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Businessclub Contactus brengt ondernemers uit
de Vijfheerenlanden regelmatig samen om op
een informele manier te netwerken, nieuws uit
te wisselen, contacten te leggen, uit te bouwen
en te versterken. Naast de zowel zakelijke als
sociale ontmoetingen heeft Contactus oog voor
maatschappelijke doelen. De bijeenkomsten
worden gehouden in de eigen businessruimte
bij SC Everstein, op uitnodiging bij leden of op
een bijzondere locatie in de regio. Ondernemers
die belangstelling hebben zich bij Contactus
aan te sluiten kunnen vrijblijvend een
netwerkbijeenkomst bijwonen. Het programma
is altijd verrassend, de sfeer is gezellig en de
gesprekken zijn inspirerend. Dat dit aanspreekt
blijkt uit het feit dat Contactus afgelopen jaar veel
nieuwe leden heeft verwelkomd.
info@businessclubcontactus.nl
www.businessclubcontactus.nl

‘Contactus biedt
kansen om mijn
bedrijf te promoten’
Sandra Lobbe inspectie & advies
Als ingenieur civiele techniek is Sandra Lobbe al vijftien
jaar bezig met het onderzoeken van funderingen onder
woningen en bedrijfsruimten. Doel daarvan is om, met het
oog op bijvoorbeeld verbouwingen, aan- of verkoop, te achterhalen in welke staat de funderingen zich bevinden. Ook
controleert ze kruipruimtes op onder andere stabiliteit van
houten vloeren, optrekkend vocht en lekkages in leidingen.
Ook begeleidt ze funderingsherstel en brengt ze scheefstand
van gebouwen in kaart. Als enige vrouw in ons land met
dit beroep is Sandra Lobbe sinds dit jaar zelfstandig onderneemster.
“Onlangs heb ik bedrijfskleding aangeschaft bij Unicum,
het bedrijf van Petra en John Hol. Zij attendeerden mij
op het bestaan van Contactus. Omdat ik pas twee jaar in
Hagestein woon leek mij dat een interessant podium om
ondernemers uit de regio te leren kennen en mijn netwerk
te vergroten. Ik heb een bijeenkomst bij fort Werk aan het
Spoel bezocht. De locatie en de sfeer waren prettig en uitnodigend, ik heb lekker gegeten en enkele contacten gelegd.
Ik vond het zo’n geslaagde avond dat ik kort daarna lid van
Contactus ben geworden.”
meermethout.nl
Rianne Lakerveld en haar man John zijn in 2013 gestart
met meermethout.nl. Hun bedrijf richt zich enerzijds op
het maken van (steiger)houten meubels voor binnen en
buiten, anderzijds op het leveren van relatie- en kerstgeschenken met als basis mooie houten dienbladen, serveer/
tapasplanken of bijvoorbeeld krukjes. Die kunnen worden
voorzien van logo en/of bedrijfsnaam, en naar wens worden
‘aangekleed’ met delicatessen als streek- en ambachtelijke
producten. Daarnaast kan men bij meermethout.nl terecht
voor originele geschenken voor jubilarissen, personeelsleden
of kraamcadeau.
Op uitnodiging van Lamotec heeft Rianne Lakerveld tijdens de zomerborrel de eerste contacten met de leden van
Contactus gelegd. “Ik heb daar kennis gemaakt met heel
aardige en hardwerkende mensen met passie voor hun
bedrijf én oprechte belangstelling voor andere ondernemers.
Dat was zo’n geweldige ervaring dat ik eigenlijk niet eens
meer over de streep getrokken hoefde te worden om lid te
worden. Via Contactus kan ik de mogelijkheden die meermethout.nl kan bieden promoten en dat is al aardig gelukt.”
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