
 hagestein • Voor de eerste bijeen-
komst van dit jaar streek businessclub 
Contactus afgelopen donderdag neer 
in het recent geopende restaurant De 
Huyskamer. Het werd een in alle op-
zichten geslaagde avond.

    Buitengewoon verheugend was dat het 
samenzijn werd bijgewoond door ze-
ven introducees. Tekenend voor de 
goede onderlinge sfeer was dat ze met-
een bij de gesprekken werden betrok-
ken. Een drietal was dusdanig gechar-
meerd van het verloop van de avond dat 

ze zich als lid hebben aangemeld. 
    
Passie
    De keukenbrigade van De Huyskamer 
had een keuzemenu samengesteld dat 
bij iedereen in de smaak viel. Na het 
voorgerecht gaf voorzitter John Hol het 
woord aan Bart Sanders, van Barts 
Maatpakken. Op bevlogen wijze ver-
telde hij over zijn passie: het dragen 
van stijlvolle maatpakken, gemaakt 
van exclusieve stoffen. “Uiteindelijk 
beslist de klant hoe zijn kostuum eruit 
ziet. Hij kan kiezen uit knopen, stik-

sels, voering en bijna vijfhonderd stof-
fen van een combinatie van hoogwaar-
dige wol en kasjmier.” Sanders levert 
tevens handgemaakte herenschoenen, 
terwijl de dames bij hem terecht kun-
nen voor mantelpakjes, blazers, broe-
ken, rokjes en jurken. Voorafgaande 
aan het nagerecht gaf Dick Bakker, van 
het in Houten gevestigde Arval Neder-
land, een presentatie over de voordelen 
van het leasen van auto’s voor zakelijke 
gebruikers. Hij vertelde dat het MKB, 
met name de zzp’ers, een groeimarkt 
is. “Dat zijn rationele klanten, met oog 
voor de kosten. En bij Arval Nederland, 
met een marktaandeel van ruim 5 pro-
cent een van de grootste van de bijna 
duizend autoleasemaatschappijen van 
ons land, zijn ze aan het juiste adres.”
Aansluitend bedankte John Stuiven-
berg, voorzitter van Stichting Steevast, 
de businessclub voor de donatie van 
500 euro. Deze stichting is opgericht 
door de ouders van een aantal jongvol-
wassenen met een beperking die voor 
hun kinderen een veilige woonruimte 
met begeleiding hebben gecreëerd. In 
nauwe samenwerking met Lekstede-
Wonen en Syndion is in De Plataan een 
complex gerealiseerd dat in 2013 is ge-
opend. De schenking is gebruikt voor 
de aanschaf van een dolby surround set 
dat een plaatsje heeft gekregen in een 
van de gemeenschappelijke ruimten.   

 leerdam • Een jaar of twaalf zit John 
Smit (46) al in het vak. Nu begint hij 
voor zichzelf als uitvaartleider. “Per-
soonlijke begeleiding en kwaliteit 
staan voorop.”

    De geboren en getogen Leerdammer 
was zes jaar actief bij de plaatselijke 
LBV, werkte als uitvaartleider ook al in 
de regio’s Gorinchem en Geldermal-
sen en vindt het een uitdaging nu als 
zelfstandig ondernemer met ‘Nemas 

Uitvaartverzorging’ aan de slag te 
gaan. “Je krijgt met allerlei verschil-
lende mensen, wensen, religies en cul-
turen te maken. Ik vind het belangrijk 
een uitvaart ‘op maat’ te verzorgen, 
waar nabestaanden een waardevolle 
herinnering aan overhouden.” Als je 
Nemas omdraait, krijg je ‘samen’. En 
dat is precies zoals Smit wil gaan wer-
ken. “De inbreng van de familie staat 
centraal. Mensen kunnen de voorkeur 
geven aan een traditionele uitvaart, 

maar we werken ook graag mee aan 
het vervullen van speciale wensen. De 
persoonlijke benadering staat voorop. 
Nabestaanden stellen dat op prijs en 
die positieve reacties betekenen een 
extra motivatie om het werk op die 
manier te doen.” Die aanpak zorgt er 
ook voor dat Smit kiest voor kwaliteit 
boven kwantiteit. “Ik vind het belang-
rijk ruim voldoende tijd voor de nabe-
staanden te nemen. In principe is het 
haalbaar om vier uitvaarten per dag te 

doen, maar dat gaat ten koste van de 
aandacht die je mensen geeft. Fami-
lies moeten de kans krijgen om op een 
mooie en waardige manier afscheid te 
nemen van hun geliefden. Die aan-
dacht houdt ook in dat ik direct kom 
als nabestaanden bellen. Ook ‘s 
nachts. Ik wacht niet tot de volgende 
dag.” John Smit heeft zich gespeciali-
seerd in het verzorgen van overlede-
nen die het slachtoffer zijn geworden 
van ernstige (bedrijfs)ongevallen of 
aanrijdingen. “Ondanks ernstig letsel 
is het toch mogelijk een overledene op 
te baren en op een waardige manier 
afscheid te nemen.” Daarnaast heeft 
hij specialisten om zich heen verza-
melend. “Ik beschik over een netwerk 
van mensen die deskundig zijn op tal 
van gebieden. Van verzorging, de 
nieuwste opbaartechnieken, kisten, 
kaarten, drukwerk en bloemen tot bij-
zondere rouwstukken, alle mogelijke 
wensen kunnen worden vervuld. Ook 
hier is persoonlijke benadering het 
sleutelwoord.” De Leerdammer be-
schikt over de modernste voorzienin-
gen om overledenen thuis op te baren. 
Wie daar niet voor kiest, kan gebruik 
maken van Herinneringshuis De Ein-
der in Rhenoy. Smit heeft erg veel zin 
om als uitvaartleider aan de slag te 
gaan. “Ik ben ervan overtuigd dat er 
naast het bestaande aanbod in de re-
gio ruimte is voor een nieuw, maar 
vertrouwd gezicht. Ik hoop de mensen 
als persoonlijk begeleider van dienst 
te kunnen zijn.”
    Uitvaartverzorging Nemas, Griend 71, 
Leerdam, tel.: 06-54278566.
     
     q  WWW.NEMASUITVAARTVERZORGING.NL

 Persoonlijke begeleiding bij Nemas    Voorverkoop 
abonnementen
    LEERBROEK • Het Spetterbad in Leer-
broek start woensdag 13 en donder-
dag 14 april met de voorverkoop van 
abonnementen. Geïnteresseerden die 
een abonnement op de kop willen tik-
ken, zijn woensdag van 12:00 tot 
13:00 en donderdag van 15:00 tot 
16:00 uur welkom bij het Spetterbad 
aan de Leerbroekseweg 5d in Leer-
broek. Abonnementen zijn er alleen 
voor kinderen die gedurende het ge-
hele zwemseizoen veertien jaar of jon-
ger zijn. Voor een abonnement dient 
een recente foto van het kind meege-
nomen te worden. Inschrijfformulie-
ren zijn verkrijgbaar tijdens de voor-
verkoop en via spetterbad@live.nl. 

    q WWW.SPETTERBAD.NL

 • John Smit vindt persoonlijke begeleiding van groot belang.     FOTO: ANDRÉ BIJL   

 Kledingworkshop in 
Everdingen
    EVERDINGEN • Dressed by Gera geeft in 
april en mei verschillende workshops kle-
dingadvies in Everdingen. Data: woens-
dag 6 april, dinsdag 19 april en dinsdag 3 
mei. Hoe werkt het: deelnemers nemen 
maximaal drie kledingstukken mee, die 
niet meer gedragen worden. Gera laat 
vervolgens zien hoe deze stukken op een 
andere manier te combineren zijn. De 
workshop is van 20:00 tot 22:00 uur. 
Deelname kost 24,95 euro, inclusief kof-
fie, thee en wat lekkers. Er is plaats voor 
maximaal vijf deelnemers per avond. Op-
geven kan via dressedbygera@gmail.com 
of 06-12490181. 

    q WWW.FACEBOOK.COM/DRESSEDBYGERA.NL   

 Stadsmagazine nr. 3 is uit   
 LEERDAM • Het derde nummer van Stadsmagazine Leerdam valt deze week tegelijk 
met Het Kontakt op de mat in alle huishoudens in Leerdam en omliggende plaat-
sen. Het tijdschrift is een productie van Het Kontakt Media en brengt de leukste 
verhalen uit de Glasstad, deze keer rond het thema ‘thuis in Leerdam’.

    De redactie interviewde drie geboren en getogen Leerdammers over wat dat nou 
is, écht Leerdammers zijn. Julia Versloot, Hans Linsen en Wim Slagboom vertellen 
er graag over en sieren ook de cover. Daarnaast kijkt Leerdam. binnen in de boer-
derij van familie Gerritsen, ontrafelt de redactie de stadshistorie aan de hand van 
de straatnamen en worden de mooiste wandelroutes in Leerdam en omgeving in 
kaart gebracht. De leukste ondernemingen uit Leerdam en omgeving presenteren 
zich, met speciale aandacht voor het Europaplein en de makelaars van Leerdam. 
Het eerste exemplaar van het magazine is uitgereikt aan John Spruijt van de LOV 
en Adrie Kleppe van SAVEL. De volgende uitgave verschijnt op 30 september.   

 • Max Broekhoff, John Spruijt, Jolanda Smit en Adrie Kleppe.    FOTO: MARIJKE VERHOEF   

 Contactus in De Huyskamer   

 • Bart Sanders geeft tekst en uitleg over zijn bedrijf.    FOTO: PETER VERBEEK    
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