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Beste collega’s ondernemers:

Als bestuur van de “Bedrijvenkring Oldebroek” hebben we diverse gesprekken gehad met de Gemeente 

Oldebroek, o.a. met Wethouder Liesbeth Vos en Gertwin Visscher, t.a.v. het onderwerp “Inkoop & 

Aanbestedings” beleid, binnen de Gemeente Oldebroek.

Als bestuur van de “Bedrijvenkring Oldebroek” 

vinden we nl., dat ondernemers uit de Gemeente 

Oldebroek veel meer kansen moeten krijgen om 

offerte aanvragen te ontvangen 

vanuit de Gemeente Oldebroek.

Het is natuurlijk van groot belang dat, vooral 

de inkopers van de Gemeente Oldebroek, 

(ambtenaren, die we geen spoorzoekers willen 

maken), weten wie de ondernemers in de 

Gemeente Oldebroek zijn en welke diensten en/of 

producten men leverd, wand ook hier geldt; 

We hebben als bestuur uiteidelijk dan ook de 

volgende vraag gesteld:

Hoe kunnen we in eerste instantie ervoor zorgen, 

dat de ondernemers van de 

“Bedrijvenkring Oldebroek”  beter zichtbaar worden 

bij de inkopers van de Gemeente Oldebroek!

(ervaring leert dat deze inkopers vaak geen idee 

hebben, wie wat doet)

Hoe willen we die zichtbaarheid vorm geven 

naar onze leden van de Bedrijvenkring 

Oldebroek?

Er is een invulbaar PDF formulier gemaakt, met 

vragen die u als ondernemer kunt invullen en 

retour kunt zenden naar het bekende e-mailadres 

van de “Bedrijvenkring Oldebroek”.

Al deze formulieren worden verzameld en zullen 

Belangen 
behartigen

Kennis & 
kansen 
delen 

Ontmoeten & 
ondernemen

Dat onbekend 
ook onbemind 
kan maken…
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worden aangeboden aan Liesbeth Vos, wethouder 

van de Gemeente Oldebroek.

Uiteraard staat het u allen vrij om een persoonlijke 

afspraak te maken met één van de inkopers van de 

Gemeente Oldebroek, om uw bedrijf / organisatie 

aan hen te presenteren.

Een eventuele volgenstap zou kunnen zijn om 

dit ook verder uit te werken voor de Gemeente 

Hattem en Heerde, omdat Gemeente Oldebroek 

al op diverse vlakken samenwerkt met Hattem en 

Heerde.

We hopen als bestuur dat vooral de zichtbaarheid 

voor u als ondernemer, een zeer positieve 

ontwikkeling zal zijn in de samenwerking tussen u 

als ondernemer en de Gemeente Oldebroek, die 

vooral LOKAAL hun inkopen zouden moeten doen.

Schroom dus niet om het ingevulde PDF formulier 

te zenden naar info@bedrijvenkringoldebroek.nl 

Namens het bestuur 

Harry Hollander 

We hopen als bestuur dat 
vooral de zichtbaarheid voor 
u als ondernemer richting  
gemeente toeneemt.

Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van 

deze nieuwsbrief of wil je ideeën kenbaar maken, stuur 

dan een mailtje  naar  info@bedrijvenkringoldebroek.nl
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Na een jaar overgeslagen te hebben door de Corona perikelen hebben we in 2021 gelukkig weer de 

traditionele BKO-dag kunnen organiseren. Als bestuur waren we ook zeer verheugd dat het door kon 

gaan, wij zaten vooraf nog wel in spanning: hoe zou de wereld er op 16 september uitzien? Op de dag zelf 

hadden we echt alles mee, mooi weer, geen bijzondere maatregelen en het allerbelangrijkste een hele 

grote opkomst van al onze leden. Iedereen was weer blij elkaar te zien en fysiek elkaar weer te kunnen 

spreken. En er is heel veel besproken!

 BE 
DRIJ 
VEN 
DAG
V E R S L AG

Als bestuur wilden we het eenvoudig houden 

met de mogelijke onverwachte vooruitzichten en 

de maatregelen, zodat we snel zouden kunnen 

schakelen. De ontvangst was bij Thereca die 

haar ruimte beschikbaar stelde, waar een ieder 

persoonlijk werd ontvangen en haar kleurtje 

kreeg voor de groepsindeling. Iedereen raakte 

al direct in gesprek met een lekkere appeltaart 

en een kop koffie. Na een welkomstwoord door 

de voorzitster van de BKO, Carola van der Laan, 

gaf Harry Hollander een toelichting op “onder 

de aandacht brengen van het inkoopbeleid van 

de Gemeente Oldebroek”. Wij proberen dit als 

BKO zoveel mogelijk bij de lokale partijen onder 

de aandacht te krijgen. Thereca gaf hierna een 

presentatie over haar bedrijf en organisatie. 

Aansluitend gaf Dries Knol toelichting op het spel 

dat die middag gespeeld zou gaan worden. “Zorg 

dat je het verhaal compleet krijgt”. Een spel dat in 

het teken staat van strategisch samenwerken. De 

informatie kon gedeeld worden bij het bezoek van 

bedrijven die in de omgeving op bedrijventerrein 

van H2O gevestigd zijn. De bedrijven NICI Koffie 

en Automaten, Consmema, Stickermaster en Kok 



5

verhuur waren beschikbaar om de groepen te 

ontvangen voor het spel en tegelijkertijd hun bedrijf 

te presenteren aan de overige leden van de BKO. 

Iedereen was enthousiast over de middag en de 

tijd ging snel naar vijf uur. Om vijf uur werden we 

verwacht bij zalencentrum Coelenhage voor de 

afsluiting van de middag en een gezamenlijke 

borrel en BBQ. Wethoudster Liesbeth Vos deed 

haar welkomstwoord naar de BKO leden en 

vertelde waar de gemeente Oldebroek mee bezig 

is voor haar gevestigde ondernemers. Dries Knol 

deed uiteindelijk de verhelderende verklaring 

van het spel. De drie beste groepen mochten hun 

verhaal presenteren in het lokale dialect zoals 

het verhaal was geschreven. Complimenten aan 

het winnende team zoals zij het verhaal ontleed 

hebben en gepresenteerd hebben.

De avond gleed snel voorbij waarbij iedereen veel 

aan verhalen te delen had van de laatste anderhalf 

jaar. Als bestuur hadden we ingezet om de avond 

te sluiten om negen uur, maar door de grote 

enthousiasme hebben we de avond verlengd tot 

bijna half elf.

We kunnen terugkijken op weer een hele mooie 

BKO dag en dat we het een jaar moesten missen 

zijn we gelukkig na deze avond weer vergeten. We 

waarderen allemaal weer dat een BKO dag met 

lokale ondernemers bijzonder is en we elkaar graag 

zien en spreken.

 

Namens het activiteitenbestuur een ieder 

bedankt om er van deze dag gezamenlijk een 

succesvolle mooi dag gemaakt te hebben!!

Meer foto’s van de bedrijvendag  

zijn te zien op de site:  

www.bedrijvenkringoldebroek.nl.
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Hoe genoeglijk glijd het leven
Des gerusten landman heen…..

Zo was het hier lange, heel lange geleent ok.

Det stiet in de oorkonde van Willem hertog van Gel’re uut de dertiende eeuw. Toen woond’n hier ok 

al meens’n. Hier bint ok nog scheurties  ‘evund’n van Jacoba kannegies uut de 15e eeuw. Hier was een 

bierbrouwerieje en leerlooijerieje maar dat is al joar’n verbiej.

Zo rond de joar’n ’50 van de veurige eeuw woond’n hier een pluimgraaf.

Vrogger heurd’n die bie een kasteel, maar hier woond’n d’r ok iene.

Die gonk over de hele ömtrek hier. Hij was het die in de joar’n ’50 zeeg : “Meens’n denk an mien woord’n, 

wie wilt hier nog wat beleev’n. Dit is nog maar’t begin, maar ’t  word nog veule slimmer. As die hoge luu 

wat in de kop heb, dan hebt ze ’t niet in de konte. Zie bint niet eerder tevreende dan det ze hier alle land 

vertesteleweerd hebt.”

Achterof hef de pluimgraaf geliek ‘e had.

Eers de A28 en noe industrieterrein.

Het was zo rond 1986 toen d’r een begin émaak is met een industrie terrein.Er mos wat meer verbingding 

koom’n tuss’n de ondernemers.

D’r word’n in 1987 een vergadering was beleg’ bie Coelenhage. Anwezig waar’n 30 belangstellende en 

Beernd en Willem van Oldebroek, d’r kwam’p een bestuur en zo was de Bedrijven Kring Oldebroek een feit.

Later wurd’n het H2O, de H stund veur Hattem en Heerde, maar det is ok al weer anders.

In de krante stund: “Een perfecte locatie met een weg en stroatlanteerns , maar … .gien kopers”

De Ondernemers stonden nog niet in de rieje veur een plekkie op het nieje terrein.

Zo noe en dan stond er iets over in de krante. Bv ien uut de politiek die veurstelln öm d’r maar zunnepaneel’n 

op te legg’n dan bracht het nog geld op, noe kostt’n het alleent maar geld.

Onderstaand het complete  
verhaal wat werd opgesteld  
door Diny van der Velde.
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Ok was ter nog een soort peerde concours, 
draveriejen met koetsies enzo.

Noe is det niks niejs want rond het begin van de 20ste eeuw reed’n d’r op 
de Middeldiek ook al koets’n.  

Gien gewone koets’n, nee de mees’n raak’n d’r toe niet over uut-‘eproat.

Koets’n zonder peerde en d’r zaat’n ok meens’n in.

Iets wat het meeste opvalt is misschien wel het windmeul’npark. Van varre te zien, maar ok det is niet niej veur 

disse buurte.

Een 500 meter westelijker dan de noordelijke meule, stond vrogger een watermeule. Het water van 

Hattemerbroek word’n zo af-évoerd richtig de Iessel. Later is de meule vervangen deur een stuw, die stond in 

de Gelderse stouwe. 

In 1960 of ’61 is de stuw afgebröken en de 
betonrest’n bint op-ébloazen deur de genie uut 
Wezep.

De naam’n van de stroat’n op’t industrie terrein bin’t nogal verschillend.

An de westkante is ter nog wat van ‘emaak met naam’n van uutvinders en nobelprijswinnaars.

Maar an de oostkante is het zuunig terwijl doar zoveule mooie naam’n bint van vroggere perceel’n, zoas: de 

Koekoek, de Kieverd, de Gortepot, ’t Aent’ngat en de Olde Muus.

Maar het word’n het Rendement van Warmtekracht en Duurzaamheid veur het klimaat.

Doar had de hertog van Gelre nog nooit over noa-‘edacht.
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Verklaring van de woorden

Scheurties        Scherven

 
Vertesteleweerd                                    Onherstelbaar vernield

Pluimgraaf      Een man die verantwoordelijk was voor het verzorgen van de  

pluimveestapel.                           

    De pluimgraaf ging in de verre omtrek langs met goede 

adviezen en de slechte en oude kippen slachtte hij en verkocht 

ze. Hij had veel vaste klanten. In Wezep woonden veel 

pluimgraaf’s

 
Beernd en Willem    dat was vroeger de uitdrukking voor Burgemeester en

van Oldebroek  Wethouders.

Draveriejen Draverijen met paard en wagen/koets

 
Koets’n zonder peerde  Dat was vroeger de uitdrukking voor de eerste treinen.

    Er liep een stoomtram van Hattem naar Kampen in de buurt 

van de Middeldijk 

Op-‘ebloazen Opgeblazen met springstof

 
De Gortepot  De naam van een stuk land waar vroeger veel gerst werd 

geteeld omdat daar de grond veel veen bevatte en daar gedijt 

Gerst goed op.
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We zijn in gesprek met Arie Wessels van 

Gezondheidscentrum de Bulten in Wezep.

Sinds de afgelopen zomer is Arie lid van de BKO. 

Zijn missie is om mensen beter te laten bewegen. 

Dit kan zijn vanuit verschillende 
achtergronden: 
• ‘Gewoon’ om het bewegen of om af te vallen

•  Bij herstel na een blessure of  operatie of 

voorbereiding op een operatie

• Trainen voor een evenement

•  Bij behoefte aan bewegen maar wanneer iemand 

liever niet naar een grotere sportschool wil gaan.

De aanpak van Arie kenmerkt zich door 1 op 

1-begeleiding. Hij is gedreven om mensen hun doel 

te laten bereiken. Het maakt hem dan ook blij en 

gepast trots als zijn klanten progressie maken  en 

als hij ziet dat mensen gebaat zijn bij zijn inzet. ‘De 

kracht van kleine stappen’ noemt hij dat.

Arie is nu 61 jaar jong. Hij begon zijn carrière in 

de ICT en werkte bij verschillende ministeries. In 

zijn vrije tijd werd hij actief  in de sportverzorging. 

Dat begon 30 jaar geleden. Zo is hij vele jaren 

verzorger/sportmasseur bij WHC geweest en ook 

bij de Wehkamp schaatsploeg. Hij maakte van 

ICT-er de switch tot sportinstructeur bij Landstede 

in Zwolle en verzorgde de hersteltrainingen bij de 

professionele basketballers van Landstede en de 

voetballers van PEC Zwolle. Daarbij was hij ook 

medisch coördinator bij PEC. Enkele jaren geleden 

startte hij bij zijn huis aan de Zuiderzeestraatweg 

497, ‘ingeklemd’ tussen 2 kerkgebouwen, zijn 

eigen fitness-/gezondheidscentrum. Nu de 

coronabeperkingen meer en meer worden 

opgeheven kan hij zijn activiteiten weer 

uitbreiden en binnen afzienbare tijd fulltime in het 

gezondheidscentrum actief zijn. Arie heeft zich 

aangesloten bij de BKO omdat hij graag contacten 

wil onderhouden met bedrijven. Een hoog 

ziekteverzuim binnen een bedrijf kan te maken 

hebben met een gebrek aan beweging van de 

medewerker. Hij hoopt meer en meer te kunnen 

betekenen om mensen aan het bewegen te krijgen. 

Hij ziet het als een armoede dat kinderen steeds 

minder bewegen; en niet alleen kinderen…

In het gezondheidscentrum kunnen oefeningen 

uitgevoerd worden op prachtige fitnessapparaten.

Arie laat het je graag zien en biedt vrijblijvend ter 

kennismaking een uurtje begeleid sporten aan……

‘De kracht van kleine stappen…’
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Een aantal leden 
hebben zich al 
opgegeven voor 
bovengenoemde 
cursus die  
gehouden wordt 
op maandag 08 
en 22 november 
2021. 

Wil je je nog opgeven doe dit dan vóór 22 oktober 

op het mailadres info@bedrijvenkringoldebroek.nl.

De training begint om 17.30 uur.  

Voor de inwendige mens zal worden gezorgd.

Onderwerpen die aan de orde 
komen zijn:
- Proactief handelen

- Doelen stellen

- Timemanagement

- Feedback en motivatie

- Pitchen

De cursus wordt verzorgd door Marco Overdijk 

van Stoeten & Partners. Voor de leden zijn er geen 

kosten aan verbonden.

Cursus ‘leiderschap van dichtbij’
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WAT: Elkaar ontmoeten, elkaars bedrijf 

bezoeken, uw eigen bedrijf promoten middels een 

pitch.

WANNEER:       
 
Donderdag 10 februari 2022
Woensdag 11 mei 2022
Dinsdag 30 augustus 2022
Maandag 21 november 2022

TIJD: 17.00 – 19.00 uur. Er wordt 

gezorgd voor de inwendige mens.

Vindt u het leuk om op één van de genoemde data 

collega ondernemers uit te nodigen in úw bedrijf 

voor een BKO-Café? Laat het ons weten middels 

een email naar info@bedrijvenkringoldebroek.nl

BKO- 
CAFÉ
Elkaar ontmoeten: wat hebben we 
het gemist afgelopen 1,5 jaar en wat 
hebben we de schade ingehaald  
op de BKO-dag.
We willen hier een structureel  
vervolg aan geven door 4x per jaar 
een BKO-Café te organiseren.


