011 vindt dit jaar in Zaltbommel
plaats in het nieuwe gebouw van Scholengroep Cambium aan de
Oude Bosscheweg 2. Op vrijdagavond 30 september (19.00-21.00 uur)
en zaterdag 1 oktober (09.30-13.00 uur) bent u van harte welkom.
Op de Woonmarkt kunt u uitgebreide informatie krijgen over enkele
tientallen prachtige nieuwbouwprojecten in de Bommelerwaard. Deze
projecten starten of zijn net gestart. Veel projecten betekenen voorlopig
een laatste kans op een nieuwbouw koopwoning in uw geliefde dorp. 
Grijp uw kans!

De Woonmarkt is een initiatief van Gemeente Maasdriel, Gemeente
Zaltbommel, Woonlinie en De Kernen en wordt gesteund door Rabobank
Bommelerwaard. Op de woonmarkt zijn alle partijen aanwezig. Rabobank
Bommelerwaard begroet u graag op haar stand. Want wie een huis wil
kopen, heeft de tijd mee. De rente is relatief laag en stabiel. De
huizenprijzen zijn gedaald en het aanbod is groot. Onlangs verlaagde de
overheid de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%. Nu doet Rabobank daar
nog een schepje bovenop met een unieke actie voor starters: 4 maanden
lang géén hypotheekrente en géén premies voor woonverzekeringen. Kijk
voor de voorwaarden op www.rabobank.nl/eerstehuis.

LOKALE FOTO,
LOKAAL CADEAU
Dit jaar was er een speciale actie
tijdens de Rabo Fiets 3-daagse.
Maak de mooiste foto en win een
jaar lang de eer, een plaatsje op
de poster voor volgend jaar en
een leuke verrassing!
Klaas Leerlooijer uit Zaltbommel
won het allemaal. Hij fietste met
acht mensen van de plaatselijke
kerk mee en zette zijn fietsgenoten
op de foto vanaf de Bommelse
brug. Een prachtig lokaal plaatje. 
Als verrassing ontving de heer
Leerlooijer uit handen van
Rabo-medewerker Erwin Fober een
pakket met allerhande lokale
streekproducten. "Dat komt wel
op!", aldus een enthousiaste heer
Leerlooijer.
De winnende foto vind je op
rabobank.nl/bommelerwaard.

&WEETJES
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NaN Vrijwilligers ervaren het nut van
netwerken

Samensta jesterk
Vrijwillligerservarenhet
nutvannetwerken
Rabobank Bommelerwaard staat dicht bij de lokale samenleving. Ook
als het om kwetsbare groepen mensen gaat. Daarom ondersteunt de
bank van harte het initiatief om vrijwilligersorganisaties in de
Bommelerwaard bij elkaar te brengen. 

H
Het idee voor een netwerkbijeenkomst van de
Bommelerwaardse vrijwilligersorganisaties op het
gebied van zorg en welzijn is mede geïnitieerd door het
Steunpunt Welzijn Bommelerwaard en Heerewaarden.
Het steunpunt is een combinatie van het vroegere
Steunpunt Vrijwilligerswerk Bommelerwaard, de
mantelzorgondersteuning en ouderenadviseurs.
Coördinator van het steunpunt Mieke Erlings (links op
de foto): ‘Toen Rabobank Bommelerwaard 100 jaar
bestond, wilde de bank iets voor de lokale omgeving
doen. Vanuit het zorgveld was er behoefte aan een
coördinatiepunt voor alle zorgvragen. We zijn gestart
met een zorgbank voor hulpvragen en een vacaturebank
voor vrijwilligerswerk in de zorg. Nu, een paar stappen
verder, zijn we het Steunpunt Welzijn Bommelerwaard.
Het accent ligt nog steeds op zorg, maar daarnaast
krijgen we ook hulpvragen over bijvoorbeeld
huiswerkbegeleiding, sport en vrijetijdsbesteding.’

NETWERKBIJEENKOMST
De Bommelerwaard is een groot aantal vrijwilligers-
organisaties rijk die zich met zorg en welzijn
bezighouden. Mieke: ‘Denk bijvoorbeeld aan het Rode
Kruis, Humanitas, Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg, Nederlandse Patiënten Vereniging en de
Katholieke Bond voor Ouderen. Het leek ons goed
gezamenlijk een netwerkbijeenkomst te organiseren.

Als je persoonlijk kennis hebt gemaakt, benader je
elkaar makkelijker. Een netwerk is belangrijk, je moet
het samen rooien.’ De eerste avond vond begin mei
plaats. Mieke: ‘Het was vooral een kennismakings-
avond. Wat je vaak ziet, is dat vrijwilligersorganisaties
hun eigen focus hebben. Maar het is ook goed om te
kijken waar je elkaar kunt aanvullen en versterken.
Rabobank Bommelerwaard stelde de vergaderruimte en
–faciliteiten beschikbaar. Daar waren we heel blij mee.
Medewerkers van Communicatie & Coöperatie waren
zelf ook aanwezig, dat zegt iets over de betrokkenheid.’

BEZUINIGINGEN
Zelf kwam Mieke via vrijwilligerswerk bij de
Zorgbank aan haar baan. ‘Ik werkte in de zorg, maar
kwam door een reorganisatie zonder werk te zitten. Zo
kwam ik bij de Zorgbank terecht. Eerst nam ik een paar
uur van de toenmalige coördinator over, nu is het mijn
dagelijkse werk.’ Het vrijwilligerswerk vindt ze van
onschatbare waarde. ‘De samenleving is in de loop der
jaren erg veranderd. Mensen zijn steeds meer op
zichzelf aangewezen. Als je elkaar dan niet steunt,
kunnen sommige mensen in een gat vallen. Als wij dan
een helpende hand kunnen bieden, geeft dat veel
voldoening. Dat is het mooie aan dit werk.’ Nadere
informatie: www.steunpuntwelzijnbommelerwaard.nl.
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NaN Vrijwilligers ervaren het nut van
netwerken
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NaN Duurzaamheid in de Bommelerwaard

Schakels indeketen
Duurzaamheidinde
Bommelerwaard
Op mondiaal niveau wordt hard gewerkt aan vraagstukken rondom
voedselzekerheid. Efficiënter en duurzamer met voedsel omgaan is
daarbij essentieel. Ook in de Bommelerwaard wordt daarover actief
nagedacht. Door bedrijven, organisaties én consumenten. 

W
Wereldwijde voedselzekerheid is een belangrijk thema
op de agenda van wereldleiders. Volgens berekeningen
is er in 2050 ongeveer 70% meer voedsel nodig dan nu.
Dat heeft te maken met de stijging van het aantal
aardbewoners, maar ook met die van het wereldwijde
inkomen. We gaan meer verdienen en dus meer
consumeren. Maar vraag en aanbod liggen ver uit
elkaar. In landen als China en India komen er meer
mensen bij, terwijl de vruchtbare gronden juist in
Afrika en Zuid-Amerika liggen. De internationale
handel in agrarische producten zal daardoor verder
toenemen. 

MONDIALE WAARDEKETENS
Volgens een studie van Rabobank Nederland is het
mogelijk om in 2050 voedselzekerheid te creëren.
Denken in voedselketens is daarbij essentieel.
Multinationals moeten het voortouw nemen, maar ook
op kleinere schaal is winst te behalen. Als elke schakel,
hoe klein ook, zorgvuldiger inkoopt, kan dat al een
groot verschil maken. Als mondiale food- en agribank
werkt Rabobank mee aan duurzame oplossingen. We
doen dit aan de hand van vijf Food & Agribusiness
Principles: 1. voldoende en veilige productie van
voedsel, 2. een verantwoord gebruik van natuurlijke
hulpbronnen, 3. verantwoord houden en verzorgen van
dieren, 4. bijdragen aan welbewuste keuzes van burgers

en 5. klanten en bevorderen van sociaal welzijn. Met
deze principes als leidraad financieren we innovatieve
ontwikkelingen en werken we samen met partners om
onder meer de voedselketens tot duurzame
waardeketens te transformeren. 

LOKALE BETROKKENHEID
Op lokaal niveau vervult Rabobank Bommelerwaard
daarin haar eigen rol. Maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap is verankerd in de organisatie en als
coöperatieve bank werken we graag met onze
omgeving en onze klanten samen aan een leefbare en
duurzame Bommelerwaard. Bij onze zakelijke klanten
zien we dat duurzaamheid een steeds belangrijker
agendapunt wordt als het gaat om de bedrijfsvoering.
Maar ook bij consumenten is er een omslag gaande en
worden keuzes zorgvuldiger gemaakt. Op de pagina’s
die volgen ziet u voorbeelden van wat duurzaamheid
voor een paar van onze klanten betekent. De veiling in
Zaltbommel die aan duurzaamheid en voedsel-
veiligheid hoge prioriteit geeft. Biologische veehouders
met liefde voor hun vak, hun koeien en de natuur. En
een supermarkteigenaar die in zijn winkel graag ruimte
maakt voor kleine producenten en streekproducten.
Allemaal schakels in de keten die, ieder op hun eigen
manier, een steentje bijdragen aan de
duurzaamheidsgedachte. TE
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'28 jaar geleden kwam ik bij Veiling Zaltbommel
werken. Sinds 2004 ben ik er directeur. Terugkijkend
zie ik dat we in de loop der jaren automatisch al heel
veel dingen anders zijn gaan doen. Geen investering
wordt meer gedaan zonder nadrukkelijk duurzaam-
heidsaspecten in de besluitvorming mee te nemen. Het
energieverbruik is daarbij een belangrijke factor. Het
elektraverbruik was in 2004 4,6 miljoen kW/h. In 2010
was het 3,9 miljoen en in 2011 zullen we nog lager
uitkomen. Doordat we het effect zichtbaar maken,
wordt het bijna een sport om te kijken waar we nog
meer kunnen besparen. Niet alleen goed voor het

milieu, maar ook voor ons. Duurzaamheid en economie
zijn veel dichter bij elkaar gekomen. Ook onze telers
moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ze zijn bijna
allemaal GLOBALG.A.P.-gecertificeerd, een
certificering van Europese supermarktorganisaties die
staat voor voedselveiligheid, duurzaamheid en
kwaliteit. Onze telers worden gemonitord en
steekproefsgewijs worden er controles uitgevoerd. 
Ook in de teelt zie je een verandering: vroeger werd er
direct bestreden, nu streven telers een evenwicht tussen
plaag en biologische bestrijder na. Dat is een heel
andere manier van werken.’

9 RABOBANK DOSSIER DUURZAAMHEID IN DE VOEDSELKETEN

PETER VAN OSCH, VEILING ZALTBOMMEL

Duurzameinvesteringen
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‘In 1997 zijn we begonnen met biologisch boeren.
Voor ons was het geen grote omschakeling, want we
waren al geen voorstander van kunstmest en onze
koeien hadden al de ruimte. Bovendien wilden we niet
mee in de race om ‘méér, méér, méér’ en ‘groter en
sneller’. Zestig koeien hebben we. Dat is tegenwoordig
weinig, maar wij zijn tevreden met het leven dat we
hebben. We werken heel gevoelsmatig. Onze koeien
zijn bijna nooit ziek, maar mocht er wat zijn, dan
voelen we dat zelf aan. De melk van de koeien gaat
naar Eko Holland, dat is een kleine coöperatie van
biologische boeren, die hun melk zelf vermarkten. 

De stiertjes gaan met drie weken à een maand naar Eco
Fields, waar ze heerlijk vrij leven. Biologisch boeren is
financieel aantrekkelijker, maar het kost ook meer. Het
voer bijvoorbeeld is een stuk duurder. Je moet er niet
aan beginnen als je het puur voor het geld doet, je moet
er echt iets mee hebben. Als wij een paardenbloemen-
veld zien, vinden wij dat fantastisch. Dat is de natuur.
Het gaat om aandacht voor het kleine. Dat proberen we
ook mee te geven aan onze drie kinderen en aan de
kinderen die hier op onze zorgboerderij komen.'

10 RABOBANK DOSSIER DUURZAAMHEID IN DE VOEDSELKETEN

SJAAK EN BEA VAN ’T HOOG, DE OMMEDIJKERHOEVE, ZUILICHEM

Aandachtvoorhetkleine
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‘In 1980 vestigde ik met mijn broer en zwager in
Kerkdriel een A&O Supermarkt. Mijn ouders hadden
vroeger ook een A&O. De zaak in Ammerzoden, die
we later overnamen, was een MCD. Een paar jaar
daarna zijn we in Kerkdriel ook op MCD overgestapt.
MCD is een klein clubje van 35 lokale supermarkten.
Die kleinschaligheid vind ik prettig. We noemen elkaar
bij de voornaam. Zo heb je het idee dat je iets voor
elkaar betekent. Je hebt elkaar ook nodig. Het mooie
van de formule is dat je een bepaald percentage van je
inkoop zelf mag invullen. Ik geef graag kleine
producenten een kans. Zo heb ik bijvoorbeeld een rek

staan met ecologische schoonmaakmiddelen en een rek
met allerlei streekproducten. Niet alles komt hier uit de
buurt, maar ik koop ook bij lokale producenten en
leveranciers in. Ik heb onder andere champignons uit
de buurt, Kasteel Aardappelen uit Ammerzoden,
Moeke’s gehaktballen, Drielse Ouwe en zuivel-
producten van den Eelder. Kijk ook op pagina 41 voor
een lokale, pure aanbieding van den Eelder. Alles uit de
omgeving hoeft niet te reizen. We onderscheiden ons er
graag mee en onze klanten vinden het leuk als ze zien
dat iets van hier komt. Het is goed voor de onderlinge
betrokkenheid. Dat hoort bij ons.’

11 RABOBANK DOSSIER DUURZAAMHEID IN DE VOEDSELKETEN

WIM VAN DEN OORD, MCD KERKDRIEL/AMMERZODEN

Productenuitdebuurt
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NaN De kunst van het koffiezetten

‘Espresso wil alleen maar zeggen: koffie onder grote druk (presso)’, begint
Frits Schoelitsz zijn minicollege espresso maken. ‘Dat moet ook, anders
krijg je niet zo’n mooie crèmelaag. Zo’n pomp levert 15 of 19 bar druk, dat
is heel veel. De pomp kan pas werken als hij tegendruk krijgt en die moet
precies goed zijn. Er komt veel bij kijken: de maalfijnheid, hoe je de koffie
aanstampt, het is echt een vak. Wat in Nederland espresso wordt genoemd,
vind ik vaak niet lekker. Ook een cappuccino is hier iets anders dan in
Italië: wij willen er in Nederland vaak een dikke, glanzende schuimlaag op,
zodat je er een tekeningetje in kunt maken. Ik zeg niet dat het niet smaakt,
maar het hoort niet. Een échte cappuccino is 1/3 koffie, 1/3 melk en 1/3
schuim. Met een bruin randje eromheen, zoals het haar van een kapucijner
monnik. Daar komt de naam ook vandaan.’

KWALITEIT
Il Caffè onderhoudt espressoapparaten voor een groot aantal klanten, 
van particulieren en elektronicaketens tot importeurs van grote merken
espressomachines. Ook worden er machines verkocht. Als techneut die tot
op de millimeter een goede koffie weet te zetten, drinkt Frits zelden koffie
buiten de deur. Zijn lekkerste koffie? ‘Een favoriete koffievariant heb ik
niet. Ik kan erg genieten van een cappuccino op de zondagochtend, als
mijn kleinkinderen er zijn. En na het eten drink ik graag een espresso. Als
het maar goede koffie is. Wil je niet veel geld uitgeven aan een machine,
zorg dan in ieder geval dat de kwaliteit van de koffie zelf goed is. Niet
voor niets wordt onze koffie gebrand in Italië. En nog een tip: bewaar
koffie in de koelkast. Klinkt misschien gek, maar daarmee houd je de
koffie echt langer vers.’

12 RABOBANK PROFIEL IL CAFFÈ
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Eénkopjekoffie…
De kunst van het
koffiezetten
Een cappuccino met een gestileerd blaadje
erin, een ‘Hollandse espresso’…Het zijn niet
de favorieten van Frits Schoelitsz van Il Caffè
in Hedel. Een kijkje in de keuken. 
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NaN Traplopen en een fiets van de zaak

‘Bij een mooie bank hoort ook een mooi personeelsbeleid’, zegt Antoinette
Miltenburg, HR-adviseur bij Rabobank Bommelerwaard. ‘Het arbobeleid
maakt daar deel van uit. De arbocommissie, die bestaat uit vertegen-
woordigers van alle afdelingen, komt eens in de zes weken bij elkaar.
We kijken naar zaken als veiligheid, vermindering van rsi-klachten,
werkplekken, van alles. Wat we afspreken komt in een beleidskader
terecht, zodat het ook meetbaar is. We vinden dat als organisatie
belangrijk, maar we zien het ook terug bij onze medewerkers. Dit jaar
hebben we een arbototaalonderzoek afgenomen, waar medewerkers
anoniem aan deel konden nemen. Maar liefst 91% deed dat. Ook de
gezondheidscheck die we regelmatig organiseren is populair. We nodigen
dan onafhankelijke deskundigen uit die meten hoe vitaal onze
medewerkers zijn. Bijna iedereen doet mee.’ 

LAAG ZIEKTEVERZUIM
De Nationale Traploopweek, de gezondheidsmarkt, de kantine waar 
geen ‘vette hap’ geserveerd wordt en de fiets-van-de-zaakregeling: de
medewerkers maken er enthousiast gebruik van. Antoinette: ‘We
organiseren veel, maar het succes hangt natuurlijk ook af van wat onze
medewerkers ermee doen. We vinden het heel leuk om te zien hoe
betrokken ze zijn. Ze spreken ook onderling af. Sommigen maken tijdens
de lunch samen een wandeling. Er worden afspraken gemaakt om samen te
sporten. Teambuildingsuitjes hebben vaak een sportief karakter. Onze
personeelsvereniging is ook heel actief. Zo heeft de onderlinge betrokken-
heid een positieve weerslag op de gezondheid en vitaliteit. We zijn dan ook
erg trots op ons lage ziekteverzuim van 2,3%. Zelf zou ik nog wel iets
willen organiseren op paardensportgebied. Een cursus mennen, ofzo.
Misschien een leuk idee voor de toekomst...'

13 RABOBANK ARBO VERANTWOORD
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Aandachtvoorelkaar
Traplopen en een
fiets van de zaak
Betrokkenheid is één van de kernwaarden
van Rabobank Bommelerwaard. Niet alleen
kijken we daarbij naar onze omgeving, maar
ook naar onze eigen medewerkers.
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NaN CO2-bewust certificaat voor Brandwijk

DewereldvanBrandwijk
‘GoedvoordeCO2en
voordeportemonnee’
Brandwijk Kerstpakketten en Promo.nl. Twee namen, één organisatie,
eigendom van Dick en Pieta Brandwijk. Als eersten in hun branche
behaalden zij het CO2-bewust certificaat niveau 3. Een erkenning
voor de duurzame manier waarop zij ondernemen. 

W
Wie Dick Brandwijk bezig ziet, kan het zich vast niet
voorstellen, maar ooit was hij ambtenaar. Dick: ‘Het
was de vader van een vriend van mij die zei: jij moet 
in de handel. Toen wij in 1982 een kaas- en
delicatessenwinkel in Den Bosch begonnen, stond hij
borg bij de bank. Van lieverlee ging Pieta de zaak
runnen en stond ik op markten en in wijken. Toen zijn
we met de eerste kerstpakketjes begonnen.’ Inmiddels
staat er een indrukwekkend pand op bedrijventerrein
De Wildeman in Zaltbommel. Het is de thuisbasis van
‘de Wereld van Brandwijk’: Brandwijk Kerstpakketten
en Promo.nl. Met die bedrijven behaalden Dick en
Pieta Brandwijk het CO2-bewust certificaat niveau 3
voor de maatschappelijk verantwoorde manier
waarop zij ondernemen. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst in juli ontvingen zij het certificaat uit
handen van Annemieke Traag, gedeputeerde van de
provincie Gelderland. 

PUNTJES OP DE I
‘We zijn eigenlijk altijd al met mvo, maatschappelijk
verantwoord ondernemen, bezig geweest’, zegt Dick,
‘alleen hadden we het er nooit over. De certificering is
belangrijk, omdat je het nu kunt laten zien. Mensen
moeten het kunnen toetsen. We zijn het eerste bedrijf in
onze branche dat het certificaat heeft ontvangen. Daar
zijn we trots op, zeker omdat tijdens de bijeenkomst

een paar bedrijven vroegen: hoe hebben jullie het
aangepakt en willen jullie ons helpen? Veel bedrijven
doen al aan mvo zonder dat ze het weten, maar de
puntjes moeten dan nog wel op de i worden gezet.
Belangrijk is dat het van bovenaf wordt aangestuurd.
Daarvandaan moet het uitgedragen worden naar de
werkvloer. Want ze kijken vaak naar wat het nu kost.
Terwijl duurzaamheid op termijn juist geld oplevert. 
Zo hebben wij hier een sealmachine die in plaats van
de grootte van een voetbal aan plastic een tennisbal aan
plastic verbruikt. Dat is een investering die zichzelf op
termijn terugbetaalt. Ook zitten we niet toevallig
tegenover onze logistiek partner Van Doesburg.
Vroeger lieten we containers lossen in de haven. Daar
werd de kwaliteitscontrole gedaan en dan kwamen er
vier trailers naar ons toe. Nu wordt er gelost bij Van
Doesburg. Het verschil: er komt maar één trailer. Dat is
natuurlijk geweldig voor de CO2, maar dus ook voor
de portemonnee!’ 

INPAKPLOEGEN
Eén keer per jaar is het spitstijd bij Brandwijk: als de
eindejaarspakketten ingepakt moeten worden. De
inpakploegen zijn inmiddels legendarisch. ‘Er wordt
dan héél hard gewerkt en wij vinden dat je het dan ook
gezellig moet maken. Mensen komen rechtstreeks uit
hun werk, dus er moet ook gegeten worden. Van

14 RABOBANK ONDERNEMER & CO(2)
37

43



NaN CO2-bewust certificaat voor Brandwijk

tevoren vragen we: wie eet er mee? Hoe gaat het dan:
een moeder komt een dochter brengen en zegt dat ze
ook wel een keer wil koken. Elke dag wordt er wel
door een vrijwilliger gekookt, dus vieren we elke dag
een feestje. Kookt mijn overbuurman Peter Vos met
zijn vrouw Isabel, dan zit de hele kantine vol, want zij
maken een hele speciale boerenkool. In de hal hebben
we een muzieksysteem met wel 150.000 nummers en
iedereen maakt zijn eigen speellijsten. Dan is er weer
een Hollands halfuurtje, dan weer wat anders. Het
werkt altijd! Stagebegeleiders, personeels-
functionarissen, ze komen allemaal bij ons kijken. En
we hebben ieder jaar een wachtlijst, zó leuk vinden
mensen het om mee te doen. Ook dát hoort bij
maatschappelijk verantwoord ondernemen, je moet het
voor iedereen aantrekkelijk maken.’

MEEDENKEN
Bij de inkoop van de artikelen zoeken Dick en Pieta
gericht naar wat hun klanten willen. ‘Je kent je klanten,
je weet wat bij ze past. We bezoeken daarvoor
internationale beurzen. Natuurlijk letten we ook daar

op CO2, maar je moet wel reëel blijven, je kunt niet
alles op de fiets. Het is een constante afweging. Komen
de monsters binnen, dan kijkt Pieta onder andere naar
de doelstellingen van de leveranciers, ook dat hoort bij
hoe wij werken en bij de certificering. De vraag naar
promotieartikelen is trouwens ontstaan vanuit de
kerstpakketten. Klanten vroegen ons of we ook door
het jaar heen konden leveren. In februari en maart gaan
we naar onze Promo-klanten en dan vertellen we wat
we voor hen hebben gezien. Dan brengen we samen het
hele jaar in kaart. Zo kunnen we de spullen op tijd laten
invaren in plaats van ze steeds per vliegtuig over te
laten komen. Daarmee besparen we voor de klant heel
veel geld. Het is een kwestie van meedenken en
meewerken. Dat ervaar ik ook bij Rabobank
Bommelerwaard. Ik kan het niet in mijn eentje, daar
heb ik ook een partij als de bank voor nodig. Zoals de
bank ook weer andere partijen nodig heeft en geregeld
promo-artikelen bestelt bij ons. Een klant van ons zei
laatst: bij jou koop je niet alleen een kerstpakket, je
krijgt er een heel netwerk bij. En dat is precies hoe het
moet zijn.’ TE
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16 rabobank IntervIew wout Dekker en DIrk DuIjzer

O
Onze schappen liggen vOl, maar 
wereldwijd is er een vOedselprObleem.
Dekker (hiernaast op de foto rechts): ‘Klopt. Tegenover 
de miljard mensen die honger lijden, heeft ongeveer 
eenzelfde aantal last van overgewicht. De spanning in 
de wereld neemt toe, grondstofprijzen stijgen en aan de 
burger in het Westen gaat het allemaal voorbij.’
Duijzer: ‘We zien wel wat er in de wereld gebeurt, 
maar dat oorlogen vaak om water en voedsel draaien, 
weten mensen meestal niet. Onlangs werd er bijvoor
beeld weer gevochten om de Golan op de grens tussen 
Israël en Syrië. Daar gaat het onder meer over de grote 
waterbronnen op de Golanhoogte.’

wat kan nederland dOen?
Dekker: ‘Nederland is groot op agrarisch gebied. We 
behoren tot de top 3 in de wereld als het gaat om agrari
sche export. Onze kennis is enorm: wij hebben de beste 
boeren ter wereld en de Wageningen University staat 
wereldwijd zeer hoog aangeschreven.’
Duijzer: ‘De agrarische sector in Nederland heeft 
al decennialang met discussies te maken. Over het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, de 
intensieve veehouderij, overbemesting, genetische 
modi ficatie, dierziekten als BSE, varkenspest en de 
 vogelgriep, noem maar op. In de praktijk heeft dat 
steeds geleid tot nieuwe, duurzame oplossingen. Dat 

heeft geweldig geholpen bij de export en kennis
ontwikkeling. Daardoor hebben we bedrijven die tot 
’s werelds grootste en beste in hun sector behoren.’
Dekker: ‘De uitdaging waarvoor de wereld in 2050 
staat, als het aantal inwoners is gestegen tot 9 miljard, 
is voor ons in Nederland niet nieuw. Vraagstukken 
over hoe om te gaan met schaarse beschikbare grond, 
duurzaam ondernemen en natuurbeheer spelen bij ons 
al lang. De lessen die wij geleerd hebben, kunnen we 
wereldwijd exploiteren.’

duurzaamheid is het tOverwOOrd 
in de vOedselprOblematiek?
Dekker: ‘Er komen niet alleen meer mensen, door de 
hogere levensstandaard gaan ze ook meer eiwitten als 
vlees en vis eten. In 2050 hebben we 70 procent meer 
voedsel nodig dan nu. Het Wereld Natuur Fonds wijst 
erop dat we nu al leven alsof we 1,3 planeten hebben. 
Onze wereldwijde footprint overschrijdt het herstel
vermogen van de aarde met 30 procent. (De footprint 
is de ruimte die we per persoon innemen op aarde die 
wordt berekend op basis van levensstijl. Redactie.) We 
moeten dus én de voedselproductie verhogen én tege
lijkertijd de footprint halveren. Dat kan alleen als de 
voedsel ketens verduurzamen. Gelukkig is dat besef er 
 wereldwijd.  Maatschappelijke organisaties die vroeger 
het conflict aangingen, zoeken nu de samenwerking 

‘Maak eten een schoolvak’ 
Nederland als voorbeeld 
voor de wereld
Een miljard mensen lijden dagelijks honger. Dat aantal lijkt alleen maar 
toe te nemen. Toch zijn Wout Dekker, bestuursvoorzitter van Nutreco, 
en Dirk Duijzer, directeur Coöperatie en Duurzaamheid bij Rabobank 
Nederland, optimistisch over voedselzekerheid. 

NaN Interview Dirk Duijzer en Wout Dekker:
Nederland als voorbeeld voor de wereld



op. Ik ben dan ook positief. Alleen de Nederlandse 
overheid blijft  achter.’

De regering Doet te weinig voor De 
agrarische sector? 
Duijzer: ‘De agrarische sector is zeer belangrijk voor 
Nederland. De land- en tuinbouw is onze grootste 
exportsector, er zit een enorme kennisindustrie ach-
ter. Maar zonder boer is er in Nederland geen agro-
businessindustrie. Het aantal boeren neemt in rap 
tempo af. De overheid moet agrariërs stimuleren en 
ervoor zorgen dat ze eerlijk kunnen concurreren met 
hun collega’s in het buitenland. Dat gebeurt niet.’
Dekker: ‘Ook op het gebied van biodiversiteit doet de 
regering te weinig. Daar maak ik me zorgen over. De 
beste manier om in ontwikkelingslanden de natuur te 
behouden is om armoede te bestrijden. Eerst ging er 
nog 80 miljoen euro overheidsgeld naar de tropische 
regenwouden, nu niets meer.’

het is nog niet gelukt om werelDwijD 
armoeDe en honger terug te Dringen.
Dekker: ‘Ik denk dat de urgentie wereldwijd ontbrak. 

Nu is het besef er en de wil om duurzaam en efficiënt 
te produceren. Ook de belangstelling van de consu-
ment voor duurzaam geproduceerd voedsel groeit 
sterk. Dé oplossing is er niet, het gaat om een breed 
scala aan oplossingen. Biologische landbouw, lokale 
productie, streekgebonden seizoenproducten, maar 
ook intensievere productiemethodes kunnen bijdragen. 
Daarnaast zijn armoede en honger ook een verdelings-
vraagstuk. Er is een heel palet aan duurzame oplos-
singen nodig.’
Duijzer: ‘Op het gebied van efficiency is een wereld te 
winnen. In de hele voedselketen wordt zo’n 40 procent 
verspild. Van graan dat wegrot omdat het niet goed 
opgeslagen is, tot producten die in de supermarkt over 
de datum zijn. Daarnaast zitten er enorme verschillen 
in productieopbrengst in bijvoorbeeld Nederland of 
een ontwikkelingsland. Door kennisoverdracht is veel 
te bereiken.’
Dekker: ‘Jullie als bank zijn daar volop mee bezig.’
Duijzer: ‘Klopt. De Rabobank Foundation helpt 
kleine boeren in ontwikkelingslanden om duurzaam 
te ondernemen. Rabobank International doet het-
zelfde met grootzakelijke agrarische ondernemers. 
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Rabo Development participeert in banken in Afrika, 
Azië en Zuid-Amerika die de plattelandsbevolking en 
mkb’ers toegang bieden tot financiële dienstverlening. 
We zijn in de hele keten en op alle fronten actief.’

Daarbij stimuleren jullie zelfreDzaam-
heiD van De bevolking?
Duijzer: ‘Ja. Het verhaal van de voedselvoorziening is 
het verhaal van de Rabobank. Zelfredzaamheid speelt 
daarin een cruciale rol. Je moet het probleem daar 
aanpakken waar de mensen wonen. Niet door eten te 
sturen of alleen geld te geven, maar door ze te helpen 
om op een duurzame manier in hun levensbehoefte 
te voorzien.’
Dekker: ‘Overal in de wereld hoor je ook: geef ons 
bedrijven die de kennis en technologie hebben, zorg dat 
ze zich hier lokaal vestigen en hun ervaringen delen. 
Nederlandse ondernemers kunnen dat en doen dat.’

in hoeverre is technologie belangrijk? 
Dekker: ‘Technologie en innovatie spelen een 
grote rol. Onze koeien bijvoorbeeld zijn o lympische 
topsporters geworden: ze produceren veel meer 

melk dan vroeger en belasten het milieu ook nog 
eens  minder. Traceringssystemen bevorderen de 
 voedselveiligheid.’

kunnen wij als consument een bijDrage 
leveren aan Duurzaam voeDsel?
Dekker: ‘Hier geldt het aloude adagium: verbeter de 
wereld, begin bij jezelf. Eet een dag in de week geen 
vlees, eet gevarieerd, gooi geen eten weg. Die gedrags-
verandering is aan de gang. Daarnaast moeten we 
kinderen veel meer gevoel geven en respect bijbrengen 
voor voedselproductie en natuur.’
Duijzer: ‘Eens. Breng kinderen naar de natuur, maak 
van eten een vak op de basisschool. Kinderen eten 
nauwelijks sla, maar als ze zelf een salade kunnen 
maken met allerlei lekkere gezonde en biologische 
ingrediënten, zullen ze die met smaak opeten.’

Wout Dekker is behalve bestuursvoorzitter van 
Nutreco ook lid van de raad van commissarissen 
van de Rabobank Groep.



NaN Al uw financiële zaken onder één dak
geeft rust

Zekerheidgeeft rust
Uw gemak: alles
onder één dak
Inge en Richard Schimmer hebben sinds kort
al hun financiële zaken bij Rabobank
Bommelerwaard ondergebracht. Meer
overzicht, meer zekerheid en minder kosten.

Hoe is het in zijn werk gegaan? 
Vorig jaar wijzigde de Rabobank
iets aan de betaalpakketten. Toen
hebben we een afspraak gemaakt
met verkoop & service adviseur
Gerdie van Belle van Rabobank
Bommelerwaard om ons daarover
te laten informeren. We vonden het
ook een goed moment om alles
meteen even door te nemen.
Tijdens dat gesprek kwam ter
sprake dat we het lastig vonden dat
we via een tussenpersoon overal
verzekeringen hadden lopen.
Gerdie bood toen aan om alles,
uiteraard vrijblijvend, door te laten
nemen door een verzekerings-
adviseur van de bank.

Het begon dus met jullie
verzekeringen… 
Tijdens dat gesprek kwamen we
erachter dat we voor elke losse
verzekering apart poliskosten
moesten betalen. Daar stonden we
eigenlijk nooit bij stil. Nu hebben
we de Interpolis Alles-in-één-Polis.
Je kunt zelf bepalen wat je wel en
niet verzekert. Voor elke rubriek
die je eraan toevoegt, ontvang je
een korting. Voor ons betekende
het dat we nu goedkoper uit zijn.
Ander voordeel: we hebben alles
onder één dak!

…en daarna kwam jullie
hypotheek? 
Nou, het was zo, augustus dit jaar
liep de rentevaste periode van onze
hypotheek af. Dan kun je kosteloos
oversluiten, dus we waren sowieso
van plan er opnieuw naar te kijken.
We vonden het wel zo praktisch om
ook met onze hypotheek naar de
Rabobank te gaan. Financieel
adviseur Peter Post besprak met ons
onze wensen en toekomstplannen.
We gaven aan dat we meer
zekerheid wilden. We hadden naast
de hypotheek een beleggingspotje.
Daar wilden we vanaf. Ook met het
oog op de toekomst van onze
kinderen Thom en Renée. 

Wat voor hypotheek werd het? 
De spaarvariant van de Rabo
OpbouwHypotheek. Naast je
hypotheek heb je dan een Rabo
OpbouwSpaarrekening, waarop je
een vermogen opbouwt om de
hypotheek af te lossen. We hebben
nu een lagere rente dan we zouden
krijgen als we onze vorige
hypotheek hadden gehouden. Dus
ook hier zijn we voordeliger uit. En
bovendien weten we zeker dat we
aan het eind van de rit voldoende
hebben gespaard voor de aflossing.
En dat geeft veel rust. TE
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NaN Interview Hans van Holten: ‘Ik ben van de
mensen, niet van de producten’

Seniorexpert inBenin
‘Ikbenvandemensen,
nietvandeproducten’
PUM Netherlands senior experts wil de zelfredzaamheid en
duurzame ontwikkeling van ondernemers in ontwikkelingslanden en
opkomende markten bevorderen. Soms gaat dat heel eenvoudig,
ondervond Hans van Holten, klant van Rabobank Bommelerwaard. 

D
De carrière van Hans van Holten is er niet één van het
doorsnee type. Na de Hoge Hotelschool en een studie
Bouwkunde bekleedde hij bestuursfuncties in de zorg,
maar ook bij de KNVB, FC Twente en Holland Casino.
Toch is er wel degelijk een rode draad: dienstverlening.
‘Ik ben van de mensen, niet van de producten’. Met de
wens om zijn ervaring ook na zijn pensionering in te
zetten – ‘ik ben nog niet van plan om geraniums te
gaan kweken’ – meldde hij zich aan bij PUM
Netherlands senior experts. 

ZELFREDZAAMHEID
PUM (Programma Uitzending Managers) Netherlands
senior experts werd ruim dertig jaar geleden geïnitieerd
door NCW (nu VNO-NCW). Bernard Wientjes is van
beide organisaties voorzitter. PUM zendt professionele
vrijwilligers uit naar ontwikkelingslanden en
opkomende markten. Veel ondernemers in die landen
hebben wel de ambitie om vooruit te komen, maar
missen de kennis en ervaring. De bijdrage van de
uitgezonden experts is gericht op zelfredzaamheid,
ondernemerschap en duurzame ontwikkeling. PUM
voert projecten uit in Latijns-Amerika, het Midden en
Verre Oosten en Afrika, maar ook in een aantal
Europese landen. In 2011 vond de 30.000e  PUM-
missie plaats: een project bij een bakkerij in Sikasso,
Mali. 

Na zijn aanmelding vorig jaar hoorde Hans van Holten
lange tijd niets. Tot hij maart dit jaar een telefoontje
kreeg: of hij in het Afrikaanse Benin een kleine kliniek
wilde ondersteunen. 

BENIN
Benin, één van de armste landen ter wereld, ligt tussen
Togo en Nigeria in. Hans: ‘Bij PUM kijken ze onder
andere naar je expertise en talenkennis. Met mijn
achtergrond ben ik breed inzetbaar en dit project sprak
me aan. Als je ervoor kiest om zoiets te gaan doen,
weet je natuurlijk dat het geen luxereis wordt. Ik heb
veel gereisd over de wereld en heb veel armoede
gezien, maar ik vond Benin toch heel anders.
Verschrikkelijk arm, maar niet zo vervuild als
bijvoorbeeld India. De mensen zien er ook netjes uit. Je
vraagt je trouwens af hoe ze dat doen, want ze wassen
in koud water. Ik kwam aan in Cotonou, de grootste
stad van het land. De kliniek is gelegen in Parakou, 
zes uur rijden ervandaan. Daar was een hotel voor me
geregeld. De volgende dag werd ik opgehaald door
Raffiou, de arts. De opdracht was breed: ‘Kun je me
helpen om mijn kliniek beter te organiseren?’ En ik zei:
‘Ik doe het alleen als ik alles tegen je mag zeggen.’ Dat
was het begin van een bijzondere relatie. 

20 RABOBANK INTERVIEWHANS VAN HOLTEN
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NaN Interview Hans van Holten: ‘Ik ben van de
mensen, niet van de producten’

OPRUIMEN
‘Om een goede indruk van de kliniek te krijgen, ben 
ik eerst maar eens in de wachtkamer gaan zitten. De
kliniek is een praktijk met alleen maar huisartsen, met
een zes-, zevental bedden voor korte opnames. Mensen
gaan er pas heen als het écht nodig is, want ze moeten
ervoor betalen. Veel mensen komen met zieke
kinderen. Ik zag al dat er veel te doen was en begon
met een aantal eenvoudige maatregelen. Mijn eerste
actie: de kamer van Raffiou zelf. Je moet je voorstellen,
ze gooien daar werkelijk niets weg, dus op zijn bureau
lag een enorme stapel papieren en rommel. Ik ging op
de stoel van de patiënt zitten, expres een beetje
onderuit. ‘Ik zie je niet’, zei Raffiou. ‘Precies’, zei ik,
‘en dat probleem hebben je patiënten dus ook. Toen
hebben we samen de kamer opgeruimd en daarna het
laboratorium. Dat scheelde meteen. Ook heb ik
geholpen met wat organisatorische zaken rondom het
kleine ziekenhuis dat Raffiou aan het bouwen is. Hij
had geen begroting, daar ben ik met zijn accountant
voor gaan zitten. Heel simpele dingen, waar Raffiou
meteen wat mee kon.’

CADEAUTJE
De reis heeft grote indruk op Hans gemaakt. ‘Als je
daar bent, denk je: waar maken wij ons hier allemaal
toch druk om? Wat me het meest aangegrepen heeft, is
dat de gezinnen daar kinderen onder de 2, 3 jaar niet
meetellen. Omdat de kindersterfte zo hoog is.’ Van zijn
werkzaamheden maakte Hans een kort rapport met
aanbevelingen en suggesties. PUM monitort wat de
kliniek met de uitkomsten daarvan doet. Hans: ‘Ik heb
een dagboekje bijgehouden voor mijn vrouw, omdat je
zo veel meemaakt dat je het anders niet onthoudt. Toen
ik voor het eerst in mijn hotelkamer kwam, dacht ik:
moet ik híér slapen? Maar op het laatst was het gewoon
mijn kamer. Zo snel gaat dat. Ik vond het jammer om er
weg te gaan, maar waarschijnlijk ga ik ergens in januari
2012 terug. Ik ben nog met een paar dingen voor de
kliniek bezig, zoals een minipatiëntendossier. Zo weten
de artsen straks van elkaar wat ze gedaan hebben. Ik
heb veel zin om terug te gaan, want ik hoor er daar nu
een beetje bij. Echt, ik vond deze reis een cadeautje.’
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NaN Interview directeur WNF: ‘We hebben
een wereld te winnen’

InterviewdirecteurWNF
‘Wehebbeneen
wereldtewinnen’
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) doet méér dan het beschermen van
bedreigde dier- en plantsoorten. Sinds april dit jaar werken het WNF
en de Rabobank samen aan de verduurzaming van de voedselpro-
ductie. ‘In 2050 moeten we negen miljard monden voeden.’

N
Natuurbehoud alleen kan de rijkdom aan dier- en plant-
soorten op deze aarde niet veiligstellen. Johan van de
Gronden, algemeen directeur van het WNF, laat er
geen twijfel over bestaan: ‘Wil je werkelijk verschil
maken, dan moet je niet alleen natuurgebieden be-
schermen, maar ook de hoofdoorzaken van het natuur-
verlies aanpakken.’ Dat kan door de internationale
voedselproductie- en landbouwketens te verduurzamen
en duurzame energie te stimuleren. ‘En daar heb je
overheden en bedrijven bij nodig,’ aldus Van de
Gronden. Daarom heeft het WNF bijvoorbeeld af-
spraken gemaakt over de verduurzaming van de soja-
keten, palmolie- en visindustrie. Die resulteerden onder
meer in het Marine Stewardship Council-keurmerk, een
keurmerk voor duurzaam gevangen wilde vis. Dit
succes kreeg vervolg in het Aquaculture Stewardship
Council-keurmerk voor kweekvis. Tegenwoordig
besteedt het WNF bijna net zoveel tijd aan natuur-
behoud als aan ‘green economy’ en verduurzaming van
productieketens, schat Van de Gronden. ‘We zijn ons
ervan bewust dat we een wereldorganisatie zijn. In
Nederland zijn we zelfs het grootste groene doel: één
op de zes gezinnen in Nederland steunt ons werk. We
zoeken daarom samenwerking met grote partners
waarmee we op mondiale schaal echt iets kunnen
veranderen.’ Het is een ambitieuze aanpak. Het WNF
zocht uit welke grondstoffen- en productieketens

wereldwijd de grootste bedreiging vormen voor de
soortenrijkdom en selecteerde honderd bedrijven die in
staat zijn de verantwoordelijke sectoren in beweging te
krijgen óf die een duidelijke voorbeeldfunctie hebben. 

RABOBANK
Voor de voedselproductieketens kwam het WNF uit bij
de Rabobank als internationale food- en agribusiness-
bank. De Rabobank is nu officieel missiepartner van
het WNF. Dat betekent dat ze op het allerhoogste
niveau samenwerken aan de verduurzaming van
voedselproductieketens. ‘Met onze missiepartners
praten we op strategisch niveau mee over de kern van
de bedrijfsvoering,’ vervolgt Van de Gronden. ‘Maar
we kunnen niet alles tegelijk. Daarom hebben we een
aantal projecten geselecteerd waarin we mogelijkerwijs
het verschil kunnen maken. Om snel tot de kern te
komen, beperken we de samenwerking tot drie partijen:
het WNF, de Rabobank en een grote producent met wie
we al een relatie hebben. Wij als WNF adviseren dan
over ecosystemen en ecologische processen, de
Rabobank over de bedrijfsvoering en financiering. Op
termijn willen we deze werkwijze over de volle breedte
van de voedsel- en agribusinessketen uitbouwen naar
andere projecten in andere landen.’ Overigens
onderhouden het WNF en de Rabobank al jaren een
vruchtbare samenwerkingsrelatie. Maar het accent is TE
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NaN Interview directeur WNF: ‘We hebben
een wereld te winnen’
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NaN Interview directeur WNF: ‘We hebben
een wereld te winnen’

‘NATUURBESCHERMINGISEEN
BEETJEPIONIEREN’

verschoven van dialoog over maatschappelijk onder-
nemen naar het gezamenlijk opstellen van criteria voor
de financiering van grondstoffen- en voedselproductie-
ketens. Van de Gronden: ‘In 2050 moeten we 9 miljard
monden voeden. Landbouw en de productie van
voedsel trekken een grote wissel op de natuur.
Natuurbescherming werkt alleen als we de héle keten
verduurzamen, van grondstof tot bord. We concentre-
ren ons met name op hout, soja, palmolie en vis. De top
van de Rabobank hecht veel belang aan duurzaamheid,
voedselzekerheid en een verstandige productie.’
Natuurbescherming is pionieren, vindt Van de Gronden
(op foto hieronder). ‘We hebben veel te verliezen, maar
ook een wereld te winnen. Ik voel de verant-
woordelijkheid om daar wat aan te dóén. Nu.’

CONCREET RESULTAAT
Richard Piechocki, namens de Rabobank verantwoor-
delijk voor het partnerschap met WNF: ‘Voor onze
klanten is duurzame productie echt een kwestie van
overleven in de toekomst. De geselecteerde projecten
dienen als voorbeeld hoe het anders kan. Van de ruim

vijftig boeren die nu in Australië meedoen, is 32
procent klant van de Rabobank. Het zijn vaak
koplopers die graag willen innoveren. Wij leveren
kennis, stellen ons netwerk open, brengen klanten aan,
adviseren over de bedrijfsvoering en dragen deels bij
op het financiële vlak. Samen met de boeren vertalen
wij de uitkomsten van de rondetafelgesprekken naar
een concrete toepassing in de praktijk. Per bedrijf zie ik
verbeterpunten, zoals reductie van afvalstoffen,
pesticiden-, kunstmest- en watergebruik, verbetering
van de kwaliteit van de landbouwgronden en betere
financiële resultaten.’

AUSTRALIË: SUIKER
De intensieve suikerrietproductie in Australië vormt
een directe bedreiging voor de biodiversiteit van het
Great Barrier Reef. De chemicaliën en afvalstoffen die
bij de productie worden gebruikt, stromen regelrecht
het koraalrif in. Coca Cola is een van de afnemers en
internationaal partner van het WNF. In overleg met
lokale boeren zijn inmiddels afspraken gemaakt over de
verduurzaming van de keten. 
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NaN Edwin Cretier: 'We worden gevoed door
de seizoenen'

Wie kent de Gouden Molen in Rossum niet? Vertrouwd adres voor
liefhebbers van een goede keuken, vaste trekpleister voor talloze toeristen.
Niet voor niets is hotel-restaurant de Gouden Molen aangesloten bij
Euro-Toques Nederland, een organisatie die staat voor kwaliteit en smaak,
en voor het gebruik van producten van kleine producenten. De goede prijs-
kwaliteitverhouding van het restaurant en het hotel leverde het bedrijf twee
onderscheidingen van Michelin op. De extra aandacht voor duurzaamheid
voegde daar nog een derde aan toe. Edwin Cretier: 'Dat alles waar de
Gouden Molen voor staat, herken ik ook in Rabobank Bommelerwaard.
Daarom zit ik daar in de ledenraad.'

GENIETEN
Edwin: ‘We kopen heel veel lokaal in. Kersen, aardbeien en peren uit de
boomgaard, paddenstoelen uit de buurt. Ik haal het iedere ochtend vers,
ook al kost dat best veel tijd. Als ik dan ’s morgens met mijn kistje
aardbeien over het terras loop, dan ben ik trots, dat mag je best weten. We
worden gevoed door de seizoenen, de kaart wordt daar zes keer per jaar op
aangepast. We koken ambachtelijk, maar met oog voor creativiteit. Zo
maken we bijvoorbeeld kruidenbuiltjes die oplossen als er bouillon over
geschonken wordt en we gebruiken truffelpapier als garnering. Eten moet
een beleving zijn. Ik begin te glunderen als ik mijn gasten zie genieten. In
dat opzicht zie ik mezelf vaak als een herbergier: ik houd van het ambacht,
de gezelligheid én ik heb graag aandacht voor mijn gasten.’

Ook genieten van al het lokale lekkers dat de Gouden Molen u te bieden
heeft? Knip dan de kortingsbon uit achterin deze Dichterbij en ervaar het
zelf!

25 RABOBANK STREEKPRODUCTENMET SMAAK
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Herbergier inRossum
We worden gevoed
door de seizoenen
Eén van de mooiste plekjes van de
Bommelerwaard: de plaats waar de Gouden
Molen in Rossum staat. Midden tussen het
groen, met prachtig uitzicht over de Waal.
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NaN 65-plussers met Rabobank naar
Fruitcorso in Tiel

HetFruitcorsoinTiel
‘Alshetkan,gaanwe
ditjaarweermee’
Ieder jaar organiseert Rabobank Bommelerwaard allerlei activiteiten
voor haar leden. Eén daarvan: een bezoek aan het Fruitcorso in Tiel,
waaraan jaarlijks ruim zeshonderd 65-plussers deelnemen. Een
verslag van Bettie en Gijs van de Werken uit Nederhemert.

H
Het Fruitcorso in Tiel trekt jaarlijks ruim 100.000
bezoekers. Iedere tweede zaterdag van september trekt
een indrukwekkende stoet praalwagens door de straten
van Tiel. De wagens worden gemaakt door corsoclubs
uit Tiel en omgeving. Vanuit de verte is het één grote
kleurenpracht, maar wie van dichtbij kijkt, ziet dat elke
wagen bestaat uit een schitterend mozaïek van
groenten, fruit en zaden. Met de fruitrijke
Bommelerwaard als achtertuin is een bezoek aan het
corso voor Rabobank Bommelerwaard niet meer dan
logisch. Ieder jaar vertrekt een grote groep senioren op
de maandag naar Tiel voor het Fruitcorso. Een aantal
medewerkers van Rabobank Bommelerwaard begeleidt
het bezoek aan het Fruitcorso. Zij verzorgen de
ontvangst in de bus en zijn ook gedurende de dag
aanspreekpunt voor leden. Vorig jaar gingen Bettie en
Gijs van de Werken uit Nederhemert voor het eerst met
veel plezier mee. 

KOFFIE MET GEBAK
Bettie: ‘Het is al leuk vanaf het moment dat je in de bus
stapt. Hé, jij ook hier, hoor je dan. De optocht van de
praalwagens is op zaterdag, maar de Rabobank gaat
altijd op maandag naar het corso. Je kunt de wagens
dan van dichtbij bekijken en dat is heel speciaal. Dan
zie je pas wat een werk er in zo’n wagen gaat zitten!
Voorheen stonden de wagens altijd in de veilinghallen,

in 2010 stonden ze buiten. De bus stopte vlakbij, dus je
hoefde helemaal niet ver te lopen. We hadden alle tijd
om alles op ons gemak te bekijken. Van de Rabobank
hadden we een consumptiebon gekregen voor een
kopje koffie met gebak. Zo kon iedereen op zijn eigen
moment wat gaan drinken. Het was echt een heel leuke
middag. Als het kan, gaan we dit jaar weer mee!’

INTERNETBANKIEREN
Gijs en Bettie zijn blij met de Rabobank. Bettie: ‘We
zijn al heel lang klant. Al voordat wij trouwden, had ik
er een rekening. Ik werkte toen op een accountants-
kantoor en mijn salaris werd op mijn rekening gestort.
Gijs had nog geen bankrekening. Als loodgieter kreeg
hij wekelijks een loonzakje, zo ging dat toen nog.’ Gijs:
‘Ze organiseren veel, ook voor senioren. Ik heb een
workshop internetbankieren bij de bank gevolgd.’
Bettie: ‘Wat ik ook heel goed vond: we zijn een keer
bij de bank geweest om de financiën eens helemaal
door te nemen. In je leven gaan dingen zoals ze gaan en
dan is het goed dat iemand daar een keer naar kijkt.
Ook bijzonder: vorig jaar kreeg Gijs een Koninklijke
Onderscheiding en toen stuurde de bank een bloemetje.
Heel attent!’
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NaN 65-plussers met Rabobank naar
Fruitcorso in Tiel
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NaN Geluk in het groen bij biologisch
fruitteeltbedrijf de Sterregaard

Geluk inhetgroen
‘Jemaaktaltijddeel
uitvaneengeheel’
Verscholen tussen het Hedelse groen ligt biologisch-dynamisch
fruitteeltbedrijf de Sterregaard. Eigendom van Marti van den Bogert
en Willem van den Berg. En thuishaven van onder andere de
Président Loutreuil en de Varikse Zwarte.

Z
Ze leerde het boeren van haar opa. Marti van den
Bogert speelde er vaak en zo ontwaakte haar liefde
voor de natuur: ‘Boeren, dat is iets wat in je zit. 
De levensprocessen mooi vinden. Een boom echt
bewonderen. Bomen, daar had mijn opa een passie
voor. Mijn ouders, die ook telers waren, ook wel, maar
ik denk toch dat ik het van mijn opa heb. Hij had van
alles: vijgen, pruimen en druiven die hij uren stond te
krenten. Daar maakte hij wijn van. Dan kocht hij
nieuwe klompen en stampte daarmee in een grote teil
de druiven fijn. Ik zie het nog zo voor me.’

KERSENPLUKKER
Samen met haar man Willem van den Berg is Marti
eigenaar van de Sterregaard, een biologisch-dynamisch
fruitteeltbedrijf in Hedel. Haar ouders hadden meerdere
stukken boomgaard en op een dag opperde Marti, die
een biologisch-dynamische opleiding deed, dat ze het
stuk grond in Hedel wel wilde hebben voor een eigen
bedrijf. Marti: ‘Ik begon in 1986 met het bedrijf,
Willem studeerde aan de HAS in Den Bosch. Daar
woonden we ook, dit huis hebben we pas later
gebouwd. Voor mijn opleiding moesten we als
eindopdracht een eigen bedrijf op papier realiseren.
Daarmee kon ik hier meteen van start. We zijn maar
gewoon begonnen. We hadden het niet breed, maar we
waren hartstikke gelukkig.’ Ook bij Willem zat de

liefde voor het fruit er al vroeg in: ‘Ik kom uit de
Betuwe. Als mijn moeder bij de boer ging helpen
plukken, ging ik altijd mee. Ik wilde zelf ook
kersenplukker worden. Later ben ik de fruitteeltschool
gaan doen en daarna de HAS. Ik was bij beide
opleidingen een geval apart, want ik wilde niets van
gewasbescherming weten. Bij de HAS kostte mijn
weigering om in tomaten- en komkommerkassen te
werken me een extra studiejaar. Op mijn eindexamen
gingen alle vragen daarover en toen zakte ik.’

PAKKETTEN
Wiens ogen gaan niet glinsteren bij het horen van
namen als Lombart, Président Loutreuil, Karmijn de
Sonnaville, Zoete Bloemee, Varikse Zwarte en
Williams Duchess? Het zijn de namen van een paar van
de oud-Hollandse vruchten die de Sterregaard sinds
eind jaren tachtig teelt. Een deel komt van de eigen
boomgaard, een deel van boomgaarden in de
Bommelerwaard die door de Sterregaard beheerd
worden. Het zijn vergeten vruchten die nu weer volop
in de belangstelling staan. Toch zijn het niet direct de
soorten die altijd meteen gekozen worden als iemand
zijn dagelijkse fruit koopt. Daarom zijn Marti en
Willem heel blij met hun kraam op de Biologische
Boerenmarkt op de Noordermarkt in Amsterdam, waar
zij sinds 1993 iedere zaterdag staan. Willem: ‘Zonder TE

K
ST

:D
E

RE
G

IE
KA

M
ER

CO
M

M
U

N
IC

A
TI

E
BE

EL
D

:R
IJK

IN
BE

EL
D

28 RABOBANK BIOLOGISCH-DYNAMISCHE FRUITTEELT
37

43



NaN Geluk in het groen bij biologisch
fruitteeltbedrijf de Sterregaard

37
43



NaN Geluk in het groen bij biologisch
fruitteeltbedrijf de Sterregaard

‘DUURZAAMHEIDUITDRAGEN
VINDIKWELEENMISSIE'

de Noordermarkt zouden we al die historische rassen
niet hebben. Eerst leverden we het fruit aan bedrijven
die met hun kraam op die markt stonden. Toen iemand
met zijn kraam stopte, werden wij gevraagd. Dat
vonden we een hele eer, want er is nog steeds een
wachtlijst.’ Van de boom gaat het in de wagen, verser
kan niet. Meestal gaat Willem, maar de kinderen
helpen ook. De oudste heeft een meer dan fulltime
baan, maar perst op zaterdag vers vruchtensap op de
kraam. Gewoon omdat hij het leuk vindt. De bekendere
fruitrassen gaan in de fruitpakketten die de Sterregaard
verkoopt. Wekelijks halen klanten hun biologische
groenten- en/of fruitpakket op bij de Sterregaard zelf of
bij één van de andere afhaalpunten in de omgeving. In
de pakketten zitten rassen als Elstar, Jonagold, Santana
en Collina. Ruim tweehonderd klanten maken er
inmiddels gebruik van. Om het voor de Zaltbommelse
klanten makkelijker te maken, is er sinds kort ook een
afhaalpunt bij brede school de Fonkelsteen. 

POSITIVITEIT
Of het bedrijf biologisch of gangbaar zou worden, was
nooit een vraag. Willem: ‘De dynamische kant is
daarbij een toevoeging die voor ons vanzelfsprekend is.
Veel mensen weten dat eb en vloed ontstaan onder
invloed van de planeten. Wij bestaan zelf voor een
groot deel uit water, dus je hebt ook eb en vloed in een
mens. En in een boom. Daar maakt de biologisch-
dynamische landbouw gebruik van. Toen ik op de HAS
zat, heb ik stage gelopen op een dergelijk bedrijf. Dat
was een oase. Er werd zó gepassioneerd gewerkt en ik
ging daarin mee. Door zo te werken, voeg je iets
positiefs van jezelf toe. Als je goed leert je te
concentreren op je bedrijf, voel je zelf wat de gewassen
nodig hebben.’ Ze onderstrepen allebei: ‘Toen we
ermee begonnen, werden we nog echt bekeken als
geitenwollen sokken, als idealisten. Nu zie je soms dat
bedrijven die vroeger met hart en ziel gangbaar
werkten de voortrekkers van de biologisch-dynamische
teelt worden. Het gaat er ook eigenlijk helemaal niet
om hoe je het noemt. Wat wij doen, heet nu
biologisch-dynamisch, maar vroeger werkten heel veel
boeren al zo, alleen had het toen de naam niet. Ook nu
zie je gangbare boeren die heel veel liefde en
positiviteit aan de dieren en het gewas geven. Dat is
eigenlijk heel dynamisch, maar het heeft niet het etiket
ervan.’

UITDRAGEN
Wie op de Sterregaard rondwandelt, ervaart rust. Marti:
‘We horen het vaak als mensen bij ons de pakketten
komen halen. Ze blijven graag even praten. Werken
zoals wij dat doen gaat over intuïtie, over aanvoelen
wat goed en slecht is. Dat ontwikkel je heel erg met 
een bedrijf als het onze. Eraan bijdragen dat iedereen
biologisch gaat eten, dat vind ik wel een missie. Die
duurzaamheid uitdragen. Niet dogmatisch, iedereen
voegt er gewoon zijn eigen dynamiek aan toe. Je moet
het ook samen doen, je kunt het niet in je eentje. Je
bent altijd onderdeel van een geheel. Of je dat nu wilt
of niet.’
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NaN Arjan en Johan van Wijk, tuinders van
morgen

Het begon met een test bij Arjans huis. Daar keken Arjan en Johan welke
chrysanten het goed deden op het land en welke niet. De proef smaakte
naar meer. En dat is niet toevallig, want ook hun ouders zijn chrysanten-
kwekers. Johans vader stelde een kas beschikbaar. Johan: ‘We vonden het
allebei leuk om het wat groter aan te pakken. Van mijn vader mochten we
een kas gebruiken, die over twee jaar gesloopt wordt. Zo hebben we twee
jaar de tijd om te kijken hoe het gaat.’ Arjan: ‘We vinden het heel leuk om
samen een chrysantenkwekerij te runnen. Het kan ook niet in je eentje.’ 

KOSTEN EN OPBRENGSTEN
Voor een financieel advies stapten de jonge ondernemers naar Rabobank
Bommelerwaard. Daar spraken ze met adviseur René Vermeulen. René:
‘Arjan en Johan hadden van tevoren een plan gemaakt en een begroting.
We hebben samen gepraat over wat er bij ondernemerschap zoal komt
kijken. Zo moet je bijvoorbeeld heel goed je kosten en je opbrengsten in de
gaten houden. Dat snappen Arjan en Johan heel goed.’ De jongens werken
twee avonden per week in de kas en vaak ook op zaterdagmiddagen. Ze
zijn trots op hun kas. Wat de toekomst brengt? Johan: ‘Een eigen kwekerij,
maar waarschijnlijk wel apart van elkaar.’ Eerst maar eens naar de korte
termijn kijken. Arjan: ‘In november gaan de chrysanten naar de veiling.
Met de nieuwe chrysanten beginnen we pas weer in maart. Tot die tijd
gaan we iets anders doen wat we leuk vinden: we slopen oude fietsen en
maken daar aparte fietsen van.’ Nee, stilzitten is er niet bij voor deze
tuinders van de toekomst. Dat ondernemerschap, dat zit dus wel goed. 

31 RABOBANK ONDERNEMERS VANDE TOEKOMST
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Tuindersvanmorgen
Jong geleerd,
oud gedaan
Neven zijn het, maar ook collega’s. Sinds kort
runnen Arjan en Johan van Wijk hun eigen
chrysantenkwekerij Maaswijk in Poederoijen.
Bijzonder feit: ze zijn 13 en 14 jaar.
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NaN Extra invulling Rabobank op de braderie!

Opdebraderie!
‘Wehebbenerditjaar
ietsaantoegevoegd’
Deze zomer koos Rabobank Bommelerwaard voor een extra invulling
van haar aanwezigheid op de lokale braderieën. Samen met collega’s
boden Greetje Ham en Helma Merks senioren van de diverse
verzorgingshuizen de gelegenheid om een braderie te bezoeken. 

H
Helma Merks werkt al 22 jaar bij de Rabobank.
Jarenlang was haar werkplek de afdeling Facility, 
sinds vorig jaar werkt ze op het Servicecentrum
Particulieren. Greetje werkte op diverse kantoren,
waaronder dat van Helma. Zo leerden ze elkaar kennen.
Ook nu werkt Greetje op diverse kantoren als adviseur
aan de balie. Overeenkomst tussen hun werkzaam-
heden: het contact met klanten. Het is wat hen allebei
drijft om hun werk te doen. En dat mensenwerk is
misschien wel de reden waarom ze dit jaar zo genoten
van de andere aanpak van Rabobank Bommelerwaard
tijdens de lokale braderieën. 

GEZELLIGE UURTJES
In de braderiewerkgroep, waarvan zij allebei deel
uitmaken, worden iedere keer de braderieën van het
afgelopen jaar en ideeën voor het lopende jaar
besproken: wat ging er goed, wat kan beter, wat doen
we dit jaar voor de jeugd, voor ouderen? Greetje: ‘We
hebben altijd een stand gehad op de braderieën, maar
we kunnen zo veel meer doen. Daarom pakten we het
dit jaar anders aan. Ieder jaar doen we mee met NL
Doet en dat wordt altijd heel goed ontvangen. Zo
ontstond het idee om dit jaar senioren een paar
gezellige uurtjes op een braderie te bezorgen.’ De
eerste braderie vond plaats aan het begin van de zomer.
Op zondag 26 juni ging een groepje medewerkers met

senioren van woonzorgcentrum De Leyenstein in
Kerkdriel op pad. Greetje: ‘We stemmen alles van
tevoren goed af met het woonzorgcentrum, maar verder
gaat het vanzelf. Het is eigenlijk zo simpel, de senioren
vinden het al leuk om even naar buiten te gaan, om
rond te kijken, wat lekkers te krijgen.’ 

MET EEN GEBAKJE! 
Het werd een klein, maar tegelijkertijd groot succes.
Helma: ‘Zes senioren gingen mee. ’s Middags kwamen
we ze ophalen in De Leyenstein, daarna gingen we naar
buiten. Je moet je voorstellen, veel mensen komen
bijna niet meer de deur uit. Onderweg zijn we wat gaan
drinken met een gebakje erbij. Eén van de dames ging
bij een standje wat fruit kopen, ook dat is iets wat ze
bijna nooit meer doen. Zo klein als de groep was, het
was zó leuk om te doen. De reacties waren hart-
verwarmend.’ Greetje: ‘We vinden de braderieën
belangrijk, we laten ook daar zien dat we dicht bij de
lokale samenleving staan. Dit jaar hebben we het
anders ingevuld, we hebben er iets aan toegevoegd. We
zijn er. Niet alleen met een stand, maar ook door
mensen te laten genieten van iets waarvoor ze anders
misschien niet de gelegenheid hebben. Dat past erg bij
het coöperatieve gedachtegoed van de Rabobank: iets
doen voor een ander. We zullen steeds vaker te zien
zijn in de Bommelerwaard!’ TE
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NaN Extra invulling Rabobank op de braderie!
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NaN Floriade Kids haalt buiten naar binnen

‘Plukkenvindikhet leukst’
FloriadeKidshaalt
buitennaarbinnen
Eens in de tien jaar vindt de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
in Nederland plaats, in 2012 in Venlo. Speciaal voor leerlingen in de
bovenbouw van de basisschool is het interactieve (les)programma
Floriade Kids ontwikkeld. ‘De tuinbouw is een leuke sector.’

F
Floriade Kids is een interactief programma dat bestaat
uit een website, gratis lespakketten en de Rabo Floriade
Kids Experience; een busreis naar en expeditie op het
park in 2012. Basisschool De Optimist in Lelystad doet
mee aan dit programma. De leerkrachten waren meteen
geïnteresseerd in de lespakketten, vertelt
bovenbouwcoördinator Albert Peelen (51). Er zijn
gratis lespakketten over vijf thema’s, die ingaan op de
belevingswerelden van de tuinbouw: Gezondheid &
Genieten, Energie & Handel, Toekomst & Ontdekken,
Wonen & Leven en Theater & Culturen. ‘We proberen
op school om buiten naar binnen te halen. In mijn
groep zijn de leerlingen (9-11 jaar) niet erg met voedsel
bezig, maar ze weten wel veel van fruit.’ De Floriade
Kids-lespakketten zijn nog maar net binnen, daar is op
moment van schrijven nog niet mee gewerkt. De
leerlingen in de bovenbouw hebben zich meteen volop
in de strijd geworpen voor de Battle van Floriade Kids,
een wedstrijd om een schooltuin te ontwerpen. Albert:
‘Je moest een ontwerp maken voor een tuin van 5x5
meter. In mijn klas, groep 5, hebben we een
gezamenlijk ontwerp gemaakt. We hebben gekozen
voor het thema Wonen & Leven. De kinderen vinden
een tuin normaal niet zo leuk, omdat je er niks te doen
hebt. In de speeltuin is het wel leuk. In hun eigen
ontwerp hebben ze daarom een speeltuin gecombineerd
met een gewone tuin: met een schommel, een

trampoline en een zwembad. Lelystad is een tuinstad,
met veel eengezinswoningen met tuintjes. Het is wijds
opgezet, met veel groen,’ zegt Albert. ‘Veel leerlingen
hebben thuis een tuin, waarin hun ouders vaak groente
verbouwen.’ Dat geldt ook voor Samir (13, op de foto).
Zijn moeder heeft een tuin met bloemen en gewassen,
zoals komkommer, sla en aubergine. De komkommer
en wortels uit eigen tuin vindt Samir erg lekker. Hij
helpt zijn moeder met het poten van nieuwe planten of
met oogsten: ‘Plukken vind ik het leukst.’ Zijn moeder
is van plan om alle groenten die ze nodig hebben, zelf
te gaan verbouwen. De Optimist doet ook mee met het
Floriade Kidsprogramma met het oog op de toekomst.
Albert: ‘Veel leerlingen van De Optimist gaan na de
basisschool naar het vmbo. Met behulp van Floriade
Kids laten we zien dat tuinbouw een sector is met leuke
banen.’

BASISSCHOLEN IN DE BOMMELERWAARD
Rabobank is hoofdsponsor van de Floriade. Het
Floriade Kids-programma is in samenwerking met de
Rabobank ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw
van de basisschool (8-12 jaar). En de Bommelerwaard
is een gebied met tuinbouw bij uitstek. Daarom zijn
alle basisscholen in de Bommelerwaard eind augustus
benaderd om deel te nemen aan het programma. Kijk
voor meer info op www.floriadekids.nl. TE
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SPECIAAL

Bootcamp
Bommelerwaard
Heb je een druk leven en ben je vaak gehaast? Of ben je niet helemaal
tevreden met je figuur? Neem dan nu de regie over je eigen leven!
Support2Sport ondersteunt je daarbij.
Support2Sport biedt je persoonlijke aandacht met personal training of raak
gemotiveerd door in een groep te sporten met Bootcamp Bommelerwaard.
Het is nu helemaal hot om jezelf op de proef te stellen tijdens een
bootcamp, een training voor het hele lichaam voor mannen en vrouwen
van alle sportniveaus. Je sport lekker buiten en in een groep, waarbij
iedereen op zijn eigen tempo kan meedoen. Geen luxe sportscholen, maar
lopen, intervaltraining en fitnessoefeningen in de natuur. Lekker in de
buitenlucht, back to basics! Dus wil je graag afvallen of een betere conditie
opbouwen, maar heb je een hekel aan sportscholen? Dan is Bootcamp
Bommelerwaard écht iets voor jou! 

Knip nu de oranje bon uit achterin deze Dichterbij en maak samen met een
introducee 1x gratis gebruik van Bootcamp Bommelerwaard (t.w.v. € 20,-).
Meer info (over data, tijden en locaties) op www.support2sport.nl

Fit met
SPORT2000
Je gezond en fit voelen, dat
willen we toch allemaal?
SPORT2000 Stehmann helpt u
graag bij het beantwoorden van de
vragen die u heeft over uw sport.
Dus heeft u een vraag? Vraag het de
professional!

Om je fit te voelen is sporten een
must, de juiste kleding en
materialen zijn daarbij onont-
beerlijk. Wij helpen u graag bij het
maken van de juiste keuze en als
steuntje in de rug hebben we
speciaal voor leden van Rabobank
Bommelerwaard een leuke
aanbieding: 20% korting op een
artikel naar keuze bij inlevering van
dit artikel bij Stehmann Sport,
Gamerschestraat 12, Zaltbommel.

Aan het materiaal kan het niet meer
liggen; dus nu genieten van het
sporten.
www.stehmann-sport.nl
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MEER LEDENVOORDEEL OPWWW.RABOBANK.NL/DICHTERBIJ

VOOR U
Nepalese kleurenparade
ONTDEK WELK SIERAAD U HET BEST STAAT

Deze kettingen zijn gemaakt door Masala Beads, een mix van kleurrijk
personeel, prachtige materialen en oude technieken. Masala Beads
biedt werk aan mensen uit de laagste kaste en minderheidsgroepen.
Bent u een zomer-, lente-, herfst- of wintertype? De combinatie van uw
haarkleur, huid en ogen is doorslaggevend. Deze handgemaakte ketting
van glaskralen (55–60 cm) is verkrijgbaar in vier kleuren. U kunt een
kleuranalyse doen op www.rabobank.nl/dichterbij om te kijken welk type 
u bent. Rabobankleden krijgen € 10,- korting en betalen € 29,95 (i.p.v. 
€ 39,95) exclusief € 3,50 verzendkosten. Bestel via 035-7600036 en via
www.rabobank.nl/dichterbij

Fiets je fit
IN 6 WEKEN KLAAR VOOR EEN TOERTOCHT
De Nederlandse Toerfiets Unie start eind september met een nieuwe
trainingscyclus. In zes zaterdagen of zondagen wordt aandacht besteed
aan het verantwoord opbouwen van de conditie, fietstechnieken en het
gebruik van materialen. Door de Fiets-Fit-trainingen verbetert uw
conditie en maakt u zich de fietstechniek eigen. Rabobankleden krijgen 
€ 7,50 korting op de cursus en betalen de actieprijs van € 30,-.
www.rabobank.nl/dichterbij

Blijf gezond!
ONDERNEEM JE LEVEN

Wat kun je naast sporten, gezond
eten en op tijd rust nemen doen
om gezond te blijven? 
Je kunt investeren in jezelf; in wat je
nodig hebt om je goed te voelen en
te kunnen genieten van het leven.
Heb je persoonlijke vragen? Sta je
op een kruispunt in je leven? Kies
dan voor verbetering en ga op zoek
naar oplossingen met Onderneem
je Leven. Want alles wat je aandacht
geeft groeit.

Alle Rabobankleden kunnen tot 1
december 2011 profiteren van een
aangepast tarief van € 50,- per uur.
Dit geldt voor de eerste 2 afspraken,
waarbij het kennismakingsgesprek
gratis is.

Bertie Heermans, (06) 49 42 20 06
www.onderneemjeleven.nl
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SPECIAAL

Verwenarrangement!
Bij Four-Teen staat alles in het teken van handen, voeten en visjes.
In de salon worden de professionele manicure- en pedicurebehandelingen
een ware belevenis. Je zakt weg in een heerlijke loungebank met een
wijntje en een magazine binnen handbereik. Je vergeet alles om je heen en
ondertussen worden je handen en voeten tot in perfectie verzorgd.
De trend van 2011, de knabbelvisjes. Laat je voeten zakken in het water en
laat de visjes hun werk doen. Duizend visjes maken je huid glad en zacht en
masseren je voeten.

Speciaal verwenarrangement voor leden:
- Voetbad
- Feet the Fish experience
- Knippen en vijlen teennagels
- Lakken teennagels* 
- Verzorgende crème

Normaal € 60,-, nu voor € 49,- 

* Neem slippers mee zodat de nagellak goed kan uitharden
Sint Josephstraat 14, Den Bosch, (073) 612 88 66. www.Four-Teen.nl

Hockey
Fandag
2011
Een unieke kans voor jonge
hockeyfans! Is uw zoon of
dochter tussen de 6 en 12 jaar 
en gek op hockey?
Dan heeft uw kind dit najaar de
kans om de helden van het
Nederlands elftal te ontmoeten. 
Als partner van de KNHB organiseert
de Rabobank op zaterdag 29
oktober een fandag op hockeyclub
Den Bosch. De kinderen kunnen
met de sporters praten en hen
handige 'tips uit het vak' ontlokken.
Ook geven de sporters clinics,
worden er kinderpersconferenties
gehouden en kunnen kinderen op
de foto met hun idolen. 

Om in aanmerking te komen voor
toegangskaarten kunt u kijken op
www.rabobank.nl/dichterbij
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MEER LEDENVOORDEEL OPWWW.RABOBANK.NL/DICHTERBIJ

VOOR U
Luxe 5-daagse reis
MET FIKSE KORTING NAAR SCHOTLAND

Er even heerlijk tussenuit met
DFDS Seaways. Geniet nu met
25% korting van een 5-daagse
hotelvakantie in Schotland. 
U vaart per luxe cruiseferry naar
Newcastle, op een steenworp
afstand van de Schotse grens. Aan
boord vindt u talloze faciliteiten als
restaurants, winkels, een casino,
nachtclub en bars. Na aankomst in

Engeland rijdt u in drie uur naar
Kinross ten noorden van Edinburgh.
In de provincie Perth & Kinross
verblijft u twee nachten in het
Windlestrae Hotel. Het hotel ligt
midden in een prachtig park-
landschap nabij het meer Loch
Leven. Het combineert een relaxte
en vriendelijke sfeer met uitge-
breide faciliteiten. Bijvoorbeeld een

fantastische Leisure Club met
zwembad. In de omgeving vindt u
bijzondere bezienswaardigheden
zoals het eilandje in Loch Leven met
kasteelruïne, whiskydistilleerderijen
en natuurlijk een prachtige natuur.
Ook steden als Edinburgh en Perth
liggen binnen bereik.

ARRANGEMENT
Alle overnachtingen zijn inbegre-
pen in de reis. U slaapt twee
nachten aan boord in een
2-persoons binnenhut met douche
en toilet. Het vervoer van een
personenauto (max. 185 cm hoog)
is ook inbegrepen. In Kinross slaapt
u twee nachten in een 2-persoons-
kamer met badkamer, incl. Schots
ontbijt en tweemaal diner. U hebt
gratis toegang tot de Tullibardine
distillery en u ontvangt vooraf uit-
gebreide reisinformatie. Dagelijks
vertrek van 1 september t/m 27
december 2011 (uitgezonderd 22
t/m 25 december) vanuit IJmuiden
om 17.30 uur. Voor deze aanbieding
zijn flexibele tarieven van toe-
passing. Hoe eerder u boekt, hoe
goedkoper u reist. 
De ‘vanaf’-prijzen zijn voor
Rabobankleden bij vertrek op zo
t/m do € 197,- (normaal € 262,-) en
bij vertrek op vrij of za vanaf € 205,-
(normaal vanaf € 273,-). Bel met 
DFDS Seaways via 0255-546666
o.v.v. boekingscode RBD11.
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SPECIAAL

20% korting op Kneipp
producten bij DA Hedel
Lichamelijk en geestelijk welzijn zijn de voorwaarden voor een
gezond en gelukkig leven.
Stromend water, actieve beweging, gezonde voeding, natuurlijke ingre-
diënten en balans tussen lichaam en geest. Op die vijf elementen is de
unieke filosofie van Kneipp gebaseerd. De natuurlijke behoefte van de
mens om je van binnen en van buiten goed te voelen staat in het middel-
punt. Kneipp is meer dan een ontspannend dagje naar de sauna, maar staat
voor een uitgebalanceerde levensstijl, die helemaal past in deze tijd en je
elke dag opnieuw prikkelt en motiveert.

DA van der Schoot heeft een uitgebreid assortiment Kneipp producten. Wij
staan elke dag klaar om u te adviseren over welzijn en wellness producten,
zodat u dit najaar helemaal in balans bent. De producten van Kneipp zijn
lekker voor uzelf, maar ook leuk om cadeau te geven. Tegen inlevering van
de coupon achterin deze Dichterbij krijgt u 20% korting op alle Kneipp
producten bij DA van der Schoot. U vindt ons in Hedel, Raadhuis 7.
Volg DA Hedel nu ook op twitter: @DA_Hedel

Koffie, koffie,
lekker bakje
koffie
Alles wat je van ver haalt, is
lekker. Zo ook de koffie uit Italië.
En wat is er makkelijker dan zelf
een koffiemachine in huis te
hebben, waarmee je die koffie
kunt zetten?
Espressoservice Il Caffè biedt de
meeste merken espressoapparaten
aan. Voor zowel organisaties als
particulieren. En zij bieden meer:
kennis, vakmanschap, onderdelen
en vriendelijke hulp. Om er nog een
schepje bovenop te doen, ontvangt
u bij aanschaf van een nieuw
espressoapparaat 10% korting op
vertoon van dit artikel. Geldig in de
hele maand september.

Heb je zin in een lekker bakje koffie?
Ga dan deze maand nog naar Il
Caffè, Veldweg 6R, 5321 JE te Hedel.
www.ilcaffe.nl
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VOOR U
den Eelder karnemelk
VERKRIJGBAAR BIJ UW LOKALE MCD

Zuivelboerderij den Eelder won de Cum Laude Trofee 2011 met Echte
Boerenkarnemelk in de categorie Echte Boerderijzuivel.
Bij de verkiezing van het lekkerste zuivelproduct draait het om de smaak.
Karnemelk van den Eelder wordt nog echt gekarnd, waardoor deze een
heerlijke, verfrissende smaak heeft. Den Eelder heeft een compleet
assortiment dagverse Echte Boerderijzuivel, die met passie op de eigen
boerderij wordt gemaakt met melk van eigen koeien.
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u bij MCD van den
Oord in Ammerzoden en Kerkdriel 50% korting op 1 literpak den
Eelder Echte Boerenkarnemelk.

de Sterregaard
GRATIS SAPJE BIJ PROEFPAKKET(TEN)
Probeer nu voor twee weken een groenten- en/of fruitpakket bij de
Sterregaard in Hedel. Een pakket bevat minimaal vijf verschillende
soorten groenten of fruit. En alles is biologisch, wel zo (h)eerlijk! Vraag
naar de verschillende pakketten. Bestel in de maand september een
proefpakket voor twee weken en ontvang in ruil voor deze oranje bon
een fles ambachtelijk, biologisch vruchtensap cadeau.
de Sterregaard, Middelingseweg 51, Hedel. www.sterregaard.nl

Swingen
MET UW KLEINE

Het Babyliedjesboek is een boek
met 16 nieuwe, swingende,
ontroerende, grappige en ondeu-
gende liedjes die u voor én met
uw kleintje kunt zingen.
Niet alleen leuk voor uzelf maar ook
super als (kraam)cadeau! Een liedje
voor het eten, in het badje en een
liedje om te troosten zijn enkele
voorbeelden uit het boek. De liedjes
staan met tekst, vrolijke illustraties
én bladmuziek in het boek. Ook
krijgt u een cd waarop alle liedjes
staan met zang, plus de karaoke-
versie.

Rabobankleden ontvangen 33%
korting en bestellen het
Babyliedjesboek voor slechts € 9,95
in plaats van € 14,95 (excl. € 1,95
verzendkosten). Bestel via 

www.rabobank.nl/dichterbij
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NaN Wie fietst er op de Rabocruiser?

W
IN

N
EN

42 RABOBANK RAADWIE ER OP DE RABOCRUISER FIETST

FI
LM

 R
A

BO
BA

N
K 

BO
M

M
EL

ER
W

A
A

RD

Wie fietst er op de
Rabocruiser?
KIJK SNEL OP ONZE WEBSITE!
Fietsen en Rabobank horen bij elkaar. Daarom ontwikkelde de bank een
speciale Rabocruiser. Een trendy fiets voorzien van alle gemakken en eisen
die je bij een moderne fiets mag verwachten.

Bekijk het filmpje op www.rabobank.nl/bommelerwaard en raad wie er op
de Rabocruiser fietst. Dan maakt u kans om straks zelf op deze unieke
Rabocruiser door de Bommelerwaard te rijden! Tipje van de sluier: de
fietser staat ook in deze Dichterbij. 

Stuur uw oplossing vóór 15 oktober 2011 naar Rabobank Bommelerwaard
o.v.v. ‘Oplossing Rabocruiser Dichterbij 3 2011’ naar Postbus 6, 5300 AA
Zaltbommel of naar communicatie@bommelerwaard.rabobank.nl. De
winnaar vindt u in de volgende Dichterbij.37
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NaN Contact met de Rabobank: telefoon,
e-mail en bezoekadressen

CONTACT
Telefoon:
(0418) 68 80 00

E-mail:
communicatie@bommelerwaard.rabobank.nl

Internet:
www.rabobank.nl/bommelerwaard

Bezoekadressen:

colofon
Redactieadres
Rabobank Bommelerwaard
Postbus 6
5300 AA Zaltbommel

Redactie
Esther Doeland, Ellen Cooijmans, Erwin Fober,
Mabel Hoefnagel, Linda Hol, Laura Penders,
Ina in 't Veld, Margriet de Wilt, Monique van
de Vall, De Regiekamer Communicatie, Rijk in
Beeld en Arie Mastenbroek.

Concept
vdbj_ Bloemendaal

Aanbiedingen
Purple Proof BV, Soest

Vormgeving
Studio Nico Swanink, Haarlem

Druk & handling
vdbj_ print support, Bloemendaal

NIETS IN DEZE UITGAVE MAG WORDEN
OVERGENOMEN OF GEKOPIEERD ZONDER
SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE RABOBANK.
DE RABOBANK EN VDBJ_ BESTEDEN UITERSTE
ZORG AAN DE BETROUWBAARHEID EN
ACTUALITEIT VAN ALLE GEPUBLICEERDE DATA.
ONJUISTHEDEN KUNNEN ECHTER VOORKOMEN.
DE RABOBANK EN VDBJ_, ALSMEDE DE AAN HEN
GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN
TOELEVERANCIERS, ZIJN NIET AANSPRAKELIJK
VOOR ONJUISTHEDEN OF ENIG HANDELEN OP
GROND VAN DE IN DIT BLAD GEGEVEN ADVIEZEN
OF GEDANE MEDEDELINGEN EN AANBIEDINGEN.

DE AANBIEDINGEN ZIJN, TENZIJ ANDERS VERMELD,
GELDIG VAN 2 SEPTEMBER - 25 NOVEMBER 2011.

DE RABOBANK GAAT ZORGVULDIG OM MET
PERSOONSGEGEVENS. MEER WETEN? ZIE PRIVACY
STATEMENT RABOBANK OP WWW.RABOBANK.NL
OF VRAAG ERNAAR BIJ UW RABOBANK. DICHTERBIJ
IS GEMAAKT VAN EN VERPAKT IN MILIEU-
VRIENDELIJK MATERIAAL.

1> 
2> 
3> 

4> 

5> 
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Voordelenvanhet lidmaatschap:
SPECIALE LEDENPRODUCTEN WAARONDER LEDENCERTIFICATEN.
EXCLUSIEVE AANBIEDINGEN MET KORTINGEN OP PRODUCTEN EN DIENSTEN.
BETROKKENHEID BIJ MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN. OP VERZOEK VAN LEDEN SPEELT DE
RABOBANK EEN ACTIEVE ROL IN DE SAMENLEVING DOOR PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
MOGELIJK TE MAKEN.
KENNIS EN NETWERKEN: UITNODIGINGEN VOOR THEMABIJEENKOMSTEN, SEMINARS,
STUDIES EN PUBLICATIES EN TOEGANG TOT DIVERSE NETWERKEN (O.A. VAN
ONDERNEMERS).
INVLOED EN ZEGGENSCHAP. DE RABOBANK NODIGT LEDEN ACTIEF UIT IN GESPREK TE
GAAN MET DE BANK: IN LEDENPANELS, KLANKBORDGROEPEN EN DE JAARLIJKSE
LEDENVERGADERING KRIJGEN WE ONGEVRAAGDE EN GEVRAAGDE ADVIEZEN VOOR DE
BESTE FINANCIËLE DIENSTVERLENING.

Ammerzoden
De Haar 1
Brakel
Groenling 2
Kerkdriel
Leijensteinstraat 2
Zaltbommel
Boschstraat 92
Zaltbommel
Hogeweg 55



Reserveer nu voor dit grootse muzikale spektakel
via http://www.rabobank.nl/dichterbij of bel de reserveringslijn 0900 3006000 (€ 0,45 p.m.) o.v.v. 
‘Rabobankaanbieding’. Voor Het Concertgebouw Amsterdam kan er rechtstreeks gereserveerd worden 
via 0900 6718345 (€ 1 p/g), dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur.
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Kom naar LORD OF THE RINGS IN CONCERT 
Dit concert is op verschillende toplocaties bij te wonen van 20 tot en met 25 november 2011 
Geniet van deze prachtige symfonie en laat u meevoeren naar de fantastische wereld van elfen,  
hobbits, tovenaars en orks. Rabobankleden profiteren nu van 25% korting op kaarten.  
Actieprijs € 41,25 (normaal € 55).

Sportieve aanbieding
ZIE PAGINA 36 IN DIT MAGAZINE
Tegen inlevering van deze coupon kunt u 1x gratis deelnemen aan Bootcamp
Bommelerwaard, samen met een introducee (t.w.v. € 20,-). Deze actie is geldig t/m 
31 oktober 2011 en is niet geldig in combinatie met andere acties. Schrijf u in via
www.support2sport.nl/inschrijven en gebruik kortingscode Rabo. Meld je nu online 
aan en neem de bon mee als je komt sporten.

Culinaire aanbieding
ZIE PAGINA 25 IN DIT MAGAZINE
Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u 10% korting op de totale rekening bij de
Gouden Molen. Dus hoe meer u geniet van de culinaire hoogstandjes, hoe hoger het
kortingsbedrag is! Geldig in september en oktober 2011. Vraag naar de voorwaarden.

Hotel-restaurant de Gouden Molen, Waaldijk 5, 5328 EZ Rossum, (0418) 66 13 06

Gezonde aanbieding
ZIE PAGINA 40 IN DIT MAGAZINE

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u 20% korting op alle Kneipp producten van
DA van der Schoot. Zorg ervoor dat je innerlijke welzijn en je uitstraling in evenwicht zijn.
Voel je gezond en kom naar DA van der Schoot! Geldig in september 2011.

DA van der Schoot, Raadhuis 7, Hedel. Twitter: @DA_Hedel
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*Kijk voor de actievoorwaarden op rabobank.nl/eerstehuis

Starters een nog betere start
geven. Dat is het idee.

Wanneer je nu als starter bij Rabobank Bommelerwaard vóór 31 december 2011 een hypotheek afsluit,

betaal je de eerste vier maanden géén hypotheekrente en géén premies voor je woonverzekeringen. De

adviseurs van Rabobank Bommelerwaard vertellen je er graag meer over. Bel (0418) 68 80 00 voor een

adviesgesprek of maak direct online een afspraak op www.rabobank.nl/bommelerwaard.

Nu de eerste vier maanden géén
hypotheekrente*

Rabobank. Een bank met ideeën.
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