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Bloem & Zo bij Ilse
In 2014 verplaatste Ilse Kortenoever haar winkel van het 
centrum van Leerdam naar het Europaplein. Die verhui-
zing pakte goed uit. Bloem & Zo bij Ilse staat voor stijl, 
kwaliteit en klasse, en dat ziet elke klant terug in de boe-
ketten die met veel zorg en liefde zijn gemaakt. Gezien 
de grote sortering aan losse snijbloemen kan iedereen 
echter ook kiezen voor een boeket naar eigen smaak. 
Bloem & Zo bij Ilse is tevens een vertrouwd adres voor 
bruidsboeketten, rouwwerk, planten, exclusieve potterie 
alsmede originele cadeauartikelen.

Als lid van een businessclub kwam Ilse Kortenoever 
in aanraking met ondernemers die ook lid zijn van 
Contactus. Toen ze als introducee mee ging naar een 
avond bij Contactus werd ze in een warme sfeer ontvan-
gen, en heeft ze zich geen moment een vreemde eend in 
de bijt gevoeld. “De leden van Contactus hebben oprecht 
interesse in elkaar. Contacten hebben en ervaringen 
uitwisselen met mensen die ook een eigen bedrijf heb-
ben, en zich daar met hart en ziel voor inzetten, vind ik 
belangrijk. Die eerste indruk van Contactus was zó goed 
dat ik spontaan lid ben geworden.”

Kop ICT
In 2002 begon Bas de Stigter een eenmanszaak die 
zich richtte op de verkoop en reparatie van computers. 
Geleidelijk kreeg hij steeds meer zakelijke klanten, en 
met Gert Krijgsman richtte hij in 2009 Kop ICT BV op, 
dat zich vestigde op het Leerdamse bedrijventerrein. Het 
pakket aan diensten is aanzienlijk uitgebreid en bestaat 
nu uit alle voorkomende ICT-diensten, telecom en bevei-
ligingstechniek. Inmiddels heeft Kop Groep een filiaal 
in Culemborg, terwijl binnenkort in Woerden een derde 
vestiging wordt geopend.

Het eerste contact met Contactus kwam tot stand toen 
de secretaris bij Kop ICT een laptop voor de business-
club kocht. Bas de Stigter bezocht daarna vrijblijvend 
een netwerkavond die bij GeoFort is gehouden. “Dat was 
een inspirerende locatie waar ik kennis heb gemaakt met 
een aantal ondernemende mensen waarmee ik goede 
gesprekken heb gevoerd. De combinatie en de goede 
balans tussen formeel en informeel sprak me erg aan. 
Ik heb een gezellige avond gehad en heb me daarom bij 
Contactus aangesloten.”

‘Bij Contactus ben 
je geen vreemde 
eend in de bijt’

Contactus is een businessclub die ondernemers 
uit de Vijfheerenlanden regelmatig samenbrengt 
om op een informele manier met elkaar te 
netwerken: nieuws uitwisselen, contacten leggen, 
uitbouwen en versterken. Naast het zakelijke 
aspect, met ook aandacht voor maatschappelijke 
doelen, zijn de leden gecharmeerd van de 
gezellige contacten die in de loop van de 
tijd zijn ontstaan. Niet alleen in de eigen 
ontmoetingsruimte bij voetbalvereniging SC 
Everstein, maar ook op locatie bij een van 
de aangesloten bedrijven. Contactus nodigt 
ondernemers die denken dat deze businessclub 
voor hen een podium kan zijn waar zakelijke en 
sociale elementen gecombineerd kunnen worden 
van harte uit om vrijblijvend een netwerkavond 
bij te wonen.

info@businessclubcontactus.nl
www.businessclubcontactus.nl
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