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Unieke netwerkavond bij Unicum
hagestein • In de showroom van Unicum is afgelopen donderdag een bijzondere netwerkbijeenkomst gehouden. Rond tachtig leden en introducées
van de regionale businessclubs Contactus en VOS (Vijfheerenlanden Ondernemen Samen) kwamen voor het
eerst bij elkaar voor een informele en
gezellige ontmoeting.
Enkele leden van Contactus zijn ook lid
van VOS. Een van hen is voorzitter John

Hol, mede-eigenaar van Unicum. Met
VOS-voorzitter Monique Donga wisselt
hij regelmatig van gedachten over de
invulling van hun netwerkbijeenkomsten. Omdat zowel Unicum als Bart
Sanders, eveneens lid van beide businessclubs, graag een presentatie over
hun bedrijf wilden geven, is besloten
een gezamenlijke avond te organiseren
voor alle leden.
Nadat de meeste leden waren binnengedruppeld opende John Hol de avond.

Twee leden Henk van de Lagemaat (Lamotec) en Bas Stigter (Kop ICT) zijn
onlangs getrouwd. Hun vrouwen Angelica en Nicole kregen een mooi boeket
terwijl de mannen werden verrast met
een fles champagne. Na een kwartiertje
keuvelen, borrelen en genieten van de
hapjes die werden verzorgd door Partycentrum Schoonrewoerd kreeg Monique Donga het woord. Evenals Contactus is VOS een jaar of zes geleden opgericht. De vereniging heeft ruim zestig

• Unicum en Bart Sanders Maatpakken gaven een presentatie.
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leden die, onder het motto ‘Alleen loop
je harder, maar samen kom je verder’,
gemiddeld een keer per maand samen
netwerken.
Als gastheer gaf John Hol een presentatie van Unicum, de handelsonderneming die hij samen met zijn vrouw Petra runt. Zeventig jaar geleden is het
bedrijf gestart met het in de markt zetten van garagezeep. De derde generatie
richt zich op producten voor bedrijfshygiëne en op bedrijfskleding. Dat laatste gebeurt vanuit een grote showroom
in Hagestein, waar bedrijven een grote
keuze hebben uit heel veel merken bedrijfskleding en veiligheidsproducten.
Bart Sanders verzorgde de tweede presentatie. Hij heeft op enig moment een
dusdanige passie gekregen voor maatpakken van kwalitatief hoogwaardige
wolsoorten dat hij is begonnen met
Bart Sanders Maatpakken. In zijn
showroom, of op locatie, kiest hij met
de klanten de stoffen en stiksels. Vervolgens worden de exclusieve en toch
betaalbare kostuums in een atelier met
de hand gemaakt. Maar men kan bij
hem ook terecht voor handgemaakte
overhemden en schoenen. “En voor de
twee bruidegommen die zojuist in het
zonnetje zijn gezet heb ik de trouwpakken gemaakt”, liet Bart weten.
Aan het einde van de avond zei Monique Donga dat ze had genoten van een
gezellige avond waarop ze heel wat contacten had gelegd met leden van Contactus. “Het is misschien geen slecht
idee om Contactus een keer uit te nodigen voor een tegenbezoek.” Namens
zijn achterban liet John Hol weten daar
geen bezwaar tegen te hebben.

Netwerkochtend
bij Kaldenberg
Open Coffee Vijfheerenlanden en Gorinchem organiseren dinsdag 23 oktober een netwerkochtend
voor ondernemers bij Kaldenberg
Slagerijen in Vuren. Naast het netwerken krijgen de aanwezigen ook
een rondleiding door de slagerij.
Vooraf registeren via de website
Eventbrite is noodzakelijk, er is plaats
voor zestig ondernemers. Het programma start om 09:00 uur. Het
thema van de gezamenlijke netwerkochtend is: ‘Duurzaam ondernemen
in het slagersvak’. Joop Kaldenberg,
directeur-eigenaar van Kaldenberg,
geeft zijn visie op dit thema en gaat in
gesprek met de ondernemers.

REGIO •

q WWW.EVENTBRITE.NL
Netwerkmiddag ‘Gezond in Leerdam’
LEERDAM • Onder de noemer ‘Gezond in

Leerdam’ is er woensdag 10 oktober
weer een netwerkbijeenkomst, de middag is een vervolg op eerdere bijeenkomsten. De bijeenkomst vindt plaats in
de Lingebolder aan de Koningin Emmalaan 84 in Leerdam en is van 15:00 tot
17:00 uur. Wethouder Cees Taal zal de aftrap doen. De bijeenkomst is bedoeld
voor alle professionals binnen het sociaal
werk en de zorg en anderszins geïnteresseerden. Aanmelden kan via de website
onder het kopje ‘Inschrijvingen’. Voor
vragen kunnen mensen terecht bij SamenDoen via info@samendoen.expert

q WWW.SAMENDOEN.EXPERT

Cursus over
budgetbeheersing

Boek over
glasblazersfamilie

Aandacht voor
duurzaam wonen

Informatieavond
mammacareteam

Basisbeginselen
fotografie

LEERDAM • Barbara Scholtes van Praktijk
Scholtes start donderdag 11 oktober
met een cursus over budgetbeheersing.
Deelnemers leren tijdens de bijeenkomst meer grip te krijgen op hun persoonlijke situatie. Ze leren een begroting te maken, zodat ook duidelijk
wordt waar bezuinigingen mogelijk zijn.
Uiteindelijk wordt er een actieplan gemaakt. De cursus is in stadspodium GO.
Data: donderdagen 11, 25 oktober en 8
en 25 november. Aanmelden via reserveren@go-leerdam.nl.

REGIO • Corina Pelgrim heeft maandag

LEERDAM • In het kader van de Nationale

GORINCHEM • Het mammacareteam van

LEERDAM • Egid Pinckaers van M+E pro-

haar boek ‘De Pelgrimstocht’ uitgebracht, het boek vertelt het verhaal van
de glasblazersfamilie Pelgrim, die vanuit
Duitsland via onder andere Leerdam in
Rotterdam terechtkwam. Een op feiten
gebaseerd verhaal, overgoten met een
laagje fictie. ‘De Pelgrimstocht’ telt 160
pagina’s en is gepubliceerd via Brave
New Books. Meer informatie is te vinden
op de onderstaande website.

q WWW.DE PELGRIMSTOCHT.NL

Kunststof Kozijndagen besteedt Stijl Kozijnen uit Leerdam extra aandacht aan
duurzaam wonen. Belangstellenden kunnen zich donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober laten voorlichten over de
nieuwste manier van isolatie bij kunststof. Daarnaast heeft het bedrijf aan de
Techniekweg 9b enkele leuke acties in
petto voor klanten. Zo is er een ebike te
winnen. De showroom is donderdag en
vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur geopend
en op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Achttien jaar en een eigen bedrijf
zaltbommel/haaften • Tom de Ridder zag dat er vraag was naar een
slimme oplossing voor bakens die nodig zijn bij wegafzettingen. Hij vond
die oplossing en startte nog voor zijn
achttiende verjaardag zijn eigen bedrijf Ri-Traffic.
“Kunnen we die niet goedkoper krijgen?” Met die vraag begon het allemaal. Tom werkte in Utrecht aan de
aanleg van kabels en leidingen. Voordat zo’n project start, moeten er allerlei maatregelen getroffen worden om

veilig aan het werk te kunnen. Iedereen kent wel de rood-witte, reflecterende bakens bij wegafzettingen.
Over de kosten van die verkeersmaatregelen ging het dus. Tom ging op zoek
en vond een ander type baken, dat
flexibel is en daarmee veel minder
ruimte in beslag neemt. “De reflecterende folie is precies hetzelfde en voldoet dus aan de normen”, laat hij zien
in het bedrijfsverzamelgebouw aan de
Valeton in Zaltbommel, waar hij zich
heeft gevestigd.
De flexibele bakens komen uit Polen.

• Tom de Ridder verhuurt en verkoopt verkeersmaterialen.
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“Mijn vriendin is Pools, dat zoekt een
stuk makkelijker”, lacht de jonge ondernemer. Daarnaast had hij geluk dat
het bedrijf vorig jaar op een beurs in
Amsterdam stond. “Daar heb ik een
exclusief contract kunnen sluiten voor
Nederland.”
Zo had de Haaftenaar eind 2017 zijn
eigen bedrijf: Ri-Traffic. Naast de bakens en pionnen ging hij ook andere
terreininrichtingen verkopen, zoals tijdelijke verkeersdrempels en -spiegels.
Sinds kort verhuurt Ri-Traffic de materialen ook. “Als je bijvoorbeeld zelf een
huis bouwt, is huren handiger dan kopen.” Zo kijkt De Ridder steeds tegen
welke problemen de mensen in zijn
doelgroep aanlopen en speelt daarop
in. “Dat is volgens mij de weg naar een
succesvol bedrijf.”
Ondernemen heeft Tom niet van een
vreemde: zijn opa had vroeger een winkel en ook vader De Ridder heeft een
eigen bedrijf. “Eerlijk is eerlijk, dat
helpt wel bij mijn start.” Inmiddels
heeft hij een bedrijfsauto en is en website in de maak. Zo wordt de sneeuwbal
steeds groter. In de toekomst hoopt
Tom ook gemeenten in de regio tot zijn
klanten te mogen rekenen. “En over
vijftig jaar hoop ik net zo ver te zijn als
bedrijven die nu vijftig jaar bestaan.”
Meer informatie: 06-28081866.
Janneke Boogaard

het Beatrixziekenhuis houdt woensdag 17
oktober een informatieavond over het bevolkingsonderzoek borstkanker en afwijkingen in de borst. Deze avond is bedoeld
voor vrouwen die in aanmerking komen
voor het bevolkingsonderzoek en hier
graag meer over willen weten. De bijeenkomst is van 19:00 tot 21:30 uur in de
grote zaal in Lingesteyn in Leerdam. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met vrijdag 12 oktober aanmelden via mammab1@rivas.nl of 0183-644818.

ducties geeft in stadspodium GO weer
een basiscursus fotografie aan. Deelnemers leren omgaan met licht, diafragma,
sluiter, brandpuntafstand, scherpstellen,
standpunt en perspectief, compositie,
werken met licht, mensen fotograferen,
landschappen fotograferen en meer. De
cursus begint op woensdag 10 oktober
en omvat uiteindelijk acht bijeenkomst.
Aan deelname zitten kosten verbonden.
Hierover is meer informatie te verkrijgen
via reserveren@go-leerdam.nl.

Nieuw: Dé Voedingscoach
LEERDAM • Vrouwensportschool hart for her en medisch pedicurepraktijk Dé Voeten-

salon aan de Vlietskant in Leerdam hebben gezelschap gekregen van: Dé Voedingscoach Leerdam. Eigenaresse Monique Leeuwis helpt mensen af te rekenen met
overgewicht. Ze organiseert op donderdagavond 11 oktober een informatieavond.
Monique weet uit eigen ervaring hoe het is om te leven met overgewicht. Zij is inmiddels 33 kilo afgevallen en voelt zich eindelijk weer fit en energiek. Ze is gediplomeerd gewichtsconsulente en geregistreerd bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), hierdoor is het mogelijk dat de zorgverzekeraar haar
consulten (gedeeltelijk) vergoed. Daarnaast is ze sinds kort ook gecertificeerd BenFit-coach. BenFit is een voedings- en leefstijlprogramma, speciaal ontwikkeld om
gezond af te vallen. De informatieavond is bij hart for her aan de Vlietskant 16. Inloop is vanaf 19:45 uur, de avond begint om 20:00 uur. Aanmelden is gewenst en
kan via voedingscoachleerdam@gmail.com of 06-12755671 of 06-28763357.

• Monique Leeuwis van Dé Voedingscoach Leerdam.
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