Mooi einde van het businessjaar
everdingen • Een winterbarbecue, de
klanken van het Soul Jazz Trio en de
kaart- en balletjestrucs van goochelaar/
illusionist Marc Woods, waren donderdagavond de ingrediënten van de gezellige en goed bezochte eindejaarsbijeenkomst van Contactus, een businessclub die regionale ondernemers
samen brengt.
Het was een beetje de avond van Joop
van Genderen, een van de grootste tentenverhuurders in Midden-Nederland
en lid van Contactus. Voor deze speci-

ale gelegenheid had hij een tent ter beschikking opgebouwd, voorzien van
een aangenaam interieur van het populaire steigerhout: tafels, stoelen, sfeerhaarden en een geweldige bar met toebehoren.
In zijn openingswoord werd Van Genderen gecomplimenteerd door John
Hol. De voorzitter van Contactus memoreerde daarna dat de businessclub
een goed en enerverend jaar achter de
rug heeft. Het ledenbestand is serieus
aan het groeien, en hij sprak de hoop

• Met verbazing werd gekeken naar de goocheltrucs.
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uit dat een aantal van de zeven nieuwe
gezichten die deze avond bezochten
zich aan zal sluiten bij Contactus. “We
zijn een hechte en sociale groep geworden waarvan de leden aandacht hebben voor elkaars bedrijven, en in een
aantal gevallen ook tot zakelijke contacten zijn gekomen. Komend jaar
gaan we op deze doelgerichte voet verder, en het bestuur gaat zijn best doen
om enkele noviteiten te ontwikkelen.”
De catering was bij Marja Harlaar, van
Partycentrum Schoonrewoerd en tevens lid van Contactus, in goede handen. Terwijl de gasten genoten van een
heerlijk glaasje pompoensoep kreeg
Jos Bladt, van Bladt Onroerend Goed,
het woord. Het familiebedrijf bestaat
twintig jaar en hield zich aanvankelijk
bezig met financieringen en subsidies.
Acht jaar geleden is geswitcht naar de
verkoop en verhuur van onroerend
goed. “Het gaat ons goed en direct na
de omslag is stichting Bladt Charity opgericht. Daarmee zijn we in staat iets
terug te doen voor de maatschappij:
goede doelen en eenmalige projecten
voor groepen mensen die bijzondere
hulp en aandacht nodig hebben. In- en
verkopen is een van onze grote krachten, en daardoor kunnen we veel doen
met relatief kleine bedragen.” Na het
officiële gedeelte genoot het gezelschap van het heerlijke eten, de jazzy
muziek en de goochelacts.

