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Bommelerwaard

Veilig wonen is belangrijk, uw huis moet rust geven.
Daarom vinden wij het belangrijk dat u besluiten over
uw woning goed gefundeerd neemt. We helpen u daar
graag bij. Deze Dichterbij staat in het teken van Wonen &
Leven. We zetten voor u op een rij wat er komt kijken bij
het kopen van uw eerste woning, als u verhuist naar een
andere koopwoning of als u gaat verbouwen. Zo kunt u
weloverwogen beslissen wat het beste bij u past. Verder
in dit nummer leest u verhalen van ondernemers in de
sector Wonen & Leven. Laat u inspireren door de visuele
bouwontwerpen van de jonge ondernemers van FreSjo.
Lees meer over de initiatieven van Huis Info
Bommelerwaard ter stimulering van de lokale woningmarkt. Of blijf op de hoogte van de initiatieven ter
promotie van het merk Bommelerwaard. Bijgevoegde
ansichtkaarten zijn hier een uitwerking van.
Geniet van onze mooie Bommelerwaard en voor nu veel
leesplezier!
Huub Haarlemmer,
directievoorzitter
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NIEUWS
OP HET GEBIED
VAN WONEN

U STAAT CENTRAAL
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Uw mening is voor ons van groot
belang. Graag willen wij de
kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren.
Daarom voert Miles Research uit
Tilburg een klanttevredenheidsonderzoek voor ons uit.
Dit onderzoek meet hoe u het
contact met de adviseurs van onze
bank heeft ervaren. Kort nadat u
een gesprek hebt gehad, kan het
zijn dat u een online enquête
ontvangt. Hierin worden vragen
gesteld over de manier waarop u dit
contact heeft ervaren. Met de
uitkomsten van dit onderzoek
kunnen we datgene verbeteren,
wat in uw ogen nog niet goed
genoeg is. De dienstverlening die u
juist positief waardeert, blijven we
op hetzelfde niveau aanbieden en
waar mogelijk zelfs verhogen. We
stellen het dan ook op prijs als u uw
medewerking wilt verlenen en de
vragenlijst in wilt vullen. Uiteraard
worden uw persoonlijke gegevens
strikt vertrouwelijk behandeld.
Uw mening telt!

Bij Inspiration Centre Smits in
Nederhemert-Noord kun je niets
kopen, maar wel inspiratie
opdoen op het gebied van leven
en wonen, bouwen en
verbouwen, luxury en lifestyle.
Er zijn vernieuwende, unieke en
diverse producten te zien. Het is
de nieuwe manier van woonwinkelen, waarbij je per product
kunt zien wie de leverancier is en
direct met je smartphone naar de
website kunt surfen. Je bent van
ma. t/m za. tussen 10 en 17 uur
welkom bij de Nijverheidstraat 18,
Nederhemert-Noord.
Zie www.smits.com/collectie voor
meer informatie.

POEDEROIJEN WINT
RABOCRUISER... OF
TOCH ZUILICHEM?
De familie Beukhof raadde wie er
op de Rabocruiser fietste in de
vorige Dichterbij: Rik Murray.
'Binnenkort verhuizen we van
Poederoijen naar Zuilichem en dan
kan mijn man mooi iedere dag op
de fiets naar zijn werk,' aldus een
gelukkige mevrouw Beukhof. Kijk
snel op pagina 42 en maak ook kans
op zo'n sportieve Rabocruiser.

KOM IN DE KAS!
Op zaterdag 31 maart en zondag
1 april 2012 vindt de 35e editie
van Kom in de Kas plaats.
Dit is het grootste publieksevenement van de Nederlandse
Glastuinbouw. Honderden gastvrije
groenten-, bloemen- en plantenkwekers openen dit weekend hun
deuren voor het publiek. Ook in de
Bommelerwaard kan het publiek
komen kijken wat er allemaal
gebeurt in die glazen kassen. De
deelnemende bedrijven, ook uit
deze regio, zijn te vinden op
www.komindekas.nl.

TEKST: RABOBANK BOMMELERWAARD BEELD: RABOBANK BOMMELERWAARD

Inspiratie
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& WEETJES
GRATIS WORKSHOP INTERNETBANKIEREN
Kunt u al overweg met de computer? Maar twijfelt u nog over de
veiligheid van internetbankieren? Leer veilig, snel en gemakkelijk
om uw bankzaken direct online te regelen via het internet.
29 maart, 8 mei en 28 juni vinden er wegens succes van de vorige keren
wederom gratis Workshops Internetbankieren plaats. Op iedere datum is er
weer een middagsessie van 14.00 tot 16.00 uur en een avondsessie van
19.00 tot 21.00 uur. Per sessie is er plaats voor maximaal 30 personen. U
bent welkom op het adviescentrum van Rabobank Bommelerwaard aan
de Hogeweg 55 te Zaltbommel.
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Schrijf u in door te bellen met (0418) 68 80 00 of ga naar onze website
www.rabobank.nl/bommelerwaard. Daar vindt u meer informatie en
ook een impressiefilmpje van voorgaande workshops.

HOE VEILIG IS
UW HUIS?
Uw huis moet u rust geven en
veilig zijn. U kunt nu zelf heel
gemakkelijk nakijken of uw huis
beveiligd genoeg is tegen
inbrekers of schade.
Op de website van Interpolis vindt
u een handige veiligheidsmeter
waarmee u gevaarlijke situaties
thuis kunt leren herkennen. U kunt
kiezen uit thema's waar u meer over
wilt weten zoals brand of inbraak.
Na het doorlopen van de
veiligheidsmeter krijgt u het
resultaat in beeld, inclusief een
actielijst met tips.
Kijk op www.interpolis.nl of speel
Villa Rampspoed op
www.facebook.com/Interpolis.
Een leuke game die op speelse
wijze inzicht geeft in veiligheid in
en om het huis.

TEKST: RABOBANK BOMMELERWAARD BEELD: RABOBANK BOMMELERWAARD

Vragen als 'Hoe betaal ik mijn rekeningen via internet?' en 'Hoe kan ik 24 uur
per dag veilig mijn bankgegevens raadplegen?' worden beantwoord in de
interactieve workshop. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leggen
Rabobankadviseurs stap voor stap uit hoe internetbankieren werkt.
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Groeten uit …
deBommelerwaard
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'Waar ben je trots op?' Die vraag stond eind 2010 centraal toen een
aantal partijen samen met Rabobank Bommelerwaard om de tafel
ging, op zoek naar het beeldverhaal van de Bommelerwaard. Het
antwoord kregen we op Slot Loevestein…
De Bommelerwaard. Naam voor één streek, die
opgebouwd is uit een mozaïek van stad en dorpen, van
groen en water en van een brede bedrijvigheid. Als je
zo’n gebied wilt promoten, wat zijn dan de
beeldbepalende kenmerken? Voor het antwoord op die
vraag gingen eind december 2010 NORT Gelderland
en RBT Rivierenland samen met partijen als de
gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, het Platform

Promotie Bommelerwaard (PPB) en Rabobank
Bommelerwaard om de tafel. Het resulteerde in een
mooi rapport, Beeldverhaal van de Bommelerwaard
(zie ook www.rabobank.nl/bommelerwaard), dat
eind maart 2011 werd gepresenteerd. Het leverde direct
een tweede vraag op: 'Hoe gaan we de resultaten
concreet maken?'. Een kleine werkgroep ging aan de
slag.
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VIER DENKRICHTINGEN
Hanneke Laroo, verantwoordelijk voor de sales en
marketing van Slot Loevestein: ‘Slot Loevestein ligt in
het uiterste puntje van de Bommelerwaard, waar de
Waal en de Maas samenkomen. Toen ik hier kwam
werken, ontdekte ik: inwoners kennen het vaak niet,
terwijl het internationaal beroemd is. Dat geeft al aan
dat zo’n beeldverhaal nodig en goed is.’ Frank van
Stokkum, eigenaar van marketing- en
communicatiebureau Like2movit en bestuurslid van
bezoekerscentrum de Grote Rivieren: ‘We gingen
meteen heel pragmatisch aan de slag. We wilden het
zichtbaar en tastbaar maken. Het moest iets van waarde
zijn, vonden we. Een folder gooi je te gemakkelijk
weg.’ Het werd een setje ansichtkaarten aan elkaar, met
op vier ervan het hoofdbeeld van één van de vier
denkrichtingen ‘uitwaaien en opladen’, ‘het verleden
beleven’, inspannen en ontspannen’ en ‘genieten’: de
Hurnse Kil, Slot Loevestein, de Zandmeren en
aardbeien.
UNIEKE ACTIECODE
Aan de ansichtkaarten zit een actie gekoppeld die in

januari dit jaar van start is gegaan. Elke set is voorzien
van een unieke actiecode. Wie die invoert, maakt ieder
kwartaal kans op een prijs van één van de deelnemers
van het PPB, bijvoorbeeld een streekproductenpakket
of een uitje. De hoofdprijs aan het eind van het jaar is
een overnachting op Slot Loevestein. Hanneke: ‘Zo’n
actie werkt. Juist in de digitale tijd waarin we leven, is
een ansichtkaart weer hot. Het is leuk anderen te laten
weten: kijk, hier zit ik nu. De actie geeft daar een extra
stimulans aan. De kaarten zijn daarnaast ook voor
bedrijven interessant. Ze kunnen de set kaarten laten
personaliseren met een eigen kaart en tekst. Elk lid van
het PPB krijgt vijftig setjes cadeau. Daarmee hebben ze
hun jaarbijdrage weer terugverdiend. Het loont dus om
je als bedrijf aan te sluiten. Daarvoor hoef je niet uit de
toeristische sector te komen, ook bijvoorbeeld
Rabobank Bommelerwaard is lid. We zijn er trots op
dat de leden van het PPB de actie zelf hebben bedacht.’
Frank: ‘Met de sponsorbijdrage van Rabobank
Bommelerwaard zijn we heel erg blij. Zij zijn
geworteld in de Bommelerwaard, zijn er oprecht in
geïnteresseerd. Dat maakte hun feedback tijdens het
proces extra waardevol.’

TEKST: DE REGIEKAMER COMMUNICATIE BEELD: RIJK IN BEELD
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Ratioversusemotie
Plezierigénverstandig
wonen.Nuenlater.

J
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Jos Claessen, directeur Particulieren, vertelt zijn
visie op de woningmarkt: ‘De huizenprijzen zijn de
afgelopen decennia flink gestegen. Als de vraag heel
hoog is en het aanbod beperkt, gaan de prijzen stijgen.
Die tijden zijn inmiddels veranderd. Er is nu veel
aanbod en we hebben door de mondiale financiële
crisis te maken met een onzekere periode. Hierdoor
durven niet veel mensen te kopen. Dit zegt overigens
niets over de behoefte. Het gevolg: de huizenprijzen
dalen. De tijd van forse prijsstijgingen is verder weg
dan ooit.'
PLEZIERIG WONEN
‘Voor de generatie die lang geleden een huis heeft
gekocht, is het huis nu ten opzichte van toen, fors in
waarde gestegen. Maar wie recent heeft gekocht en wil
verkopen, mag blij zijn als het huis dezelfde waarde
heeft behouden. Emotioneel gezien is ‘verlies’ maken
nooit leuk. Vanuit de ratio benaderd zou je ook het
volgende kunnen zeggen: ik krijg minder voor mijn
huis, maar ik heb er ook een bepaalde periode plezierig
gewoond. Het rijden van een auto brengt immers ook
kosten met zich mee. Daarnaast is het huis dat ik ervoor
terug wil kopen ook in waarde gezakt. Alles is in
verhouding. Uiteindelijk is het goed om te kijken: hoe
ziet mijn totaalplaatje eruit en wat is dat me waard?’

LANGE TERMIJN
De klanten die bij Rabobank Bommelerwaard
aankloppen voor een hypotheek krijgen meer dan een
rekensom over de mogelijkheden en de maandlasten.
‘Vroeger kwamen mensen alleen langs voor het geld
voor de aankoop van de woning. Nu brengen we
meerdere scenario’s in kaart: hoe ziet de financiële
situatie er over 20 jaar uit ten opzichte van de huidige?
Het gaat niet alleen om dat ene moment, we gaan voor
de lange termijn. En dat betekent dat we ook praten
over pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en
een eventuele buffer voor de toekomst. Maar ook over
energielasten en de zorg die steeds duurder zal worden.
We kijken daar als bank ook heel rationeel naar. Het
is als een samenlevingsovereenkomst: het moet er
allemaal in staan. Dat vraagt ook om oprechte
interesse. Of het nu gaat om de eerste aankoop,
een verhuizing of een verbouwing. Alles heeft een
financiële, maar ook een emotionele waarde. Het leven
is meer dan alleen maar een huis.’ Op de pagina’s
hiernaast vertellen starters, doorstromers en
verbouwers hun verhaal. Want zij kochten in deze tijd
op basis van ratio hun huis en het werkte positief door
in de emotie…

TEKST: DE REGIEKAMER COMMUNICATIE BEELD: ARIE MASTENBROEK

Voor Rabobank Bommelerwaard gaat de financiering van een huis
of een verbouwing veel verder dan dat ene moment van koop of
verkoop. Het gaat vooral om: wat houdt onze klanten bezig, wat
vinden ze belangrijk en hoe ziet hun leven er straks uit?
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DE STARTERS: ALEX EN NATHALIE HEESSELS, HEDEL
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Kopeninplaatsvanhuren
Nathalie: ‘We hebben een tijd in Zuid-Frankrijk
gewoond. Toen we besloten terug te keren naar
Nederland, hadden we natuurlijk direct woonruimte
nodig. Vanwege mijn werk in Vught werd dat een
huurhuis in Den Bosch. Voor het huurbedrag konden
we net zo goed een huis kopen, vonden we. Dat wilden
we ook graag, want zo bouw je ook iets op.’ Alex: ‘Ik
was zzp’er, ik had een eigen klusbedrijf. Dat was voor
de hypotheek niet handig, want je moet voldoende
cijfers kunnen overleggen. Daarom heb ik gekozen
voor een fulltime baan in loondienst.’ Nathalie: ‘We
hebben in diverse plaatsen naar huizen gekeken, maar

ik kreeg hét gevoel er maar niet bij. Tot iemand tegen
me zei: als je nou gewoon zou mogen kiezen, welk huis
werd het dan? Toen hoefde ik niet lang na te denken:
dit huis in Hedel. Het is een wijk met kinderen, dat is
fijn voor onze Xander. Er is een goede school, we
zitten dicht bij een stad en dicht bij ons werk. Het huis
is bovendien heerlijk open en licht. We zijn ook blij
met Rabobank Bommelerwaard. Het gesprek met de
financieel adviseur was heel open en verhelderend.
Het voelde gelijk heel vertrouwd.’
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DE DOORSTROMERS: ADRIAAN EN JANNETTE EGAS, NEDERHEMERT

3743

Naareenvrijstaandhuis!
Adriaan: ‘Dit huis hadden we in 2010 al gezien. Toen
hadden we echter nog niet genoeg gespaard, de prijs
was voor ons te hoog. Bovendien hebben we ook zitten
rekenen wat het ons zou kosten als we het naar onze zin
zouden laten maken. De begroting voor die verbouwing
viel fors tegen. Toch kwamen we iedere keer weer bij
dit huis uit als we gingen kijken.’ Jannette: ‘We vonden
het gewoon ontzettend mooi. We houden van nostalgie
en sfeer, dat vind je niet altijd in een nieuwbouwwoning. Dit huis is rond 1950 gebouwd en heeft
bijvoorbeeld prachtige glas-in-loodramen. Alsof het
zo heeft moeten zijn, was een jaar na de eerste

kennismaking met het huis de prijs dusdanig gezakt dat
we het konden kopen.’ Adriaan: ‘Voor de hypotheek
zijn we naar Rabobank Bommelerwaard gegaan. Ik zit
zelf in de handel, ik prik zo door een verhaal heen dat
niet klopt. Hier hadden we een goed gevoel bij.’
Jannette: ‘We hebben de sleutel nét gekregen en zijn
nu aan het slopen. Daarna komen de aannemer en de
schilder. We hopen rond de zomervakantie te kunnen
verhuizen. Dan gaan we van een bovenwoning naar een
vrijstaand huis. In Nederhemert, waar ik vandaan kom.
Ik heb er echt heel veel zin in!’
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DE VERBOUWERS: EDDY EN ISABELLE VAN IJZENDOORN, HEEREWAARDEN
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Bouwenenverbouwen
Eddy: ‘Zo’n zestien jaar geleden ben ik met mijn eigen
bedrijf aan huis begonnen. Het bedrijf groeide en het
werd hier te klein, ook voor ons gezin. Maar vind maar
eens iets betaalbaars met een bedrijfspand erbij of
genoeg grond. Bovendien wilden we hier in
Heerewaarden blijven.’ Isabelle: ‘We zijn een keer bij
een huis wezen kijken, maar dat vonden we niks. We
zeiden tegen elkaar: we zien wel wat er op ons pad
komt. Nou had ik al heel lang een oogje op dit huis,
maar ja, dat was niet te koop. En er moest verbouwd en
gebouwd worden. En toen ineens wás het er, dat was zo
bizar!’ Eddy: ‘We hebben het gewoon gekocht, zonder

te weten of we op de grond die erbij zit mochten
bouwen. In no-time was alles geregeld. We hebben
twee webwinkels, computers en een satelliet. Daar
krijgen we nu een echte winkel bij. Handig, omdat veel
klanten zelf de spullen komen afhalen. We zijn straks
de eerste winkel in Heerewaarden! Voor een financieel
adviseur best ingewikkeld, twee zaken en een
woonhuis, maar bij Rabobank Bommelerwaard
begrepen ze het meteen. Het huis schiet al op en met
de bouw van het bedrijfspand zijn we nu ook gestart.’
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Regionale verschillen
op de woningmarkt
In vrijwel heel Nederland staan veel huizen te koop en dalen de
verkoopprijzen. Inzoomen op regionaal niveau laat grote verschillen
zien: we nemen een kijkje in de Betuwe, de Randstad, Uden Veghel en
Parkstad Limburg.

blijven. Dat geldt vooral voor inwoners uit Uden, dat
getypeerd wordt als een woon-winkelstad, en ietsje
minder voor inwoners uit ‘werkstad’ Veghel. Het meest
populair onder de woningzoekenden in dit gebied, zijn
vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.
Er is geen duidelijke voorkeur voor nieuw of bestaand
en de prijsklasse tussen € 200.000 en € 350.000 is
favoriet. De onderzoekers onderzochten de bereidheid
om de bijbehorende maandlasten van woningen in deze
categorie te betalen. Opvallend is dat veel mensen voor
een eengezinswoning maximaal € 750 aan maandlasten willen betalen en voor een appartement € 500.
Daarmee kunnen ze niet voldoende lenen voor een huis
in hun favoriete prijsklasse.
PARKSTAD LIMBURG
Heel anders is de situatie in Parkstad Limburg, met
onder andere de gemeenten Brunssum, Heerlen en
Kerkrade. Deze regio kent de grootste krimp van
Nederland. De mijnbouw heeft van Parkstad Limburg
een welvarend en sterk verstedelijkt gebied gemaakt,
maar sinds de sluiting van de mijnen in de jaren ’70
stagneert de bevolkingsgroei en verandert de samenstelling: jongeren trekken weg, ouderen blijven achter.
Door de krimp van de bevolking is er al tien jaar een
overschot aan woningen, waardoor de woningprijzen
lager zijn dan gemiddeld. De lokale overheden en
woningcorporaties hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld op het woningoverschot. Zo wordt er gesloopt
om kwalitatief betere nieuwbouw neer te kunnen zetten. De woningvoorraad wordt aangepast om de leefbaarheid op peil te houden.

TEKST: BARBARA TRAPPENBURG BEELD: KAY COENEN

N

Naar verwachting zullen er in 2012 zo’n 130.000
huizen worden verkocht, tegen 124.000 vorig jaar. De
gemiddelde prijsdaling loopt op naar 3%, tegen 2%
in 2011. Vooral twee-onder-een-kapwoningen zijn in
prijs gedaald. Een woning staat nu gemiddeld bijna
270 dagen te koop, blijkt uit het Kwartaalbericht
Woningmarkt van de Rabobank.
De Betuwe, een landelijk gebied van waaruit grote
steden als Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Den Bosch
goed bereikbaar zijn, voldoet aan het landelijke beeld:
de huizenprijzen dalen nog steeds. ‘Tot de crisis in
2008 stegen de huizenprijzen in de Betuwe fors. Er
was een grote vraag naar woningen door de instroom
van nieuwe inwoners en er werden topprijzen betaald’,
zegt Frits Oevering, regionaal onderzoeker bij Kennis
en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland.
‘Sindsdien is de instroom tot stilstand gekomen en
dalen de prijzen. Die daling is nog niet ten einde.’
De woningmarkten in de grote steden in de Randstad
vertonen een redelijk stabiel beeld. Vooral Utrecht
doet het goed. Vanuit Amsterdam zijn de afgelopen
jaren veel woningzoekenden uitgeweken naar Haarlem.
Daardoor zijn daar vanaf eind jaren ’90 de huizenprijzen gestegen. De woningmarkt in Haarlem heeft
het gedurende de hele crisis aardig gedaan.
De regio Uden Veghel profiteert van de economische
groei in Eindhoven, signaleert Oevering. Rabobank
Uden Veghel en Bouwfonds Ontwikkeling hebben een
onderzoek gedaan naar de lokale woningmarkt, onder
andere om antwoord te krijgen op de vraag wat voor
woningen er in de toekomst nodig zijn. De meeste
mensen willen bij een verhuizing in hun eigen regio
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Wiezoetis…
Samenwerkendebakkers
indeBommelerwaard
Speculaas, gevulde speculaas, banketstaaf, chocolade en een eigen
specialiteit. Verpakt in een doos met daarop kunstwerk van atelier
’n Bont Palet. Zie hier de ingrediënten van een succesvolle
samenwerking tussen de bakkers van de Bommelerwaard.

Z
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Zo gevarieerd als de Bommelerwaard is, verbindt één
ding in ieder geval de streek: er wordt overal gebakken.
In bakkerijen die van ouders of andere familie werden
overgenomen. Met dezelfde liefde voor het vak. En met
dezelfde ambachtelijke smaak van vroeger. Dat zijn de
bakkers van de Bommelerwaard. Ze hebben allemaal
hun eigen specialiteiten, maar in december 2011
sloegen ze de handen ineen en stelden een smakelijk
feestpakket samen dat de leden van Rabobank
Bommelerwaard met een lekkere korting konden
kopen. Een initiatief dat duidelijk naar meer smaakt…
COLLEGA’S
Jack de Wit, met winkels in Ammerzoden en Kerkdriel:
‘We hebben allemaal onze eigen zaak, ons eigen
imago. Toch vonden we het allemaal heel leuk om mee
te doen aan de eindejaarsactie en om er samen mee
naar buiten toe te treden. Dat heeft alles te maken met
het feit dat we elkaar niet als concurrent zien, maar als
collega’s.’ De actie, die vorig jaar december gehouden
werd, bestond uit een feestpakket met daarin speculaas,
gevulde speculaas, een banketstaaf en wat chocolade.
Allemaal uit de bakkerij van elke deelnemende bakker,
die er daarnaast nog een eigen specialiteit aan
toevoegde. En elke bakker gaf er soms ook een eigen
draai aan. ‘Eind december deed ik er oliebollen bij’,
zegt Arthur van Horssen uit Aalst. Op de verpakking

stond een kunstwerk van ’n Bont Palet, een atelier voor
kunstenaars met een verstandelijke beperking. Een
klein bedrag van de opbrengst ging naar dagcentrum
De Harmonika, waar ’n Bont Palet deel van uitmaakt.
Het initiatief kwam van Rabobank Bommelerwaard.
Jack: ‘De consument is eerder geneigd om een paar
kleine dingen te kopen dan één heel groot ding. Dat
hebben ze bij Rabobank Bommelerwaard goed
begrepen.’
SAMENWERKING
Gerhard van Keulen, die winkels in Gameren, Hedel
en Zaltbommel heeft: ‘De producten kwamen uit onze
eigen bakkerijen, maar het pakket kwam als één beeld
naar buiten toe. Dat maakte het heel sterk.’ De samenwerking viel niet alleen bij de bakkers, maar ook bij de
consumenten in de smaak en daar zijn de bakkers blij
mee. Want de ‘collega’s’ zien om zich heen dat de
consument steeds vaker kiest voor het gemak van de
supermarkt en prijsbewuster wordt. Gerhard: ‘Je ziet
een trend dat de consument meer voor standaardproducten kiest. Daarnaast hebben mensen
tegenwoordig tijd tekort en dat heeft invloed op de
verkoop. Vroeger kon je nog een beetje voorzien
wat een dag zou brengen. Aan de hand van het weer,
bijvoorbeeld. Maar vandaag de dag weet je het gewoon
niet. En je wilt toch ook niet graag nee verkopen.’

AMBACHT
Concurrentie en prijsbewustheid of niet, alle bakkers
zijn het erover eens: bakker zijn is en blijft een prachtig

vak. Ook al begint de werkdag vaak al ’s nachts.
Sommige bakkers zijn destijds tegen de wil van hun
ouders in aan het vak begonnen. Siem van Genderen uit
Zuilichem: ‘Mijn ouders vonden het helemaal geen
goed idee dat ik bakker werd. De tijd was toen slecht,
maar ik heb er nooit spijt van gehad.’ Om half vijf ’s
morgens staat hij in de bakkerij. Een paar van zijn
collega’s beginnen zelfs nóg vroeger. Ze zijn het
gewend. Jack: ‘Het hoort bij het vak, je moet daar
gewoon je dagindeling op afstemmen. Maar het is het
mooiste wat er is. Je kunt er al je creativiteit in kwijt.
Of we nu onze broden staan te bakken of onze taarten
afwerken. De liefde die wij voor het ambacht hebben,
proef je er toch in terug.’ Siem: ‘Ik zeg weleens: je
humeur ligt in je product. Zo ben je met dat vak
verweven.’
De samenwerking smaakt absoluut naar meer.
‘Bommelerwaards’, ‘ambachtelijkheid’, ‘liefde’.
Én ‘samenwerking’. Schrijf dat maar op', zeggen ze
eensgezind. Welnu, bij deze. Houd de winkels de
komende maanden dus maar goed in de gaten…

TEKST: DE REGIEKAMER COMMUNICATIE BEELD: RIJK IN BEELD

3743

BOMMELERWAARDSE MIK
Hier en daar wordt al enthousiast gesproken over een
vervolg op de actie. Christiaan van de Vegt van Verba,
in de Bommelerwaard in Brakel en Zaltbommel
gevestigd: ‘Ik vind het een goed initiatief om verder op
te borduren. We kunnen iets gezamenlijks maken en
laten zien waar het vandaan komt. Een Bommelse mik,
bijvoorbeeld.’ ‘Bommelerwáárds’, vult Erik van
Leeuwen uit Kerkdriel aan. Natuurlijk, een Bommelerwaardse mik! Christiaan: ‘Dan heb je écht een
onderscheidend product.’ Waar ze zelf onderscheidend
in zijn? Er vallen smakelijke, maar vaak ook ludieke
namen, variërend van Smikkelmikkers, Kruidbollen en
Hèlse Paardenmoppen tot Drielse Marieke, Bommelse
Sprits en Dikke Dries. Ook de andere bakkers (niet op
de foto afgebeeld), Van Hees uit Bruchem, Kros uit
Kerkdriel en Gremmee uit Rossum en Zaltbommel
hebben zo hun eigen specialiteiten.

16 RABOBANK WONEN

HuisInfoBommelerwaard
Woningmarktpartijen
slaandehandenineen
Hoe kunnen we samen de woningmarkt in de Bommelerwaard
stimuleren? Die gedachte was voor Rabobank Bommelerwaard
de basis om een aantal woningmarktgerelateerde partijen uit te
nodigen. Het resultaat: de onafhankelijke stichting HIB.

3743

ELKAAR VERSTERKEN
Het initiatief ontwikkelde zich en werd vastgelegd in
stichting HIB, waarvan het bestuur gevormd wordt
door voorzitter Nanne-Geert Smit, mede-eigenaar van
Van Kessel & Smit Woningmakelaardij, Jos Claessen,
directeur Particulieren van Rabobank Bommelerwaard,

Erik den Breejen, directeur en mede-eigenaar van ABB
Bouwgroep en Hugo Meijwaard, afdelingsmanager
Vastgoed van Woonlinie.
Jos: ‘We nodigden de partijen uit om te kijken hoe we
samen ideeën kunnen ontwikkelen om de woningmarkt
te stimuleren. Als coöperatieve bank staat bij ons
samenwerking centraal. Maar we wilden tegelijkertijd
ook de signalen die we opvingen uit de markt bij elkaar
toetsen. Ervaar jij als makelaar, of als notaris of andere
partij, ook dat huizen langer te koop staan? Zijn er
oplossingen die wij samen kunnen bedenken om daar
wat aan te doen?
Tijdens een aantal bijeenkomsten bespraken we
woningmarktthema’s die aanspraken. Vanuit de
gedachte: hoe kunnen we samen de markt op gang
brengen? Het werd uiteindelijk een stichting, zodat het
‘van ons allemaal’ is. Wij hebben als Rabobank
Bommelerwaard het initiatief genomen, maar het is niet
van ons. Iedereen heeft een eigen toegevoegde waarde.
Een stichting houdt in: een lidmaatschap. Dat betekent
dat alle deelnemers er iets voor moeten betalen, maar
daar krijgen ze veel voor terug. We dragen samen
thema’s aan, we versterken elkaar vanuit onze eigen
disciplines en versterken daarmee de branche. Als de
branche versterkt wordt, kan dat weer een positieve
invloed hebben op de lokale economie.’

TEKST: DE REGIEKAMER COMMUNICATIE BEELD: ARIE MASTENBROEK
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Dat de woningmarkt in Nederland het zwaar te
verduren heeft, zal voor niemand nieuws zijn. In de
media verschijnen voortdurend berichten over dalende
huizenverkopen en een stagnerende markt. Rabobank
Bommelerwaard vond het haar coöperatieve verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Dus nodigde
de bank een aantal aan de woningmarkt gerelateerde
bedrijven en expertisebureaus uit. Makelaars en
woningcorporaties, maar ook bijvoorbeeld architecten,
projectontwikkelaars en notarissen. Ook de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel en de provincie Gelderland.
Om met elkaar te bespreken of de anderen dezelfde
geluiden in de woningmarkt algemeen en in de
Bommelerwaard specifiek hoorden. Om ideeën met
elkaar uit te wisselen. Om kennis te delen. En om, ook
hier, de coöperatieve gedachte gestalte te geven: hoe
kunnen we daarin samenwerken om elkaar te
versterken? Samen bereik je immers meer dan alleen.
Het werd de start van Huis Info Bommelerwaard,
kortweg HIB.
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‘WEZIENHIBALSEEN
DUURZAAMINITIATIEF´
SAMENWERKING
Belangrijke basis voor HIB: samenwerking.
Nanne-Geert: ‘We werken als HIB-deelnemers samen,
maar gaan ook onderling met elkaar om de tafel om te
discussiëren over zaken als: hoe kunnen we, om de
woningmarkt te stimuleren, een product ontwikkelen
dat beter aansluit op de consument? Door er samen,
vanuit verschillende vakgebieden, naar te kijken,
kunnen we meer tot stand brengen. Dat geldt ook voor
onze gesprekken met de gemeenten en met de
provincie. Zij ondersteunen de initiatieven van het HIB
en dragen hier actief aan bij. Ook daar vormt onze
samenwerking een factor. We hebben samen meer
slagkracht, terwijl bijvoorbeeld een gemeente er veel
aan heeft als wij, ieder vanuit onze eigen kennis en
ervaring, vertellen hoe de markt tegen een aantal
onderwerpen aankijkt, neem bijvoorbeeld het
kernenbeleid.’
POSITIEF NIEUWS
De samenwerking om de woningmarkt te stimuleren
staat centraal, maar de bestuursleden vinden het ook

belangrijk om aan te geven dat er, ook al lijken de
media meestal een andere boodschap te vertellen,
gewoon nog genoeg positief nieuws te vertellen is.
Erik: ‘De woningmarkt ligt niet stil, er is nog altijd
beweging. En daarnaast zijn er ook voldoende
impulsen die de markt verder kunnen aanjagen, zoals
de zeer lage rente, de gunstige huizenprijzen en de
overdrachtsbelasting die nog tot en met juni 2012
verlaagd is. De werkgroep promotie, één van de drie
werkgroepen van HIB, houdt zich onder andere bezig
met de vraag: hoe kunnen we dat positieve nieuws
tastbaar maken? Eén van de middelen die we daarvoor
inzetten, is een maandelijkse pagina in het Kontakt, die
we sinds december vorig jaar hebben. Daarin brengen
we onder andere nieuws op het gebied van bijvoorbeeld
hypotheken en wetgeving. Het unieke daarvan is dat op
die pagina informatie vanuit onze eigen vakgebieden
samenkomt. Aandachtspunten waar mensen misschien
nog niet aan gedacht hadden, maar ook tips en
adviezen. Daarnaast heeft HIB een website en zijn er
al plannen om doelgroepgerichte bijeenkomsten te
organiseren.’
DUURZAAMHEID
De bestuursleden horen vanuit hun eigen omgeving
positieve reacties op HIB. Hugo: ‘Ik hoor van
collega-corporaties dat ze het een bijzonder initiatief
vinden. Ze willen er graag meer van weten. Het heeft
dan ook een unieke meerwaarde. Door onze
samenwerking kunnen we veel betekenen voor de
woningmarkt, maar tegelijkertijd ook veel van elkaar
leren. We zien het daarnaast ook als een duurzaam
initiatief om elkaar van nieuwe impulsen te voorzien.
Daarin staan we open voor ideeën en suggesties. Dus
zijn er andere partijen die een eigen bijdrage willen
leveren, dan zijn ze bij deze van harte uitgenodigd
om daarover contact met ons op te nemen...’
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Meer informatie: www.hib-online.nl.
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Rabo Kunstzone

Tentoonstelling over
leven op de maan
Beleef de eerste solotentoonstelling in de
Kunstzone tijdens een speciaal arrangement
voor leden van de Rabobank.

Welke boodschap heeft Alicia Framis met haar kunst?
Moon Life zet aan tot crossdisciplinair onderzoek over hoe een toekomstige
samenleving op de maan er uit zou kunnen zien. Uiteindelijk hoopt Framis
met haar project inspiratie te putten voor een nieuwe denkwijze over onze
aardse samenleving. Haar onderzoek heeft geleid tot de Moon Life Concept
Store, een winkel met producten gecreëerd door designers, architecten,
kledingontwerpers en kunstenaars. De kunstenaar is ook uitgenodigd om in
partnerschap met Kunstzaken Rabobank Nederland nieuw werk te produceren. Dit resulteerde onder andere in het videowerk Lunar Art Exploration.
In deze video zien wij Framis zelf de producten uit de Concept Store testen
tijdens een gesimuleerde ruimtemissie op het NASA-testcentrum in Utah.
De primeur is te zien in de Kunstzone.
Ledenaanbieding
Op de tentoonstelling kan de bezoeker niet alleen kijken en luisteren, maar
ook zelf de nieuwe levenswijze ervaren, producten en prototypes uitproberen. Voor haar leden heeft de Rabobank een bijzondere activiteit in petto.
Voor meer informatie en aanmelden kijkt u op www.rabobank.nl/dichterbij.
Wees er snel bij, want vol is vol!

Tekst: rabobank Beeld: rabobank

Wat is er te zien in de Rabo Kunstzone?
Leven op de maan; hoe zou dat er uitzien? Vanaf 5 maart 2012 staat de tentoonstelling in de Rabo Kunstzone helemaal in het teken van ‘het toekomstige menselijk leven in de ruimte’. Het is de eerste solotentoonstelling in de
Kunstzone en wordt volledig ingericht door de Spaanse kunstenaar Alicia
Framis. De tentoonstelling presenteert haar project Moon Life, dat ze drie
jaar geleden startte.
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Eengastvrijkantoor
Klantvriendelijke
bedieninginKerkdriel
Deze zomer opent Rabobank Bommelerwaard de deuren van haar
nieuwe kantoor in Kerkdriel. Leden van een klankbordgroep kregen
alvast de gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe pand en
de filosofie erachter.

D
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De Rabobank is een coöperatieve bank. Een bank met
leden in plaats van aandeelhouders. Die basis maakt
van de Rabobank geen alledaagse bank. Want als
coöperatie bestaan we voor en door onze klanten.
Leden kunnen meedenken over de koers van ons beleid
en over onze producten en diensten. Die medezeggenschap kan over tal van onderwerpen gaan. Van
openingstijden en veiligheid bij de pinautomaat
tot service en het productassortiment. De ledenraad
vormt daarbij een belangrijke spil, maar ook via
ledenpanels en enquêtes vraagt de bank om hun
mening. Ook wordt er soms rondom een bepaald thema
een klantenpanel geformeerd. Eén van die thema’s: het
nieuwe kantoor aan de Kerkstraat in Kerkdriel. In het
klantenpanel zaten onder andere Jeroen van Heel uit
Alem en Wilma van Herwaarden uit Kerkdriel.
SFEERVOL
Vanuit het huidige kantoor kijk je er zó tegenaan:
het nieuwe pand. Jeroen van Heel en Wilma van
Herwaarden zijn het er allebei over eens: het heeft een
warme, sfeervolle uitstraling. Dat vinden ze niet
zomaar. Ze werden door Rabobank Bommelerwaard
uitgenodigd om deel te nemen aan een klantenpanel,
bestaande uit een dwarsdoorsnede van leden van de
bank, die ook betrokken zijn bij het nieuwe pand.
Samen met medewerkers vanuit verschillende

afdelingen van Rabobank Bommelerwaard gingen ze
om de tafel. Ze lieten zich meenemen in de gedachte
achter de uitstraling van het nieuwe pand en om er
samen over te praten. ‘Toen we werden uitgenodigd,
was de vraag eigenlijk heel open: willen jullie
meepraten? Meepraten wil ik altijd, dus ik wilde er
graag bij zijn’, zegt Jeroen. ‘We werden er ook wel
nieuwsgierig van’, vult Wilma aan.
CENTRALE PLEK
Eind november vorig jaar was het zover. Jeroen: ‘We
kregen eerst een kleine presentatie over Rabobank
Bommelerwaard zelf. De basis van de bank: zo zijn we,
zo willen we ons positioneren. Ook ging het over de
gedachtegang achter de uitstraling van het nieuwe
pand. Een paar jaar geleden werden er nieuwe kantoren
in Brakel en Hedel geopend. Daar zat ook een filosofie
achter. Intussen zijn de klantbehoeftes veranderd en dat
vraagt om een andere klantbediening. Dat hebben ze
toen aan ons gepresenteerd.' Wilma: ‘Als je
binnenkomt kun je eerst kiezen: ga je bijvoorbeeld
pinnen, dan ga je linksaf en wil je de bank in, dan ga je
rechtsaf. Ze hebben die twee dingen van elkaar
gescheiden vanwege de privacy, ik vind dat heel goed.
Het geeft ook rust.’ Jeroen: ‘De ontvangsthal wordt
open en ruim, maar ook gezellig en toegankelijk. Ik
noem het ‘zakelijke gezelligheid’. Wie een snelle vraag

Ze zijn echt betrokken bij hun klanten en leden.’
WELKOM!
Wat vonden ze uiteindelijk het meest verrassend?
Jeroen: ‘De bedoeling is dat ondernemers hun sealbags
vanuit de auto kunnen afstorten, maar de stoepranden
waren daarvoor veel te hoog. Daar heeft de gemeente
nu iets aan gedaan. Daar is dus goed over nagedacht.’
En het allermooiste? Wilma: ‘De bank wil graag in
contact zijn met de klant. Daar is de ontvangstruimte
helemaal op ingericht, het voelt heel welkom. En moet
je wachten, dan drink je een kopje koffie of thee in de
koffiecorner.’ In maart vindt de vervolgbijeenkomst
plaats. De deelnemers krijgen dan de gelegenheid om
letterlijk de sfeer te proeven in het nieuwe pand.
Stoffen, kleuren, tegels, voorbeeldzitjes. Alles is dan
aanwezig om die sfeer zo tastbaar mogelijk te
maken. Het uiteindelijke doel? Iedereen gastvrij
ontvangen en klantgericht helpen. Dat is het nieuwe
kantoor in Kerkdriel.
Kijk voor een impressie van het nieuwe pand in
Kerkdriel op www.rabobank.nl/bommelerwaard.

TEKST: DE REGIEKAMER COMMUNICATIE BEELD: RIJK IN BEELD
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heeft, kan ergens bij één van de zitjes in de open ruimte
terecht. Wie meer privacy wil, kan afspreken in één van
de spreekkamers. Daar is gekozen voor veel glas. Goed
voor de transparantie die de Rabobank belangrijk vindt,
maar ook voor de veiligheid van de medewerkers.
Wilma: ‘Suggesties en verbeterpunten waren ook
welkom. De oorspronkelijke gedachte was om geen
centrale balie in de hal te plaatsen. Er is een gastvrouw
die je ontvangt als je binnenkomt en je naar de juiste
plek brengt. Maar mensen zoeken vaak toch een
herkenbare, centrale plek. Dat hebben we aangegeven.
Het was trouwens sowieso leuk om te zien dat iedereen
actief meedeed aan het gesprek, er was veel
betrokkenheid.’ Ze voegt er lachend aan toe: ‘De bank
is nu op dinsdagmiddag dicht. Ik heb zelf nog gezegd
dat ik dat een beetje uit de tijd vind. Ik hoop dat ze daar
iets mee doen…’ Ze vinden het allebei best bijzonder
dat ze geselecteerd waren om in november al kennis te
maken met het nieuwe kantoor en de filosofie erachter.
Jeroen: ‘Het geeft je de gelegenheid om er echt over
mee te praten en er zelf misschien nog iets aan bij te
dragen. Ik vind het goed dat de bank zoiets organiseert.
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Floriade2012inVenlo
‘Glocalizers’maken
wereldsocialerenrijker
In april start de Floriade in Venlo. De Rabobank is als founder
natuurlijk aanwezig en presenteert het spectaculaire paviljoen de
Rabo Earthwalk. Leerzaam vermaak met als thema de mens en hoe
hij, met respect voor de natuur, de aarde in cultuur brengt.

de Rabo Earthwalk vorm door de bezoeker in een
spectaculaire en verrassende setting (gaat u maar
kijken!) op diverse niveaus kennis te laten maken met
tien ‘glocalizers’. Dat zijn ondernemers die elk op hun
eigen aansprekende manier initiatieven hebben
genomen om behalve geld te verdienen de wereld om
hen heen rijker, duurzamer en socialer te maken.
Op de volgende pagina’s maakt u kennis met drie van
hen. Bij hun projecten heeft de Rabobank, gedreven
door dezelfde idealen, haar kennis gedeeld en een rol
gespeeld als financier, verzekeraar of
vastgoedontwikkelaar.
LEDENKORTING OP KAARTJES
Rabobankleden genieten volop mee van het feit dat de
Rabobank founder is van Floriade 2012. Volwassenen
en kinderen krijgen korting op een combiticket dat
toegang geeft tot het Floriadepark en een ‘vlucht’ met
de kabelbaan mogelijk maakt. De combitickets bestelt,
betaalt en print u vóóraf via internet. Aan de kassa
wordt geen korting verleend. Een combiticket voor
volwassenen is € 30 p.p., maar Rabobankleden betalen
€ 22 p.p! Voor kinderen t/m 12 jaar krijgt u als lid € 4
korting en betaalt u € 11 p/kind. In totaal kunt u als
Rabobanklid vijf combitickets met korting bestellen,
twee voor volwassenen en drie voor kinderen t/m 12
jaar. Kijk op www.rabobank.nl/dichterbij.

TEKST: EGBERT JAN RIETHOF BEELD: HANS-PETER VAN VELTHOVEN
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De Floriade is een Wereld Tuinbouw Expo die een keer
in de tien jaar in Nederland wordt gehouden. Het park
is te bezoeken van 5 april t/m 7 oktober 2012. Het tot
de verbeelding sprekende evenement is ontstaan op
initiatief van de Nederlandse Tuinbouwraad; meer
dan honderd bedrijven, landen en overheden doen deze
editie mee. Duurzaamheid is een belangrijk thema van
Floriade 2012. De Floriade hanteert de zogenaamde
‘Venlo Principles’, die gebaseerd zijn op de cradle to
cradletheorie (afval is voedsel). De principes zorgen
ervoor dat elk aspect van de Floriade zo duurzaam en
bewust mogelijk tot stand komt. Een dergelijk ideaal
ondersteunt de Rabobank natuurlijk van harte. Het
paviljoen van de bank heet Rabo Earthwalk, een halve
wereldbol van groot formaat, gevestigd op het
themaveld Environment, waar de invloed van tuinbouw
op leven, wonen en werken centraal staat.
Vanaf ‘het dak van de wereld’ ziet de bezoeker in de
Rabo Earthwalk onder zijn voeten een spectaculaire
film. Die laat zien hoe elke dag stromen over de wereld
gaan, noodzakelijk voor ons dagelijks leven. Denk aan
transport, logistiek, water, energie en, in meer abstracte
zin, financiën. De mens zelf houdt die stromen in
beweging doordat hij de aarde in cultuur brengt. De
Rabobank voelt zich daar als (inter)nationaal leidende
bank in de food- en agrisector nauw bij betrokken.
Het is altijd de mens die centraal staat, en daaraan geeft

23 RABOBANK WERELD TUINBOUW EXPO

ASHOK BHALOTRA
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Poëzievanduurzaamheid
Al veertig jaar werkt de Indiase stedenbouwkundige en
architect Ashok Bhalotra (68) met dezelfde ambitie:
meer mensen voorzien van voedsel, energie, water en
onderdak. ‘Wij vergaren via ons platform FEWSformore kennis en passen die toe in de architectuur.
Twee miljard mensen hebben geen toegang tot goed
drinkwater. Levensbehoeften moeten toegankelijker
zijn, ook in steden, waar straks 75 procent van de
mensen woont.’
Momenteel is Bhalotra in India betrokken bij de
wording van een nieuwe stad, SuryapurNeemrana.
‘Niet alleen moeten energie- en voedselvoorziening in

orde zijn en hergebruik van afval in praktijk worden
gebracht, ook moet er voor iedereen plaats zijn. In
Nederland heeft 30 procent van de bevolking geen
toegang tot vinexlocaties. Te duur. Materiële
duurzaamheid volstaat niet, sociale cohesie is echt
onmisbaar.’ Bij ontwikkeling van stedelijk gebied
houdt Bhalotra rekening met alles tegelijk. ‘In
SuryapurNeemrana worden dorpen deel van de stad,
het platteland geherstructureerd. Boeren participeren, voedselproductie gebeurt binnen de stad. Zulke
dingen streef ik na. Met een knipoog. Vol optimisme.
Ik houd van de poëzie van de duurzaamheid.’
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PAUL KOPPERT
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Schoneéngoedeteelt
Duurzame gewasbescherming en natuurlijke bestuiving
passen goed in de idealen van deze tijd. Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs toont aan dat
ontwikkeling en productie van zulke middelen ook
gewoon kunnen plaatsvinden omdat er vraag naar is,
niet alleen uit idealisme. Het gewas op een natuurlijke
manier beschermen, maar ook een kwalitatief goede
teelt mogelijk maken én je bedrijf, Koppert dus, goed
runnen. Daar gaat het om.
Halverwege de jaren zestig besefte teler Jan Koppert
dat de spint, een plaag die zijn komkommers teisterde,
met chemische middelen nauwelijks te bestrijden was.

Hij probeerde het met roofmijten, een natuurlijke
vijand. Dat werd zo’n succes dat Koppert een bedrijf
begon. Er kwamen steeds meer biologische bestrijders
bij en in 2011 zijn het er meer dan veertig, bedoeld
voor hoogwaardige groente- en sierteelt. Ook levert
Koppert hommels voor natuurlijke bestuiving van
tomatenplanten. ‘Natuurlijk dragen we de milieuvriendelijke gewasbescherming een warm hart toe’, zegt
Jans zoon Paul (57), die met twee broers en een neef in
het bedrijf zit. ‘Maar het begon destijds omdat er een
probleem was met de spint. Nu hebben we de tijd mee.’
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CARLA WOBMA
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Mensenlatengenieten
Carla Wobma is een sterke, ondernemende vrouw, en
inspirator van haar man, de bekende dromer-doenerondernemer Bob Crébas. Hij was succesvol met de
kringloopwinkels Het Goed en met Marktplaats.
Tegenwoordig is hij de man achter Brennels, een
project dat brandnetelvezel als grondstof propageert.
Het gebruik van dat gewas spaart de natuur. Wobma
ontwierp de eerste kledinglijn, Netl Knitwear (januari
2012). ‘Mensen laten genieten van het leven en blij
maken met kleding en stoffen’, is Wobma's filosofie.
‘Netl is het middel, brandnetel de grondstof. Wij zitten
veertig jaar in de milieubeweging. Ooit heette het actie-

voeren, nu ondernemen. Wij zetten ons eigenbelang in
het verlengde van het maatschappelijke belang. Draagt
je product bij aan de wereld, dan word je daar zelf ook
beter van. Duurzame producten en diensten moeten
winstgevend worden.’ Wobma: ‘Netl staat voor genieten van het buitenleven. Daarom hebben we Netl Park
aangelegd op recreatiepark Brennels Buiten in Kraggenburg, 48 hectare groot. Je kunt hier heerlijk wandelen tussen brandnetels, bamboe en kruidenvelden.
En natuurlijk winkelen en lekker eten en drinken bij het
strandpaviljoen. Het is ook een locatie voor feesten.
In Netl komt alles samen wat wij leuk vinden.’

26 RABOBANK PRIVATE BANKING

Inkomenenrisico
‘Inhetbeginligtdefocus
vooralophetavontuur’
Eddie Zeën is samen met partner Wessel van Soest eigenaar van een
adviesbureau. Als ondernemer gelooft hij in het nemen van risico’s.
Met hulp van de Rabobank zijn die risico’s in kaart gebracht en –
deels – afgedekt.

A
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‘Als ondernemer zoek je de risico’s op. In 2005 was ik
programmamanager Strategie bij een internationaal
bankbedrijf; een mooie baan met prima mogelijkheden
om mij verder te ontwikkelen. Toch lonkte het vooruitzicht om buiten die organisatie het avontuur te zoeken.
Ik wilde graag mijn vleugels uitslaan. Mijn omgeving
verklaarde mij voor gek om de zekerheid van een grote
organisatie in te ruilen voor het ondernemerschap.’
Oud-collega Wessel van Soest was in 2001 gestart met
Argentum, een facilitair advies- en projectmanagementbureau. Hij zocht een sparringpartner,
Zeën stapte in. ‘Ik werd voor 50 procent directeur’,
zegt hij. ‘We vullen elkaar heel goed aan. Dat was ook
de reden waarom hij mij vroeg. Hij is een extraverte
persoonlijkheid, die goed kan verkopen. Ik ben vooral
organisatorisch en strategisch sterk.’
INVESTEREN
Zeën gelooft in de kracht van een goede partner. Ook
voor het organisatieadviesbureau Reshaping the Future,
dat hij in 2009 naast Argentum oprichtte, werkt hij
samen met een partner. ‘Je zoekt elkaar op in de
discussie en je ziet elkaars dode hoek. Voorwaarde
daarvoor is wel dat je elkaar blindelings kunt
vertrouwen. De relatie met je compagnon is heel
belangrijk. Daar moet je in investeren. Iedere maand
hebben we een lunch of een diner om bij te praten. Het

is geen vriendschap. Je gaat juist op zoek naar zaken
die irriteren. Zit je nog wel op één lijn over afspraken
met een klant of toezeggingen aan het personeel? Die
onderwerpen bespreek je bij een glas wijn.’
VANGNET
Over de risico’s die je als ondernemer loopt, is Zeën de
afgelopen jaren anders gaan denken. ‘In het begin ligt
de focus vooral op het avontuur. Je zoekt mensen die
daarin mee willen gaan. Je krijgt oog voor de risico’s
wanneer je je realiseert dat er 22 gezinnen afhankelijk
zijn van dit bedrijf. Die zoeken helemaal geen risico’s.’
Reden voor Zeën om na te denken over de continuïteit
van het bedrijf. ‘Daar horen verzekeringen bij. Of het
nu gaat om ziekte van werknemers, het kantoorpand of
de pensioenen.’
De ondernemer ziet verzekeringen als een vangnet. Ze
zijn bedoeld om de hardste klap op te vangen, verder
niet. Als het pand afbrandt, hoeft er niet de volgende
dag een nieuw kantoor te staan. Het mag ook een
container zijn.’
INZICHT
Fred Koeling, accountmanager Private Banking
Rabobank Apeldoorn en Omgeving hielp hem met het
inzichtelijk maken van de risico’s. Zo heeft Zeën
inmiddels een arbeidsongeschiktheidsverzekering en

SNELLE SERVICE
Voor Zeën is dat de toegevoegde waarde van de
Rabobank. ‘Je beschikt over een heel team van
specialisten op het gebied van kredieten, leningen,
verzekeringen en pensioenen. Ze laten je de hiaten
zien. Zo hadden we aanvankelijk geen rechtsbijstands-

verzekering. In plaats daarvan lieten we ons bij
juridische zaken adviseren door een advocatenbureau.
Van die verzekering hebben we inmiddels al veel
plezier gehad. Je profiteert niet alleen van de adviezen,
maar ook van de snelle service. Ik wilde mijn
arbeidsongeschiktheidsverzekering per jaar laten
expireren. Standaard sluit je zo'n verzekering af voor
een periode van drie jaar. Dat wil ik niet. Ik wil zelf
bepalen of ik na een jaar de verzekering nog nodig heb.
Dat was de volgende dag al geregeld. Ik volg niet blind
al hun adviezen op. Over mijn pensioen denken we
verschillend. Ik wil wel een goed pensioen, maar ik ga
er niet voor sparen. Ik stop dat geld liever in mijn
bedrijf dan in een verzekering. Ik heb het risico nu
afgedekt met een klein pensioen. Áls het misgaat, sta ik
in ieder geval niet met lege handen.’

TEKST: PETER STEEMAN BEELD: FRANK RUITER
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een zogeheten compagnonsverzekering. Die
verzekering keert geld uit wanneer een van de partners
overlijdt, legt Koeling uit. ‘Met dit bedrag kan de
overgebleven partner de aandelen van zijn overleden
partner kopen. Zonder die verzekering loop je het risico
dat je die aankoop niet kunt financieren. Dan gaan die
aandelen naar derden.’
Fred Koeling: ‘Eddie is een echte ondernemer. Hij is
scherp en wil snel resultaat. In het geval van de
compagnonverzekering wilde hij bijvoorbeeld direct de
knoop doorhakken. Maar omdat er meerdere
keuzemogelijkheden zijn bij het afsluiten van die
verzekering, heb ik hem toch eerst in contact met een
bedrijfsadviseur gebracht. Zodat hij weet waarvoor hij
kiest.’

28 RABOBANK ONDERNEMER

'Vlinders'inAndel
Dephalaenopsisvan
ButterflyOrchids
Sinds hij overstapte van chrysanten naar phalaenopsis (orchideeën)
heeft Gerben van Giessen veel meegemaakt. Ondertussen gaat hij
gewoon zijn eigen weg. Met zijn planten én met zijn plannen.
Want stilzitten, dat hoort niet bij deze jonge ondernemer…
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INTERACTIE
Soms spreekt hij over zichzelf in de derde persoon
enkelvoud. Bijvoorbeeld als hij vertelt hoe de
phalaenopsis in beeld kwam. ‘In chrysanten zat voor
ons weinig toekomst. Bovendien, je hebt er weinig
omkijken naar. Daar had Gerben geen zin in. Hij wil
meer interactie, innovatie en 'gekke dingen'. Tegelijk
met een groep van zo’n zeven telers startte hij met het
kweken van de phalaenopsis. Via stekmateriaal waren
ze elkaar tegengekomen. Het idee was dat ze de afzet

samen zouden organiseren. Gerben: ‘Dat ging al snel
over, want van het materiaal deugde helemaal niets.
Omdat de teelt van de phalaenopsis zo lang duurt, duurt
het dan zomaar twee jaar voor je van dat materiaal af
bent. Toen we het zagen, hebben we het ook direct
opgezegd. Individueel zijn we verder gegaan. Ik ging
praten met stekleveranciers en kijken: wat is goed, wat
niet? Praat je met meerdere leveranciers met elk een
paar soorten, dan zit je gauw aan een breed assortiment
en dat wilde ik niet. Toen heb ik rigoureus gehakt in
het aantal soorten. Het gaat nu goed, maar die valse
start heeft ons geen windeieren gelegd.’
OP NAAR EEN BETERE TOEKOMST
Het ging goed met het bedrijf. Er kwamen planten met
meerdere takken, geen standaardkwaliteit in de markt.
Niet iedereen was daar even blij mee. Er waren telers
die dachten dat er niet helemaal volgens de regels werd
gewerkt. Eén teler, met een patent op een kwaliteit met
meerdere takken, spande een proces aan. Gerben: ‘Hij
dacht dat we zijn patent gebruikten. Dat doen we niet,
maar we wilden óók niet uitleggen hoe we werken,
want dan kan iedereen dat kopiëren. We hebben
advocaten in de arm genomen die gespecialiseerd zijn
in octrooirecht. Daarvan zijn er maar een paar in
Nederland. Al met al duurt zo’n procedure makkelijk
twee jaar. We staan er best goed voor, maar je blijft

TEKST: DE REGIEKAMER COMMUNICATIE BEELD: RIJK IN BEELD
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De naam lijkt wat ingewikkeld: phalaenopsis, uit te
spreken als ‘falainopsis’. Het is de orchidee die
gekweekt wordt bij kwekerij Butterfly Orchids in
Andel. Die naam komt niet uit de lucht vallen, want de
Griekse naam phalaenopsis verwijst naar een vlinder.
In zijn oorspronkelijke leefomgeving groeit deze
schaduwplant op andere planten of bomen. Bij
Butterfly Orchids zitten ze in keurige potjes, die
volledig geautomatiseerd over banden rollen. Al blijft
het daaromheen toch ook nog mensenwerk. Om de
stokken bij de planten te zetten bijvoorbeeld en om te
kijken of de sortering door het systeem goed verloopt.
Het bedrijf wordt gerund door een jonge ondernemer:
Gerben van Giessen. Toen we hem drie jaar geleden
spraken, stapte het bedrijf nét over van chrysanten
naar de phalaenopsis.
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‘HETPASTBIJMIJ,IKHOUD
VANUITDAGINGEN'
financieel investeren. Inmiddels hebben we wel heel
veel kennis op juridisch gebied. Met de octrooiadvocaten heb ik weken om de tafel gezeten en daar
heb ik veel van geleerd.
Ook met Rabobank Bommelerwaard hebben we veel
contact gehad. In moeilijke tijden komt pas echt tot
uiting wat zo'n relatie betekent. Samen zijn we gaan
bouwen aan een betere toekomst.’
BONK MET HERRIE
Ondertussen ging Butterfly Orchids gewoon zijn eigen
weg. Gerben: ‘Je ziet dat iedereen in de
phalaenopsismarkt er zijn eigen draai aan geeft. Ik wil
altijd graag een ‘bonk met herrie’, zoals ik dat noem.
Veel takken, veel bloemen. Als je dat op tafel zet, dan
heb je wat. Economisch mindere tijden of niet, we zien
dat mensen de plantjes toch blijven kopen. Ze gaan niet
of minder op vakantie, maar willen het thuis wel
gezellig maken. Onze planten kosten relatief weinig,
veel minder dan een leuk boeket en je hebt er stukken
langer plezier van. Ook veel langer dan van een ander
plantje. Vroeger had de phalaenopsis heel weinig

verzorging nodig, hij overleefde altijd. Dat kwam
doordat sommige telers ze slecht verzorgden, een
consument kon het bij wijze van spreken niet slechter
doen. Beter verzorgen betekent direct nauwkeurig
verzorgen, maar dan heb je er wel veel plezier van.
Daarbij komt dat we eraan moeten werken dat de
consument meer kennis van het plantje krijgt. Het is
nog een uitdaging hoe we dat kunnen bereiken. Maar
met een optimale verzorging kan zo’n plant 80 jaar
oud worden.’
UITDAGINGEN
Ondertussen zit Gerben niet stil. ‘Op een dag houdt
het op met de phalaenopsis, dan is de markt verzadigd.
Daar moet je niet op wachten. Het zal echt nog wel
groeien, maar we kijken wel vast om ons heen. Het past
ook bij mij’, zegt hij, wijzend op de verbouwing die net
achter de rug is. ‘Ik houd nu eenmaal van uitdagingen’.
Eén van die uitdagingen: ‘Hier recht tegenover komt
een zwembad, een initiatief van de gemeenten Wijk
en Aalburg en Woudrichem. Wij gaan kijken of we
daarvoor de energie kunnen leveren.’
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Ook een uitdaging van een geheel andere orde staat
voor de deur: in april gaat Gerben trouwen en verlaten
zijn ouders het ouderlijk huis om anderhalve kilometer
verderop te gaan wonen. ‘Het geeft mijn vader ook een
beetje rust, we hebben de afgelopen tijd veel
meegemaakt.’ Verbonden met het bedrijf blijft vader
Meeuwis hoe dan ook, want hij verzon de handelsnaam
Butterfly Orchids. ‘We wilden een internationale naam
en hadden al van alles verzonnen. Toen zei mijn vader,
die helemaal geen Engels spreekt: ‘Vlinder, dat is toch
butterfly of zoiets?’ En zo is het die naam geworden.’

31 RABOBANK PROFIEL

Frenk en Sjoerd: FreSjo

Een tekenbureau+
in Kerkdriel
Frenk van den Bogaard en Sjoerd Laheij zijn
jonge ondernemers. Samen runnen ze
FreSjo. Een tekenbureau ‘plus’, want naast
tekenen doen ze nog véél meer…
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Hoe is FreSjo ontstaan?
Sjoerd: ‘Frenk kwam een keer
onderweg langs een bord van de
Startersdag van de Kamer van
Koophandel en zei tegen mij: ‘Ik ga
een bedrijf beginnen, ga je mee?’ Ik
had al een eigen tekenbureautje
tijdens mijn studie Bouwkunde. Ik
vond het een mooie uitdaging. Zo
zijn we samen gestart.’
Wat zijn jullie pluspunten?
Samen: ‘We kunnen een
totaalpakket leveren, van het
initiatief tot het uiteindelijke
resultaat. Daarbij hebben we elk
onze specialismen. We doen
nieuwbouw, maar ook
verbouwprojecten. Belangrijk bij

onze werkwijze is dat we
ontzorgen. We zijn jonge
ondernemers met een eigentijdse
werkwijze. We kennen de
technieken van vandaag de dag en
kijken ook vooruit.’
En de toekomst?
Frenk: ‘Er liggen alweer nieuwe
plannen op de plank. Het leuke is
dat het idee daarvoor is ontstaan
tijdens een inspiratiebijeenkomst
van Rabobank Bommelerwaard.
Een avond over social media. Daar
zijn we trouwens ook volop mee
bezig, we gebruiken media als
Twitter en Facebook om ons bedrijf
tot een succes te maken.’
En… tekenen jullie al aan een
eigen pand?
Sjoerd: ‘Nee, daarvoor zijn de
tijden nog wat te onzeker. We zijn
vaak dicht bij een eigen pand
geweest, maar dan gebeurde er
weer wat in de markt. Met ‘Het
Nieuwe Werken’ kun je goed
zonder pand werken, maar… het
komt er zeker een keer van!’

TEKST: DE REGIEKAMER COMMUNICATIE BEELD: RIJK IN BEELD

Wat doet FreSjo precies?
Frenk: ‘We doen heel veel, dat
maakt het lastig. We noemen
onszelf een tekenbureau. Of het nou
om een particulier huis of een
bedrijfspand gaat. Of bijvoorbeeld
alleen een dakkapel of aanbouw.
We werken alles in 3D uit, zodat
een klant precies kan zien hoe een
project eruit komt te zien. Maar we
beheersen ook de managementkant
van de bouw: calculaties, daglichten energieberekeningen,
vergunningen, noem maar op.’

32 RABOBANK LOKAAL

Theperfectmatch
Rabobankende
Klussendienst
Najaar 2011 werd het eerste Meet & Match-ontbijt van de
Bommelerwaard gehouden. Bedrijven en organisaties ‘handelden’
er in maatschappelijke betrokkenheid. De Klussendienst
Bommelerwaard maakte een mooie match met onze Rabobank.
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STAGE
Sinds mei vorig jaar is Angela de Weert coördinator
van De Klussendienst Bommelerwaard, die gehuisvest
is in een kantoor van de Poorterij in Zaltbommel.
Huurders van Woonlinie en leden van Vielinq kunnen
er terecht. Angela: ‘Persoonlijke aandacht voor onze
klanten vinden wij heel belangrijk. Vooral oudere
mensen waarderen dat. Als het nodig is, ga ik even bij
ze langs. Ook de werkzoekenden helpen we. Sommigen
hebben een taalachterstand. Dat vinden ze zelf vaak
lastig en soms ga ik dan mee naar een afspraak. We

werken ook samen met instanties als de Voedselbank
en de Kringloop. De werkzoekenden kunnen daar een
soort ‘stage’ lopen om aan structuur te wennen. Zo
kunnen we onze kwaliteit borgen. Als dan blijkt dat
iemand voldoet, kan hij daarna naar een particulier.
We zien soms dat het sommige werkzoekenden nét
even dat zetje geeft om zelf ook actief te worden.’
AUTO’S!
Eind september vorig jaar werd het eerste Meet &
Match-ontbijt van de Bommelerwaard gehouden. Doel
van de ontmoeting: bedrijven en organisaties met
elkaar in contact brengen om een maatschappelijk
verantwoorde match met elkaar te maken. Zo raakte
Angela in gesprek met Grignion Packbier, adviseur
Bedrijven bij Rabobank Bommelerwaard. De match
die werd gemaakt: een podium voor de Klussendienst
Bommelerwaard in deze Dichterbij. De boodschap?
Angela: ‘We helpen mensen in de Bommelerwaard
graag. Zowel onze klanten als de werkzoekenden!’ Jan
voegt eraan toe: ‘Én we zijn op zoek naar auto’s. In de
kleinere kernen is transport vaak een probleem. We
zoeken daarom particulieren en bedrijven die tegen
vergoeding een auto beschikbaar willen stellen. We
regelen ook de verzekering. Ik ben ermee gestart in
Zeeuws-Vlaanderen en daar werkt het goed.’ Dus
mócht u uw auto een dagje niet gebruiken…

TEKST: DE REGIEKAMER COMMUNICATIE BEELD: RIJK IN BEELD
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De Klussendienst Bommelerwaard maakt deel uit van
Stichting Dienstwerk. Een servicebureau, gestart in
Culemborg, dat bemiddelt tussen vraag en aanbod van
persoonlijke diensten. Waar Dienstwerk zich richt op
diensten voor een wat koopkrachtiger publiek met een
eigen huis, is de Klussendienst specifiek bestemd voor
huurders en voor ouderen. De klussen voor die groep
worden voor een belangrijk deel gedaan door
werkzoekenden. Initiatiefnemer Jan Theunissen: ‘Drie
jaar na de start van Dienstwerk begonnen we met de
Klussendienst. De gemeente vond dat we toen groot
genoeg waren om ook werkzoekenden bij ons aan te
melden. Met behoud van uitkering doen zij eenvoudige
klusjes. Voor hen is het een mooie gelegenheid om
werkervaring op te doen.’
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MatthäusPassionlokaal
‘Hetbeginisaltijd
weerverbijsterend’
Op zaterdag 31 maart wordt voor de 27e keer de Matthäus Passion,
het meesterwerk van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd in de
Sint-Maartenskerk in Zaltbommel. Eén van de sponsoren van dit
jaarlijkse evenement is Rabobank Bommelerwaard.

I
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‘Ik zit nu zo’n acht jaar in het bestuur van Stichting
Muziek in de Sint Maarten en het was al een paar jaar
een grote wens van mij om een Matthäus Passion ten
gehore te brengen met zo veel mogelijk mensen van
eigen bodem. En dit jaar is het zover’, roept Tjallien
van Loon enthousiast. Daarmee is de toon gezet. Een
Matthäus Passion met een zo groot mogelijke lokale
bezetting. ‘Én met een hoge kwaliteit’, zo benadrukken
ook secretaris Ina Witte (ontbreekt op de foto),
concertmeester Emmy Verhey en dirigent Aart
Bergwerff.
HET NAARDEN VAN HET ZUIDEN
Die lokale signatuur was ook het kenmerk van de
Matthäus Passion toen deze voor het eerst in 1936 in
Zaltbommel werd uitgevoerd. De uitvoering trok zowel
nationale als internationale belangstelling. Het leverde
de Bommelerwaardse Matthäus het predicaat ‘Het
Naarden van het Zuiden’ op. ‘En dat willen we nu ook
weer bereiken’, zegt Tjallien. Ook daarom zijn we heel
blij met Aart Bergwerff, die een dergelijk project in
Brielle heeft gedaan. Ik heb heel wat Matthäusuitvoeringen gehoord, maar toen ik daar was,
dacht ik echt: wow! Aart is de belangrijkste man van
onze Matthäus.’ Aart, bescheiden: ‘Tot nu toe was de
stichting vooral faciliterend. Er werd ieder jaar een
heel ‘pakket’ gezocht en elke keer was het een ander

gezelschap. Dit jaar produceren we zelf. De twee
orkesten, de drie koren, de solisten, de juiste mensen
op de juiste plek en alle logistiek eromheen. Dat doe
ik natuurlijk niet alleen, daar speelt Tjallien een grote
rol in, en ook Emmy, die zich mede met het orkest
bemoeit. Het is echt een heel avontuur.’
DICHT BIJ HET PUBLIEK
Dat avontuur, dat is de Matthäus Passion in zekere zin
zelf ook. Niet iedereen wordt direct van het begin tot
het eind door de muziek meegenomen. Ina Witte: ‘De
eerste keer dat ik het hoorde, was ik er nog niet zo door
gegrepen. Nu is het nog steeds zo dat ik niet alles even
mooi vind, maar het is een proces. Ik merk wel aan
mezelf dat de betrokkenheid anders is als je mensen
die meedoen kent. Afgelopen keer kende ik een paar
mensen van het koor, ik heb er toen toch anders
gezeten dan de twee keren ervoor. We willen met deze
uitvoering dicht bij het publiek staan. Mensen zijn dan
minder toeschouwer, maar ze worden meer één met de
musici.’ Emmy beaamt: ‘Het wordt intiemer’. Dat dat
niet alleen met mensen uit de Bommelerwaard kan, is
onvermijdelijk. Tjallien: ‘Willen we het Naarden van
het Zuiden zijn, dan hebben we ook mensen van
buitenaf nodig. We proberen het op te bouwen en uit te
breiden. We hebben audities gehouden en ingevuld wat
we in konden vullen, de rest komt van buitenaf.’

GELAAGDHEID
Wat is het mooiste aan de Matthäus Passion? Ina: ‘De
magie. Niet alleen muzikaal. Wat voor werking heeft
de Matthäus door de jaren heen gehad? En de manier
van spelen van de enorme bezetting van Mengelberg
tot de kleine uitvoering van Jos van Veldhoven. Dat
vind ik uitermate interessant.’ Aart: ‘De gelaagdheid.
Er is zo veel emotie, zo veel menselijk drama. Dat
herkennen mensen. Mensen komen over het algemeen
steeds minder in de kerk, maar rond Pasen is er toch
iets waar ze naar zoeken. Dat is de magie van de
Matthäus.’ Tjallien: ‘Je wilt steeds een laag dieper in
de muziek, méér betekenis geven aan de muziek. Ik
vind het iedere keer weer een ontdekking. Het is
ontroerend. En daar is geen einde aan.’ Emmy: ‘Voor
mij is het het begin van de Matthäus. Dat vind ik altijd
weer verbijsterend.’

Speciaal voor leden van Rabobank Bommelerwaard is
er een aanbieding om de Matthäus Passion met korting
bij te wonen. Kijk snel achterin deze Dichterbij!

TEKST: DE REGIEKAMER COMMUNICATIE BEELD: ARIE MASTENBROEK
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DE BANK WAAR MUZIEK IN ZIT…
Dit jaar is Emmy Verhey concertmeester. ‘Ik heb tot nu
toe twee keer meegedaan. Twee jaar geleden zat ik niet
in het orkest, nu ben ik dus concertmeester. Samen met
Tjallien ben ik verantwoordelijk voor het orkest. Ook
mijn eigen kamerorkest Camerata Antonio Lucio doet
mee. Het is een bekend stuk. De meeste mensen hebben
de diverse partijen al een keer of wat gezongen of
gespeeld, het is allemaal niet nieuw. Maar het moet
natuurlijk wel één geheel worden. Je moet samen
repeteren, er moet één opvatting zijn.’ De Matthäus
Passion kan ieder jaar uitgevoerd worden dankzij de
sponsoren. Aart: ‘We willen het draagvlak in de
samenleving vergroten. Ook richting de sponsoren. We
laten ze zien dat we hun geld niet gebruiken om één of
ander exclusief ensemble uit Amsterdam te halen. Met
geld is alles te koop, dat is geen kunst. We willen de
verbindende factor juist vergroten. Daarom zijn we ook
blij met een sponsor als Rabobank Bommelerwaard.
Het lokale karakter van de Rabobank past bij het idee
dat wij hebben over de Matthäus Passion. En… de
Rabobank is tenslotte ook ‘de bank waar muziek in zit.’
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SPECIAAL
ICT, VROEGER... EN NU?

ICT-ontwikkelingen volgen elkaar in zo’n rap tempo op dat u zich best
wel eens zou kunnen herkennen in de uitspraak “ik loop achter!”.
Een aantal jaren geleden werden ponskaarten, schijven en enorme
computers gebruikt. Internet kenden we niet tot begin jaren ’90. En met de
tablets hebben we ook pas kennis gemaakt. Vandaag de dag zit er zelfs in
een smartphone computerkracht. ICT is een vak apart. Een vak wat Solipsis
goed verstaat en waar zij in investeert als het om bijhouden van kennis en
techniek gaat. Weten hoe uw bedrijf ervoor staat qua ICT? Maak dan
gebruik van de Checkpoint aanbieding.
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IN 5 STAPPEN NAAR EEN STABIELE ICT-OMGEVING:
- Kennismakingsgesprek, inventarisatie wensen
- Analyse bestaande ICT-omgeving
- Bespreking uitkomst Checkpoint rapport met daarin helder advies
- Uitvoering advies
- Zorgeloos en efficiënt gebruik van uw ICT-infrastructuur
Op vertoon van deze bon 30% korting op een Checkpoint.
Geldig t/m 31 maart 2012.
Zie www.solipsis.nl voor de voorwaarden en prijs

Het officiële Floriadeboek
staat net als Floriade 2012 voor
innovatie, inspiratie, beleving
en duurzaamheid.
Bladerend door het boek maakt u
als het ware een wandeling over
het Floriadepark langs de vijf
themavelden Relax & Heal,
Environment, Education &
Innovation, Green Engine en World
Show Stage. U krijgt tips op het
gebied van wonen, voeding,
beplanting en tuinen die u direct
thuis kunt toepassen.
Op verschillende plaatsen in het
boek staan links naar internet voor
extra informatie. Rabobankleden
kunnen het officiële Floriadeboek
met korting kopen. U betaalt
hiervoor slechts € 15,95 inclusief
verzendkosten (winkelwaarde
€ 19,95). Bel om te bestellen
(035)760 00 36 of kijk voor meer
informatie op:
www.rabobank.nl/dichterbij
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Het Floriade
2012 Boek

MEER LEDENVOORDEEL OP WWW.RABOBANK.NL/DICHTERBIJ

VOOR U
Koken met passie

Spic & Span

De keukenapparatuur van Boretti is een must voor iedereen die een
passie voor koken heeft.
Naast koelkasten, ovens en robuuste fornuizen heeft het Italiaanse merk ook
mooie accessoires. Zoals deze pastapan met de naam ‘Pentola Pasta’. De
pan heeft een diameter van 24 cm. Dankzij het uitneembare vergiet is pasta
afgieten kinderlijk eenvoudig en nog veilig ook omdat het kokende water in
de pan achterblijft. Rabobankleden krijgen maar liefst 50% korting op deze
pan en betalen voor de Pentola Pasta geen € 179,-, maar slechts € 89,50
(zolang de voorraad strekt). Kijk voor meer informatie en bestellen op:
www.rabobank.nl/dichterbij

Met de Kärcher Window Vac 50
plus is het reinigen van ramen,
spiegels en tegels een fluitje van
een cent.
U sopt ze eerst in met de bijgeleverde spuitbus en microvezeldoek. Daarna zuigt u ze heel
gemakkelijk droog met de Window
Vac 50. In een handomdraai is alles
streeploos schoon. De Window Vac
50 is gemakkelijk op te bergen en
op te laden. Bestel de Kärcher WV
50 plus inclusief spuitbus en
microvezeldoek t.w.v. € 79,95.
Rabobankleden betalen € 69,95
(exclusief € 6,75 verzendkosten) en
ontvangen twee extra vervangdoeken. Ook krijgt u twee nummers
van Groei en Bloei t.w.v. € 12,90.
Bel voor bestellen (035) 760 00 36
en kijk voor meer info op:

KÄRCHER WINDOW VAC

www.rabobank.nl/dichterbij

Smartphone aanbieding
SPECIAAL VOOR RABOBANKLEDEN
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Speciaal voor Rabobankleden heeft Rabo Mobiel een superaanbieding!
U krijgt een telefoonabonnement van twee jaar voor slechts € 8,50 per
maand en bovendien mag u kiezen uit diverse gratis smartphones. Uw
voordeel: twee jaar slechts € 8,50 per maand in plaats van € 15,- per
maand. Kijk voor meer informatie op:
www.rabobank.nl/dichterbij
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HIPPE BORETTI PASTAPAN

38 RABOBANK VOORDEEL GELDIG TOT 05-06-'12 TENZIJ ANDERS VERMELD

SPECIAAL
Uw huis nú verkopen?
Lees dan deze unieke aanbieding…

Een huis verkopen gaat niet vanzelf. Prijs, uitstraling, foto’s, alles
moet kloppen. Heeft u daarbij hulp nodig, dan is dit uw kans! Samen
met Mariet Kamphuis van ikzoekuwhuis.nl en Fotografie Arie
Mastenbroek zorgt verkoopstyliste Margreet Leber voor een perfecte
presentatie.

In de tijd voor Pasen gaat de
meeste aandacht uit naar de
Matthäus-Passion van J.S. Bach.
De grote meester heeft echter nog
meer passies geschreven, waarvan
de Johannes-Passion het meest
wordt uitgevoerd. Deze uitvoering
is Bachs vroegste versie uit 1724 in
een reconstructie van dr. Pieter
Dirksen. De Nederlandse Bachvereniging voert het werk uit in
kleine bezetting zonder
onderscheid tussen koorzangers en
solisten. Ook dit werk is door De
Nederlandse Bachvereniging op cd
gezet en voorzien van een luxe
tekstboekje met kunstobjecten.
Normale prijs inclusief verzendkosten € 46,-, tijdelijk voor € 34,50.
Meer info over deze aanbieding op
rabobank.nl/dichterbij. Bent u zo
geïnspireerd door Bach? Ga dan
naar de Mattheuspassion in de Sint
Maartenskerk in Zaltbommel. Kijk
voor de aanbieding op pagina 41
van deze Dichterbij.
www.rabobank.nl/dichterbij

Mariet Kamphuis geeft u een gedegen verkoopadvies, gebaseerd op wat
kopers wensen. Margreet Leber stylt uw huis verkoopklaar. En tot slot maakt
fotograaf Arie Mastenbroek er uitnodigende foto’s van. En dat voor slechts
€ 595,- (incl. btw).
Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op met
Margreet Leber, tel. (06) 36 15 07 73, of via info@margreetleber.nl.
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Deze aanbieding is geldig voor huizen met een inhoud van max. 600 m³,
tot 1 juli 2012 en exclusief voor leden van Rabobank Bommelerwaard.
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Bach!

MEER LEDENVOORDEEL OP WWW.RABOBANK.NL/DICHTERBIJ

Voorjaar in Schotland
ONTDEK ZUID-SCHOTLAND TIJDENS 5-DAAGSE REIS
Met DFDS Seaways kunt u er
lekker tussenuit dit voorjaar.
U vaart met een luxe cruiseferry
naar het Engelse Newcastle dat
op een steenworp afstand ligt
van de Schotse grens.
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Eenmaal gearriveerd in Newcastle
rijdt u naar het Aston Hotel in
Dumfries in Schotland. Dumfries is

de grootste stad van ZuidSchotland waar de tijd stilgestaan
lijkt te hebben en waar u heerlijk
kunt ronddwalen. Bezoek bijvoorbeeld het oudste theater in Schotland, het Theater Royal. Maar ook de
rest van de streek Dumfries and
Galloway is prachtig; zoals het kustplaatsje Ayr en niet te vergeten
de adembenemende natuur.

ARRANGEMENT
U vertrekt uit IJmuiden om 17.30
uur en arriveert in Newcastle om
09.00 uur de volgende morgen.
Tijdens uw reis verblijft u in een
tweepersoonsbinnenhut met
douche en toilet. Aan boord zijn
faciliteiten zoals restaurants, winkels,
bars en een casino. Uw auto vaart
natuurlijk ook mee (max. 185 cm
hoog). U verblijft twee nachten in
het Aston Hotel in een tweepersoonskamer met badkamer,
inclusief Schots ontbijt en tweemaal
diner. De vierde dag vertrekt u weer
uit Newcastle om 17.00 uur, de
aankomst in IJmuiden is om 09.30
uur de volgende morgen.
Het schip vertrekt dagelijks van
1 maart tot en met 20 december.
Rabobankleden krijgen maar liefst
25% korting. De vanafprijzen zijn
voor Rabobankleden bijvoorbeeld
van 1 januari tot en met 31 maart bij
vertrek op zondag t/m donderdag
€ 214,- (normaal € 285,-) en bij
vertrek op vrijdag of zaterdag
€ 227,-. Kijk voor alle prijzen op de
site. Voor deze aanbieding zijn
flexibele tarieven van toepassing,
gebaseerd op vraag en aanbod.
Hoe eerder u boekt, hoe goedkoper
u reist.
RESERVEREN
Boek online via
www.dfds.nl/dichterbij of bel DFDS
Seaways via (0255) 54 66 66 o.v.v.
boekingscode RBD12. Voor alle
prijzen en meer informatie kijkt u op
www.rabobank.nl/dichterbij
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VOOR U
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SPECIAAL
Sieraden voor goed doel
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Jai betekent letterlijk overwinning in het Indiaas. Als u sieraden met
de naam 'iamjai' draagt, brengt u een positieve boodschap.
De sieraden worden met de hand en fairtrade gemaakt in Jaipur, in het
noorden van India. De makers werken hier onder goede arbeidsomstandigheden en ontvangen een normaal salaris zodat hun kinderen
naar school kunnen. Door het fijne ontwerp van de ketting en de armband
lijkt het of de edelsteen los om uw hals of pols zweeft.
U kunt kiezen uit zilver of 18-karaats verguld goud met geslepen edelstenen rozekwarts, labradoriet, groene onyx en blauwe onyx. Er zijn ook
bijpassende oorbellen verkrijgbaar. De afmeting van de steen is ongeveer
1,7 cm. Het collier (40 cm) is € 60,-, de armband (19 cm) is € 40,- en de
oorbellen zijn € 65,-. Rabobankleden profiteren van voordeel. U ontvangt bij
elk product een armbandje ter waarde van € 29,- cadeau. Deze heeft een
edelsteen in de vorm van een bloem met keuze uit drie kleuren. Prijzen zijn
exclusief € 3,50 verzendkosten.
Kiest u voor een armband, een collier of wilt u een hele set?
Bestel ze telefonisch via (035) 760 00 36 of online via
www.rabobank.nl/dichterbij

Bommelerwaardactie 2012
Platform Promotie Bommelerwaard
(PPB) heeft een unieke vorm van
regiopromotie: de ansichtkaartenactie. PPB hoopt dat dit de start is
van vele gezamenlijke producten en
acties, met als doel de regio een
extra impuls te geven. De actie
schittert door eenvoud. Een setje
van 4 ansichtkaarten die het verhaal
van de Bommelerwaard vertellen.
Deze zijn voorzien van een mapje
met unieke actiecode, die verwijst
naar een actiewebsite. Hiermee zijn
streekprijzen uit de Bommelerwaard
te winnen. U heeft van Rabobank
Bommelerwaard bij deze Dichterbij
een gratis setje ansichtkaarten
ontvangen. Meer kaarten kopen? Ga
dan naar Bruna of TRIP Zaltbommel.
Bent u benieuwd of u iets heeft
gewonnen met de actiecode bij de
ansichtkaarten? Kijk dan op:
www.bommelerwaardactie.nl
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Zet de regio
op de kaart!
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VOOR U
Machtige Maglite

ACTIE!

De Maglite zaklampen staan bekend om hun duurzaamheid,
betrouwbaarheid en prestatievermogen.
De staaflamp Maglite USA 4D heeft een afmeting van 37,5 cm en is
gemaakt van duurzaam, zwart aluminium. Hij is spatwaterdicht en schokbestendig en heeft een reservelampje in de schroefdop. Rabobankleden
ontvangen bij bestelling van de Maglite USA 4D voor € 41,- (excl. € 6,75
verzendkosten) een mini-Maglite t.w.v. € 11,50 cadeau. Deze is 8 cm lang
en komt inclusief sleutelkoord, batterij en reservelampje. Bel voor meer
informatie en bestellen (035) 760 00 36 of kijk op:
www.rabobank.nl/dichterbij

Minder energiekosten en een
lagere aanschafprijs? Kom dan in
maart of april 5 spaarlampen
halen bij Witgoedspecialist Jos
Verstegen in Zaltbommel en u
hoeft er maar 4 te betalen.

NU: DUBBELE BESPARING

Bij Witgoedspecialist Jos Verstegen
bent u altijd zeker van uw zaak. U
kunt er terecht voor al uw elektro en
huishoudelijke apparaten. Jos
Verstegen bezorgt uw
witgoedaankopen gratis bij u thuis.
En werkt u apparatuur niet naar
behoren? Neem dan ook contact op
met Jos Verstegen. Hij zorgt voor
reparatie in de hele Bommelerwaard. Adres: Thorbeckeplein 10,
Zaltbommel. Telefoonnummer:
(0418) 51 54 39.
witgoedspecialistjosverstegen.nl

Matthäus Passion
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VOOR DE KLASSIEKE MUZIEKLIEFHEBBER
Rabobank Bommelerwaard is de bank waar muziek in zit. Daarom
hebben wij 100 kaarten gereserveerd voor leden om op zaterdag 31
maart de Matthäus Passion met korting te beleven in de Sint
Maartenskerk te Zaltbommel. Niet geldig op reeds gekochte kaarten en
op = op. Bestel vlug kaarten met € 10,- korting per persoon (van € 35,naar € 25,-) via
www.rabobank.nl/bommelerwaard
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MET GRATIS MINILAMP

WINNEN

42 RABOBANK RAAD WIE ER OP DE RABOCRUISER FIETST

Wie fietst er op de
Rabocruiser?
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Fietsen en Rabobank horen bij elkaar. Daarom ontwikkelde Rabobank een
speciale Rabocruiser. Een trendy fiets voorzien van alle gemakken en eisen
die je bij een moderne fiets mag verwachten.
Bekijk het filmpje op 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 april 2012 naar Rabobank Bommelerwaard
o.v.v. 'Oplossing Rabocruiser Dichterbij 1 2012' naar Postbus 6, 5300 AA
Zaltbommel of naar communicatie@bommelerwaard.rabobank.nl.
De winnaar vindt u terug in de volgende Dichterbij.

FILM RABOBANK BOMMELERWAARD

BEKIJK SNEL DE FILM OP ONZE SITE:
RABOBANK.NL/BOMMELERWAARD
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CONTACT
Telefoon:
Servicecentrum Particulieren: (0418) 68 80 00
Servicecentrum Bedrijven: (0418) 68 84 00
E-mail:
communicatie@bommelerwaard.rabobank.nl
Volg ons ook op Twitter: @RaboBommel
Internet:
www.rabobank.nl/bommelerwaard
Bezoekadressen:
Ammerzoden
De Haar 1
Brakel
Groenling 2
Kerkdriel
Leijensteinstraat 2
Zaltbommel
Boschstraat 92
Zaltbommel
Hogeweg 55

colofon
Redactieadres
Rabobank Bommelerwaard
Postbus 6
5300 AA Zaltbommel
Redactie
Ellen Cooijmans, Erwin Fober, Esther Doeland,
Ina in 't Veld, Laura Penders, Linda Hol, Mabel
Hoefnagel, Margriet de Wilt, Theo Keijzer,
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 MAART - 5 JUNI 2012.

Voordelen van het lidmaatschap:
1>
2>
3>

4>
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5>

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.

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 MILIEUVRIENDELIJK MATERIAAL.
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Reserveer nu
Boek nu vast kaartjes voor het grootste Soulspektakel van het jaar: The Soul of Motown Soul Event of the Year. Rabobankleden ontvangen 50% korting op de normale entreeprijs
(exclusief reserveringskosten, onbeperkt aantal kaarten per reservering). Van deze aanbieding
kunt u gebruikmaken door te reserveren via SEE tickets op 0900-3006000 (€ 0,45 p.m.) o.v.v.
‘Rabobankaanbieding Soul’ of via www.ejbentertainment.com/rabobank. Geen restitutie op reeds
gemaakte reserveringen en niet boekbaar in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Prijzen
■ 1e rang: van € 69,50 p.p. voor € 34,75 p.p. (zitplaats)
■ 2e rang: van € 59,50 p.p. voor € 29,75 p.p. (staanplaats)
■ 2e rang: van € 59,50 p.p. voor € 29,75 p.p. (zitplaats)
■ 3e rang: van € 49,50 p.p. voor € 24,75 p.p. (zitplaats)
■ 4e rang: van € 39,50 p.p. voor € 19,75 p.p. (zitplaats)

5o0rt%
ing
k

Reserveer nu voor Soul Event of the Year
Bestel uw kaarten via www.rabobank.nl/dichterbij of bel de reserveerlijn 0900-3006000
(€ 0,45 per minuut) o.v.v. ‘Rabobankaanbieding Soul’ of via www.ejbentertainment.com/rabobank.
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Soul Event of the Year
Eerbetoon aan de Motown-sterren
Op zaterdag 9 juni 2012 barst Ahoy in Rotterdam
een groot feest los. Liefhebbers van soulmuziek
kunnen bij het grootste Soulspektakel van het jaar
zijn: The Soul of Motown - Soul Event of the Year.
De show is een eerbetoon aan de Motown-sterren
van toen, met vocale sterren, oogverblindende
kostuums, glitterbollen en een spetterende lichtshow. Alles wordt begeleid door een groot liveorkest. De gouden jaren van de soulmuziek zullen
hier herleven.
Hit na hit
Motown Records was een van de meest invloedrijke platenlabels ooit. Motown stond aan de basis

van het succes van zwarte artiesten. Nummers
als ‘Dancing In The Street’, ‘Baby Love’, ‘My Girl’,
‘I Heard It Through The Grapevine’ kent bijna
iedereen. Naast de bijzondere liveoptredens van
de special guests, zal de uitgebreide cast van
'The Soul of Motown' beroemde soulacts tot leven
wekken in de originele versie. Maar liefst twintig
zangers zingen nummers van The Jackson Five,
Aretha Franklin, James Brown, The Temptations en
vele anderen. The Soul of Motown - Soul Event of
the Year is de grande finale van de theatertournee The Soul of Motown. Met dik tweeënhalf uur
muzikale herinneringen is deze show een absolute
must voor de echte fans!

Kom naar het Soul Event of the Year
Op zaterdag 9 juni 2012 in Ahoy Rotterdam
Liefhebbers van soulmuziek kunnen bij het grootste Soulspektakel van het jaar zijn:
Soul Event of the Year. Een bijzonder eerbetoon aan de Motown-sterren van toen, met
alle hits van toen. Rabobankleden krijgen maar liefst 50% korting op kaarten.

HEDEN EN
VERLEDEN
IN HEDEL
‘Daarom ben ik
lid geworden’
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Wie: Wim van Engelen,
amateur-historicus en
tweede ‘Hedelnaar van 2011’
Waar: Hedel
Wat: Al 50 jaar lid van de
Rabobank
Waarom: ‘Vroeger was de
Rabobank hier in Hedel een
woonhuis met een bankkantoor erbij. Nu is het veel
zakelijker geworden. Ik vind
het lidmaatschap belangrijk,
dan hoor je erbij. Andersom
vind ik het nét zo
belangrijk dat Rabobank
Bommelerwaard aandacht
blijft geven aan haar leden.’

Rabobank Bommelerwaard

www.rabobank.nl/bommelerwaard

