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Dan denk je ‘die gaat keihard genieten van 
andere dingen.’ Nee hoor, dan gaat hij van 
vroeg tot laat groenten verbouwen voor de 
voedselbank. Dat is typisch iets voor hem. 
Veel voor een ander over hebben, zonder 
daar mee te koop te lopen. Recht doorzee, 
vanuit zijn hart. Zo is hij. Ja is ja en nee is 
nee.”

Je hebt een gezin met twee kleine 
dochters, Zara en Roos. Hou je nog wel 
tijd over voor een privé-leven?
“Als ik ‘s avonds thuis kom en die kleine 
meiden staan met een brede lach aan 
de poort, dan kun je nog zo’n drukke dag 
gehad hebben, dan smelt je. Daar doe je 
het voor. En de zondag is bij mij heilig. Die is 
voor mijn meiden.”

Je vriendin Alette werkt ook drie 
dagen per week in de zaak. Zij doet de 
administratie. Gaat dat goed samen?
Alette: “Ja hoor, we zien elkaar amper 
binnen het bedrijf. Ik zit altijd boven. 
Christian is altijd druk.”

Onderhoud van de auto gebeurt in deze 
economische tijden met de hand op de 
knip. De werkplaats van jouw bedrijf is 
goed gevuld. Wat is het geheim?
“Persoonlijke aandacht. Ik zit zelf op de 
receptie. Als iemand binnenkomt weet ik 
wie het is en kan ik meteen antwoord geven 
op een vraag. Mensen waarderen dat.”

Christian, je vader heeft samen met 
je moeder Dicky (67) Auto Blij groot 
gemaakt. Kijkt hij stiekem nog over je 
schouder mee?
“Nog geen seconde. Hij heeft meer dan 
dertig jaar dag en nacht gewerkt. Op 
19 april 2011 werd hij 65. Hij riep altijd 
‘dan wil ik met een limousine opgehaald 
worden en me nergens meer mee 
bemoeien’. En dat is gebeurd. Hij heeft die 
dag zijn laatste auto afgeleverd en letterlijk 
afstand genomen van het bedrijf.” 

Ondernemen. Doe jij het anders 
dan je vader?
“De autobranche heeft zich de laatste 
decennia sterk ontwikkeld. Als jij voorbij 
kwam rijden met jouw auto hoorde mijn 
vader al wat er aan de hand was en ging 
hij meteen aan de slag. Wanneer een auto 

tegenwoordig in de werkplaats komt, gaat 
de motorkap eerst open om verbinding te 
maken met de computer om te ontdekken 
waar het probleem zit. Mijn vader had 
moeite met die ontwikkelingen, voor mij is 
dat heel gewoon.” Lachend: “Maar er zijn 
ook zaken die ik er in hou hoor. Wanneer ik 
een auto aflever, krijgen klanten nog steeds 
een Spaanse vlaai met de slogan ‘Blij rijden, 
blij zijn, blij blijven’.”

Je hebt gezien hoe hard je vader werkte. 
Dan kun je denken ‘laat die sores maar 
over aan een ander’. Dat heb je niet 
gedaan. Waarom?
“Hard werken is niet erg. Ik begin om zeven 
uur en maak zes dagen per week zo’n 
twaalf uur per dag. Dat is de aard van het 
beestje. Ik zie het nu ook aan mijn vader. 
Die was nooit voor elf uur ’s avonds binnen. 

“KLANTEN WAARDEREN PERSOONLIJKE AANDACHT”

AUTO BLIJ IS AL 35 JAAR EEN BEGRIP IN ZEVENAAR EN OMGEVING. EERST ALS UNIVERSEEL 
AUTOBEDRIJF, SINDS 1991 ALS SEAT-DEALER. IN 2011 NAM CHRISTIAN BLIJ (37) SEAT 
AUTO BLIJ OVER VAN ZIJN VADER CHRIS (68). PERSOONLIJKE SERVICE EN AANDACHT 
ZIJN DE BASIS VAN HET SUCCES VAN HET FAMILIEBEDRIJF, DAT ACHT MAN PERSONEEL 
TELT.“WE HEBBEN EEN RUIME VASTE KLANTENKRING, IK KEN IEDERE KLANT BIJ NAAM. DAT 
MAAKT ONS STERK,” ALDUS CHRISTIAN. NAAST SEAT-DEALER IS AUTO BLIJ SPECIALIST IN 
ONDERHOUD EN REPARATIE VAN VOLKSWAGENS, AUDI’S EN SKODA’S.
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“ De zondag is voor mijn meiden. ”

! SEAT AUTO BLIJ 
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Jullie zien elkaar de hele dag. 
Zorgt dat niet voor spanning?
Marita: “We hebben allebei onze eigen 
functie in het bedrijf. We vervelen elkaar 
nooit.” Laurens, plagerig: “Nou, thuis af en 
toe.” Lachend: “Nee hoor. Maar soms heb ik 
als ik ’s avonds laat thuiskom geen zin meer 
om nog facturen na te kijken. Dan ben ik 
klaar met die dag, maar Marita wil ook die 
facturen afhebben. Dus dat gebeurt af en 
toe. Praten met elkaar is het belangrijkste, 
maar thuis is thuis en dan is het even klaar.”

Hoe zien jullie de toekomst 
van ’t Centrum?
Marita: “Je moet met je tijd meegaan. Door 
verbouwingen, maar ook met de gerechten 
op de kaart. Je kunt bij ons de biefstuk en 
het varkenshaasje eten, maar in het wild-
seizoen ook hazenbout en wildstoofpotje. 

Daarnaast doen we veel proeverijen en we 
cateren op locatie. Mensen kunnen hapjes of 
salades bestellen, maar ook een compleet 
verzorgde catering. En we hebben sinds 
anderhalf jaar een eigen biertapwagen voor 
evenementen en feestjes bij mensen thuis.”

Zullen jullie drie kinderen de zaak later 
overnemen?
Laurens: “Ik heb daar twee gedachten bij. 
Ik wil het ze niet opleggen. Wij hebben 
dit bedrijf nu achttien jaar en je mist een 
hoop familietijd. Daar heb ik wel eens 
moeite mee. Maar in schoolvakanties gaan 
de kinderen vaak mee en dan helpen ze 
met de afwas of tafels indekken. Misschien 
krijgen ze dan ook die aspiratie naar het vak. 
Dat ze zeggen: ‘pap, dat wil ik later ook.’ Dat 
zou ik wel leuk vinden.”

Laurens, je broer is chef-kok. Heb jij ook 
altijd een passie voor horeca gehad?
Laurens: “Ik kom uit de transportwereld en 
Marita is bouwkundige. We wilden op een 
gegeven moment iets anders. Mijn broer 
had het er altijd over ooit voor zichzelf te 
beginnen. Toen ben ik bij hem op de koffie 
geweest en ik zei tegen hem: ‘Ik denk dat 
we samen iets moeten beginnen’.”

Wat is voor jullie het voordeel van een 
familiebedrijf?
Marita: “We kennen elkaar door en door en 
weten wat we aan elkaar hebben.” Laurens 
voegt toe: “Mijn broer Alex werkt hier ook 
vaak en Lianne, de dochter van Geert en 
Anneke, werkt af en toe als oproepkracht. 
Als er onverwachts een grote groep mensen 
voor de deur staat, dan kan ik altijd mijn 
familie vragen of ze komen. We begrijpen 
elkaar zonder woorden.” Marita: “Ook het 
personeel voelt als familie, we hebben een 
heel leuk team.”

“WIJ ZITTEN BOVENOP KWALITEIT EN SERVICE”

IN 1996 KOCHTEN DE BROERS LAURENS EN GERARD REIJMER SAMEN MET HUN ECHTGENOTES MARITA 
EN ANNEKE HORECABEDRIJF ’T CENTRUM IN BABBERICH. HET GROEIDE UIT TOT EEN BLOEIEND 
RESTAURANT MET ZALEN EN MOGELIJKHEID TOT CATERING OP LOCATIE. ACHTER ’T CENTRUM, AAN HET 
WATER, KUNNEN GELIEFDEN ELKAAR ZELFS HET JAWOORD GEVEN WAARNA DE FAMILIE REIJMER HET 
TROUWFEEST VERZORGT, BIJVOORBEELD IN DE PAS VERNIEUWDE V.D. LUGTZAAL MET LED-VERLICHTE 
BAR. TEGENWOORDIG HEBBEN LAURENS EN MARITA SAMEN DE LEIDING OVER ’T CENTRUM. LAURENS: 
“MIJN BROER BEGON OP Z’N 13E IN DE HORECA EN WILDE OP Z’N 55E STOPPEN. IN 2011 HEBBEN WIJ 
HEM EN ANNEKE IN GOEDE HARMONIE UITGEKOCHT. ZIJ HELPEN ONS NOG STEEDS IN DE WEEKENDS EN 
ALS WIJ OP VAKANTIE GAAN.”

“ We vervelen elkaar nooit. ”



“ Het draait om klantloyaliteit. ”

04

[ W
W

W
.TOYOTA-ZEVENAAR.NL ]

! AUTOBEDRIJF BLOEM
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zoek naar informatie en occasions. Nu zijn 
ze door internet veel beter geïnformeerd en 
voorbereid.” 
Carlo: “Klantloyaliteit daar draait het om. 
Uitstekende producten, een marktconforme 
prijs bieden en nazorg zijn vanzelfsprekend, 
maar er is meer. We willen hier een warm 
bad creëren. We hebben een goed, vast 
team van elf mensen, één monteur is 
bijna veertig jaar in dienst. Als klanten hier 
komen kennen ze hun eigen monteurs en 
maken ze een praatje. Dat werkt.” 

Toyota is een merk dat altijd erg met 
duurzaamheid bezig is. Hoe zit dat met 
jullie bedrijf?
Carlo: “We hebben 240 zonnepanelen op 
het dak, we voorzien helemaal zelf in onze 
energiebehoefte. Daarnaast hebben we een 
laadpunt voor elektrische auto’s.”

Jullie zijn in september 2014 25 jaar 
Toyota-dealer. Dat gaat groots gevierd 
worden. Hoe ziet het feest er over 25 jaar 
uit?
Roy: “Dan zijn we nog steeds een familie-
bedrijf, hoop ik. Carlo heeft twee kinderen, 
zelf ben ik net vader geworden van een 
zoon. Wat zij ook gaan doen later, het 
belangrijkste is dat ze straks plezier hebben 
in hun werk. Wij voelen dat ook zo. Het 
maakt niet uit om veel uren te maken, 
als je het werk maar leuk vindt.” Carlo: 
“Wij blijven ambitieus, maar wel op een 
verantwoorde manier. Met Toyota hebben 
we een ijzersterk merk in huis. Toyota is 
een pionier op het gebied van technische 
ontwikkelingen in de autobranche. We 
zien de toekomst met veel vertrouwen 
tegemoet.”

Jullie hebben allebei gestudeerd, 
Roy commerciële economie en Carlo 
bedrijfswetenschappen. Was het 
vanzelfsprekend dat jullie het bedrijf 
overnamen?
Carlo:“We hebben tijdens en na onze studie 
wel even bij andere bedrijven gewerkt, maar 
het was al snel duidelijk waar onze harten 
lagen. Als klein jongetje liepen we al in de 
showroom, we zijn als poetser begonnen. 
Maar je neemt het bedrijf natuurlijk niet in 
één keer over. We zijn aan de slag gegaan 
en toen kregen we al snel de bevestiging 
dat we dit samen wilden doen. ”

Varen jullie door op het gedachtegoed 
van jullie ouders of slaan jullie andere 
wegen in?
Roy: “We hebben veel geleerd van onze 
ouders, zeg maar gerust alles. Kosten-
beheersing, de relatie met de klant, aan-
pakken, geen poehaa. Maar je kunt de 
markt niet meer vergelijken met vroeger. In 
het begin kwamen mensen zelfs ’s avonds 
aan de keukentafel de auto ophalen en 
gingen ze langs verschillende bedrijven op 

“WIJ WILLEN EEN WARM BAD CREËREN”

AUTOBEDRIJF BLOEMBERG B.V. IS EEN ECHT 
FAMILIEBEDRIJF, MET CARLO (33) EN ROY 
(32) ZIT DE TWEEDE GENERATIE AAN HET 
STUUR VAN DE TOYOTA-DEALER. VADER 
GEERT (65) EN MOEDER MARIA (63) LEGDEN 
VEERTIG JAAR GELEDEN HET FUNDAMENT 
AAN DE KLAPSTRAAT IN WESTERVOORT; 
25 JAAR GELEDEN VERHUISDE DE HELE 
FAMILIE MET HET BEDRIJF NAAR ZEVENAAR. 
AAN DE MARCONISTRAAT ADEMT HET 
VIERTAL TOYOTA UIT ELKE PORIE. “WIJ 
ZIJN TROTS OP ONS BEDRIJF, ONZE NAAM, 
ONZE PRODUCTEN EN MENSEN.“ ROY IS 
DE COMMERCIËLE MAN, CARLO WAAKT 
OVER ALGEMENE BEDRIJFSVOERING EN 
DE FINANCIËN, MARIA VERZORGT DRIE 
DAGEN PER WEEK DE ADMINISTRATIE EN 
IS GASTVROUW, GEERT FUNGEERT ALS 
SPARRINGPARTNER EN ADVISEUR VOOR 
ZIJN ZONEN. WIE KIEST VOOR AUTOBEDRIJF 
BLOEMBERG KIEST VOOR PERSOONLIJKE 
SERVICE, BETROUWBAARHEID EN DUUR-
ZAAMHEID. VERKOOP VAN NIEUWE 
EN GEBRUIKTE TOYOTA’S, LEASEN, 
ONDERHOUD, REPARATIE, FINANCIERING 
EN SCHADEHERSTEL. AUTOBEDRIJF 
BLOEMBERG B.V. HEEFT ALLES IN HUIS 
VOOR EEN PASSEND ANTWOORD OP ELK 
MOBILITEITSVRAAGSTUK.



“ We gaan voor kwaliteit en stabiliteit. ”
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Een eigen bedrijf betekent veel uren 
maken. Heb je eigenlijk wel een 
privéleven?
“Ik heb geluk met mijn vrouw Willeke. 
We voelen elkaar aan, ze geeft me de 
ruimte om meer van huis te zijn dan een 
gemiddeld iemand die in loondienst zit. En 
dat terwijl we drie kinderen hebben en zij 
ook nog werkt, in de zorg. Petje af.” 

Met die drie kinderen, Iris (10), 
Floris (8) en Loïs (4), zit het met de 
toekomst van het bedrijf wel snor.
“Daar ben ik niet mee bezig. Maar het zit 
er wel in. Die van vier jaar geeft al precies 
aan wat ze mooi vindt, op een sympathieke 
manier weet ze de zaak te regelen. “

Maurits, je groeide thuis op tussen de 
behangrollen, verfblikken, vloeren en 
gordijnen. Heb je nooit een ander vak of 
bedrijf overwogen?
”Ik heb bij andere bedrijven gewerkt om 
ervaring op te bouwen en te leren, dat 
vonden mijn ouders heel belangrijk. Maar 
het is altijd de insteek geweest om terug 
te keren. De ondernemersgeest heb je van 
nature, dat zit er bij onze familie in. Mijn 
opa’s hebben ook eigen bedrijven gehad.” 

Wat heb je van je ouders geleerd?
Duidelijk: ”Werken. Niet lui zijn. De handen 
uit de mouwen steken. Als jongetje van tien 
stond ik wel eens te kijken en dan riep mijn 
vader “Ga eens wat doen, pak even een 
bezem.”

Is ondernemen in een familiebedrijf 
anders dan in een ander bedrijf?
“Een familiebedrijf heeft niet het belang 
voorop staan van heel veel winst maken. 
Je gaat voor een gestage groei. Als bij 
een ander bedrijf een directeur na zes jaar 
verdwijnt en er komt een nieuwe, dan vaart 
die weer een andere koers. Wij hebben een 
sterke band met onze leveranciers en veel 
personeelsleden werken hier al tientallen 
jaren. Ze staan met het werk op en gaan 
er mee naar bed. Die verbondenheid voel 
je. In het bedrijf heb ik allemaal rotsvaste 
mensen zitten, die allemaal gespecialiseerd 
zijn, ik verbind ze, ik organiseer. Wij gaan 
voor kwaliteit en stabiliteit.”

Neem jij de zaak mee naar huis?
Lachend: “Nu we ouder worden, gaan de 
gesprekken met mijn ouders in familiesfeer 
minder over de zaak.”

 “DE ONDERNEMERSGEEST HEB JE VAN NATURE”

VAN SCHILDERSWINKEL TOT DÉ AANBIEDER VAN COMPLEET WOONGENOT IN DE LIEMERS. IN 
RUIM VEERTIG JAAR PELGRIM BV IS ER VEEL VERANDERD. ZOON MAURITS (40) NAM HET 
ROER OVER VAN MOEDER MARJO (61) EN VADER TONNY (66). ZIJN BROER MANFRED (38), 
DE CREATIEVE MAN BINNEN DE FAMILIE, WERKTE TWINTIG JAAR IN DE ZAAK EN DRAAGT ALS 
STYLIST EN ADVISEUR NOG STEEDS ZIJN STEENTJE BIJ. SCHILDEREN EN TIMMEREN KUNNEN 
DE VAKMENSEN VAN PELGRIM NOG STEEDS ALS GEEN ANDER, DAARNAAST KOMEN KLANTEN 
UIT HET HELE LAND NAAR WESTERVOORT OM HUN INTERIEUR TE VERFRAAIEN, HUN WONING 
OP TE KNAPPEN OF TE VERBOUWEN. VERF, BEHANG, RAAMDECORATIE, TAPIJT, VLOEREN, 
STOFFERING, ZONWERING, GLAS. VOOR ELKE VIERKANTE CENTIMETER INTERIEUR HEBBEN 
MAURITS PELGRIM EN ZIJN VAKMENSEN EEN OPLOSSING VOORHANDEN. MET OOG VOOR 
IEDERS LEVEN, WOONWENSEN EN PERSOONLIJKE SMAAK. KWALITATIEF HOOGWAARDIGE 
EN BETAALBARE OPLOSSINGEN. EN BIJ EEN IDEE OF ADVIES BLIJFT HET NIET. “WE LEGGEN, 
BEVESTIGEN, MAKEN EN MONTEREN, WE ONTZORGEN DE KLANT VAN A TOT Z.” 
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is echt een vriendschap tussen ons, we zijn 
meer dan alleen vader en zoon. Dat is ook 
wel bijzonder.”

Wat is voor jou het voordeel dat dit een 
familiebedrijf is?
“Het voordeel is dat je kleinschaliger werkt 
en kortere lijnen hebt. Daardoor kun je snel 
schakelen. We hebben bovendien geen 
8-tot-5-mentaliteit, dus als er iets is dan 
proberen we daar zo goed mogelijk op in te 
spelen. Ook kennen we de klant bij naam, 
er is geen nummergevoel.”

De autoverkoop loopt terug. Hoe zie je 
de toekomst van je bedrijf?
“Service zal altijd blijven maar we hebben 
wel ons aanbod verbreed naar complete 
mobiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van 
elektrische scooters en fietsen. We zijn ook 
Aixam-dealer voor brommobielen. Laatst 
kregen we een order van de Landmacht 
binnen, die brommobielen voor intern 
transport wil gebruiken. Die verandering 

heeft wel zijn weerslag op de werkplaats, 
want zij moeten ook ineens fietsen en 
brommobielen klaarmaken. De enige con-
stante is de verandering en daar moet je op 
meeliften.”

Is er al een nieuwe generatie Brandon 
die jou wellicht ooit zal opvolgen?
“Ik heb drie zoons van vier, zeven en tien. 
Maar net zoals ik ben vrijgelaten om mijn 
eigen keuzes te maken, laat ik hen daar 
ook in vrij. De één wil op dit moment DJ 
worden, de ander piloot en de jongste heeft 
daar nog niet echt een idee van”, lacht 
Robin. “Mijn opa hielp ooit mijn vader hier, 
zoals mijn vader nu mij helpt. Zo is het wel 
een echt Brandon-bedrijf. Of mijn zoons mij 
ooit gaan helpen, dat zullen we zien. Ik 
vind alles mooi, zolang ze maar gezond en 
gelukkig zijn.” 

Je vader is dit bedrijf begonnen. Heb jij 
zelf ook altijd in deze branche willen 
werken?
Robin: “Ik heb altijd wel iets met auto’s 
gehad. Na de middelbare school ben ik MTS 
Autotechniek in Apeldoorn gaan doen. Daar 
heb ik ook mijn vakbekwaamheidsdiploma 
en patroonsdiploma gehaald. Vervolgens heb 
ik in Den Haag een managementopleiding 
gedaan en na negen maanden leger ben ik 
gaan werken bij Autotemp in Amsterdam. 
Van daaruit ben ik hier gekomen. Het heeft 
allemaal verwantschap met vier wielen en 
een stuur.”

Was het vanzelfsprekend dat je je vader 
zou opvolgen?
“Nee, mijn vader heeft mij daarin vrij-
gelaten. Daarom ben ik eerst in Amsterdam 
gaan werken om zelf te kijken en ontdekken 
wat de mogelijkheden zijn. Toen ik 26 was 
en er een paar jaar werk op had zitten, ging 
hier een verkoper weg en zo ben ik in het 
bedrijf gestapt. Mijn vader helpt trouwens 
nog steeds mee in de zaak. Dat vindt hij 
leuk en hij kent natuurlijk veel klanten, 
omdat hij hier al bijna 50 jaar actief is. Er 

“DE ENIGE CONSTANTE IS DE VERANDERING”

IN 1966 BEGON GEERT BRANDON EEN AUTOBEDRIJF IN ZEVENAAR MET DE ONVERGETELIJKE 
SLOGAN ‘AL KOMEN WE UIT DE KIPPENSCHUUR, WE ZIJN ER ALS DE KIPPEN BIJ’. ONDER 
LEIDING VAN ZOON ROBIN, DIE IN 1996 IN DE ZAAK STAPTE, GROEIDE BRANDON UIT VAN 
PEUGEOT-GARAGE TOT COMPLEET MOBILITEITSBEDRIJF. ROBIN: “WIJ HEBBEN ER VOOR 
GEKOZEN OM ONS PRODUCTAANBOD TE VERBREDEN MET ONDER ANDERE ELEKTRISCHE 
SCOOTERS, FIETSEN EN BROMMOBIELEN IN PLAATS VAN TE FOCUSSEN OP ÉÉN AUTOMERK.”

“ Wij zijn meer dan 
alleen vader en zoon. ”



“ Ik noem hem gewoon papa.. ”
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Jac, je zoon leert elke dag van jouw 
ervaring en kennis van je vader. Leer je 
ook wat van hem?
Jac: “Ja, Roy is een echte duizendpoot, hij is 
niet alleen stoffeerder, ik laat hem steeds 
meer doen zoals offertes uitrekenen en het 
opmeten van aparte zaken, die technisch 
een stuk lastiger zijn en waarvoor geen 
standaardoplossing bestaat. Ook al omdat 
hij het zelf monteert. Dan komt hij met 
hele goede ideeën. Die ervaringen delen 
we dan.”

Jac, je bent nu 62. Hoe ziet 
Colors@Home Ebbers Wonen 
er over tien jaar uit?
“Ik hoop los van mij. De keuze om ons 
twee jaar geleden aan te sluiten bij de 
franchiseorganisatie Colors@Home is een 
goede geweest. De marges staan in deze 
tijden onder druk. Voor niets gaat de zon op. 
We profiteren van de inkoopvoordelen, we 
brengen een gezamenlijke folder uit, deze 
formule staat als een huis.” Roy: “Ik kijk niet 
zo ver vooruit. Ik werk nu negen jaar in de 
zaak en dat gaat goed. We kunnen goed 
samenwerken. We hebben weinig woorden 
nodig om elkaar te begrijpen. Je moet 
niet groeien om het groeien. Wij leveren 
kwaliteit en service, in deze branche draait 
het om vertrouwen. Daar werken we elke 
dag met hart en ziel aan.”

Jullie zijn vader en zoon, maar jullie 
hebben ook een werkgever-werknemer 
relatie. Wat is het verschil?
Roy: “In het begin had ik er wel even wat 
moeite mee. ‘Hoe spreek ik hem aan in de 
zaak?’ Maar nu ben ik het gewend. Ik noem 
hem gewoon papa”.
Jac: “Dat vind ik prima, mensen mogen ge-
rust weten dat hij mijn zoon is. Vader en 
zoon zijn heeft voordelen, je kent elkaar. 
We zijn allebei eigenwijs, toch passen onze 
karakters goed bij elkaar. Wij lopen elkaar 
nooit voor de voeten, thuis niet en hier niet. 
Natuurlijk is er in de winkel wel sprake van 

een zakelijke verhouding, maar van mij 
hoeft die hiërarchie niet zo. Ik sta er niet 
boven, ik sta er tussen. Ik zit niet apart op 
een kantoortje koffie te drinken.”

Roy, was het vanzelfsprekend om in het 
bedrijf van je vader te gaan werken?
“Nee, ik heb wel altijd meegeholpen als kind. 
Ik vond de branche altijd geweldig, maar ik 
heb eerst zeven jaar bij een meubelzaak 
in Rheden en Dieren gewerkt. Toen ik daar 
te weinig perspectief zag en mijn vader 
iemand zocht om de parketafdeling op te 
zetten, was één plus één twee.” 

“VADER EN ZOON ZIJN HEEFT VOORDELEN”

WIE OVER DE DREMPEL VAN COLORS@HOME EBBERS WONEN IN DUIVEN STAPT ZIET 
METEEN DAT DE APPEL NIET VER VAN DE BOOM VALT. DE GELIJKENIS TUSSEN VADER 
JAC EBBERS (62) EN ZOON ROY (35) IS OPVALLEND. NET ALS HUN LIEFDE VOOR HET VAK. 
VADER EN ZOON ZORGEN ELKE DAG WEER VOOR MOOIE ÉN FUNCTIONELE INTERIEUR-
OPLOSSINGEN. LAMINAAT, PVC, TAPIJT, VINYL, PARKET, VERTICALE LAMELLEN, 
HORIZONTALE JALOEZIEËN, SHUTTERS, PLISSÉGORDIJNEN, ROLGORDIJNEN, OVERGORDIJNEN, 
VITRAGE, INBETWEENS, VOUWGORDIJNEN EN DAKRAAMBEKLEDING, VOOR ELKE, VLOER, 
WAND OF RAAM IS ER WEL WAT WILS. COLORS@HOME STAAT VOOR EEN BELEVING IN 
DE WERELD VAN WOONDECORATIE. KWALITEIT GECOMBINEERD MET GOEDE PRIJZEN EN 
AANTREKKELIJKE ACTIES EN EEN STERKE SERVICE. ALLES WAT JAC, THEA EN ROY EBBERS 
EN HUN MEDEWERKERS BART EN JEANETTE IN DE WINKEL VERKOPEN, KUNNEN ZE LEGGEN, 
MONTEREN OF HANGEN.
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“ Ons motto is ‘hard werken én hard genieten’. ”
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Etentjes, (bedrijfs)feesten, bruiloften, 
congressen, vergaderingen en cursussen. 
Overdag en ’s avonds en dat zeven 
dagen per week. Houden jullie nog vrije 
tijd over? 
Martin: “Ja, we nemen tijd om de accu 
op te laden. We gaan op vakantie , naar 
het theater. Dat is een kwestie van goed 
plannen. Ons motto is ‘hard werken én hard 
genieten’. Dat laatste doen we trouwens 
ook in het bedrijf hoor. Het verzorgen van 
feesten is het mooiste wat er is, al die 
blije, genietende mensen. Prachtig. Martijn: 
“Privé en zakelijk lopen naadloos in elkaar 
over. Naast familie en collega’s zijn we ook 
buren, want we wonen beide aan een kant 
van de zaak. Martin knikt: “Op donderdag 
passen Diny en ik op de kleine van Martijn 
en zijn vriendin Avra, Juul van anderhalf”. 
Lachend: “Het valt medewerkers wel op dat 
ik dan wat minder hier ben.”

In 1954 is de eerste zaal gebouwd, in de 
jaren zestig de tweede, in de volksmond 
‘de Soos’ genoemd. In de jaren negentig 
is er nagenoeg een compleet nieuw 
bedrijf gebouwd. Wat zit er in het vat? 
Martin en Martijn: “We blijven volop in 
beweging. Overdag hebben we veel 
vergaderingen, cursussen, presentaties 
en personeelsbijeenkomsten. ’s Avonds 
hebben veel verenigingen hier hun thuis; 
vooral dans, zang en muziek, maar ook de 
Rotaryclub, toneelvereniging, biljartclub, 
noem maar op. Ook omarmen we nieuwe 
ontwikkelingen als (bier)proeverijen en 
een pubquiz elke eerste woensdag van de 
maand in het café. In het weekend hebben 
we feesten en partijen, elk feest is anders en 
proberen we echt uniek te maken. Catering 
aan huis of bedrijf is ook nog steeds een 
groeiende tak. En.… dan natuurlijk de grote 
openbare feesten als carnaval, Konings-
dag, WK voetbal, Westervoort in beweging 
en de kermis. In het afgelopen jaar is de 
serre erbij gekomen. Dit jaar gaan we voor 
het eerst een openbaar terras draaien. 
Deze plek is een ideaal rustmoment voor 
wandelaars en fietsers over de dijk. En de 
komende jaren krijgen alle zalen opnieuw 
een facelift. Dat willen we afronden in mei 
2019 als Wieleman 100 jaar bestaat.” 

Wat zijn de voordelen van een 
familiebedrijf? 
Martin en Martijn: “De bedrijfsvoering is 
veel meer gericht op de lange termijn. Het 
is van jezelf, de betrokkenheid is enorm, 
ook van de medewerkers. Veertig mensen 
werken hier, vast personeel, parttimers 
en oproepkrachten. Wij trekken het begrip 
familie veel breder dan alleen de familie 
Wieleman. Drie mensen werken al meer 
dan veertig jaar bij ons, dat zegt wel wat. 
Wij voelen ons één grote familie. Ook 
gasten voelen dat. Sommigen hebben hier 
hun trouwdag, 12!, 25, 40, 50 en zelfs 
55-jarige bruiloft gevierd. “

“WIJ VOELEN ONS ÉÉN GROTE FAMILIE “

VAN EEN EENVOUDIG DORPSCAFÉ IN 1919 TOT EEN MODERN HORECABEDRIJF IN 2014. 
OVERGROOTOUDERS DRIKKUS EN SIENTJE EN GROOTOUDERS HERMAN EN RIET ZOUDEN HUN 
OGEN UITGEKEKEN HEBBEN ALS ZE NU OVER DE DREMPEL VAN ZALENCENTRUM WIELEMAN 
ZOUDEN STAPPEN. HET FAMILIEBEDRIJF TELT NEGEN ZALEN RONDOM EEN DYNAMISCHE 
KEUKEN. VADER MARTIN EN MOEDER DINY WERKEN SINDS 1981 MET HART EN ZIEL IN DE 
ZAAK, DIE NOG STEEDS HÉT TREFPUNT VAN WESTERVOORT IS. HET BLOED KRUIPT WAAR HET 
NIET GAAN KAN, WANT MET MARTIJN, DE VIERDE GENERATIE WIELEMAN IN HET BEDRIJF, 
ZIET DE TOEKOMST ER ZONNIG UIT.



“ Aan één woord hebben we vaak genoeg. ”
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Wat leren jullie van elkaar?
Maurits: “Ik ben heel serieus., misschien iets 
te. Yvette is extraverter en heel spontaan, 
zij kan nog wel eens een geintje maken.”
Yvette: “Natuurlijk hun kennis en ervaring, 
elke dag leer ik van mijn ouders.”
Maurits: “Het inmeten is echt precisiewerk. 
Yvette had het snel onder de knie, evenals 
de kennis over textiel en dons.” 

Wat zijn de voordelen van een 
familiebedrijf?
Eensgezind: “De continuïteit en flexibiliteit. 
We gaan niet voor de waan van de dag, 
maar voor de lange adem. Maurits lachend: 
“Want de volgende generatie komt eraan”, 
doelt hij op de vier maanden oude Sem, 
het zoontje van Yvette. “Aan één woord 
hebben we vaak genoeg en de lijnen met 
de fabricage zijn kort.”

68 en 67 jaar, voor veel mensen een 
mooie leeftijd om te stoppen met 
werk. Als Bedadviseurs Berentsen geen 
familiebedrijf was geweest, waren jullie 
dan al gestopt?
Antoinette: ”Als de kinderen te kennen 
hadden gegeven om niet door te gaan, dan 
betwijfel ik of we al gestopt waren. Ik zou 
niet weten waarom, het is zo’n prachtig 
vak. We vinden ons werk leuk, het contact 
met de mensen, de nieuwe gezichten en 
bestaande mensen die je kunt helpen met 
nazorg. De in- en verkoop kun je heel lang 
volhouden.”

Vijftien uur per dag in de zaak. Raken 
jullie nooit op elkaar uitgekeken?
Yvette, lachend: ”Ook privé zien we elkaar 
elke dag. Nee hoor, dat verveelt niet.” 
Pascal: “We stoppen heel veel liefde in 
de zaak. Maar zodra we de deur achter 
ons sluiten hebben we het niet meer 
over het werk.” Maurits: ”Er is meer dan 
werk alleen. Daarom zijn we niet voor de 
zondagopenstelling. We werken zes dagen 
per week heel intensief. Dan moet je er op 
de zondag privé voor je kinderen en familie 
kunnen zijn.”

Yvette, hoe vanzelfsprekend was het om 
in het bedrijf van je vader en moeder te 
gaan?
”Ik dacht altijd ‘zeg nooit nooit’, maar 
vanzelfsprekend was het niet. Natuurlijk 
ging ik al vroeg mee met inkopen. Ik 
heb eerst andere banen gehad. Ik heb 
congressen verkocht, de hele wereld 
rondgevlogen, maar uiteindelijk landde ik 
toch hier. Dit vak heeft echt inhoud. Ik zou 
geen bed kunnen verkopen op ‘de mooi’. 
Een bed moet functioneel zijn. Het heeft 
tenslotte met gezondheid te maken, slapen 
is een essentieel onderdeel van het leven”
Maurits vult zijn dochter aan: ”We hebben 
de kinderen nooit aangezet om in het 
bedrijf te stappen. Het is hun eigen keuze 
geweest.“

 “WIJ GAAN VOOR DE LANGE ADEM”

MAURITS (68) EN ANTOINETTE BERENTSEN (67) GEVEN HUN KLANTEN AL 38 JAAR EEN 
GOED SLAAPGEVOEL. MAATWERK IS DÉ STANDAARD BIJ BEDADVISEURS BERENTSEN UIT 
ZEVENAAR, DIE ALS ENIGE ONDERNEMING IN NEDERLAND BETTOMICA BEDBODEMS LEVERT, 
EEN SLAAPSYSTEEM DAT OP DE MM NAUWKEURIG WORDT AFGESTEMD OP DE INDIVIDUELE 
PERSOON EN IN ELKE LEVENSFASE BIJGESTELD KAN WORDEN. “DE MEESTE KLANTEN KIEZEN 
BIJ ONS VOOR EEN INVESTERING VOOR HET LEVEN. DE PRIJS/KWALITEITVERHOUDING IS 
OPTIMAAL.” DOCHTER YVETTE (33) KREEG DEZE MISSIE MET DE PAPLEPEL INGEGOTEN. 
ZIJ IS SINDS DRIE JAAR WERKZAAM IN HET BEDRIJF. ZOON PASCAL (41) MAAKT HET 
SLAAPSYSTEEM. HIJ VERTAALT DE BEDRIJFSFILOSOFIE TREFFEND: “WIJ ZIJN DE SPECIALIST 
ONDER DE SPECIALISTEN.” NAAST BEDBODEMS LEVERT BEDADVISEURS BERENTSEN OOK 
MATRASSEN EN KUSSENS MET EEN BETTOMICA SIGNATUUR. DEKBEDDEN, BEDLINNEN, 
LEDIKANTEN EN BADLINNEN KOMEN VAN GERENOMMEERDE LEVERANCIERS.
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de handen gewerkt, maar tegenwoordig 
is het vak door de vele elektronica heel 
specialistisch geworden.”

Het bedrijf bestond vorig jaar negentig 
jaar. Reden voor een feestje?
“Jazeker! Tot oktober hebben we elke maand 
een actie, bijvoorbeeld korting op beurten 
of onderdelen. Als mensen zich op onze 
website aanmelden voor de nieuwsbrief, 
dan krijgen ze aan het begin van de maand 
de nieuwe actie toegestuurd.”

Wat is voor jullie het voordeel dat jullie 
in een familiebedrijf werken?
Anne: “De gemoedelijkheid en de korte 
lijntjes. We zijn een klein bedrijf, dus 
we hebben goed overzicht en zijn erg 
betrokken bij onze mensen.” Frans vult aan: 
“En het vertrouwen naar de klant toe is een 
voordeel. Mensen kenden de naam Vos al.” 
Anne: “Er is tussen ons ook nooit frictie. Dat 
komt omdat we allebei onze eigen taken 

hebben en trots zijn op het feit dat we de 
derde generatie zijn.” Frans: “Dat is eigenlijk 
wel uniek. Zo kun je zien dat het toch een 
familiebedrijf is.

Wat hebben jullie van jullie 
vader geleerd?
Frans: “Heel veel. Het ondernemen, nergens 
bang voor zijn, altijd een uitdaging aangaan 
en het vakmanschap.” Anne: “Onze vader is 
in 2004 overleden. Hij heeft de verbouwing, 
die we in 2001 hebben gerealiseerd, 
nog meegemaakt. Daar was hij heel trots 
op, dat zijn kinderen zo serieus een grote 
investering deden.”

Zijn er al nieuwe generaties die hierna 
aan de slag gaan?
Anne vertelt trots: “Ja, misschien wel. Mijn 
dochter Marieke van 25 heeft ideeën om 
straks mijn stoel over te nemen. En de 
oudste zoon van Frans, Sjors van 17, is nu 
leerling-monteur. Dus wie weet wat de 
toekomst brengt. Ze zouden het allebei wel 
erg leuk vinden, maar wij zijn nog lang niet 
van plan om te stoppen!”

Is de passie voor auto’s 
er altijd geweest?
“Bij mijn broer altijd wel. Dat ambieerde 
ik helemaal niet”, lacht Anne. “Frans 
wist al vanaf de middelbare school dat 
hij de zaak in wilde. Ik was secretaresse 
op het gemeentehuis in Duiven. Toen de 
boekhouder hier wegging, dacht ik: ‘goh, 
misschien kan ik dat zelf wel doen.’ In tien 
maanden heb ik een middenstandsdiploma 
gehaald en mijn broer had de technische 
papieren. Toen konden we allebei de zaak in.”

Is er veel veranderd?
Anne: “Ja, we hadden sinds de jaren ’60 ook 
een bergingsbedrijf en carrosseriegedeelte. 
Daar zijn we in 2001 mee gestopt. Ook 
de autobranche heeft een gigantische 
ontwikkeling doorgemaakt. We zijn erkend 
Opel-reparateur maar we repareren auto’s 
van alle merken. Vroeger werd er veel met 

“WIJ ZIJN IN HART EN NIEREN OPEL-MENSEN”

AL SINDS 1923 IS HET AUTOBEDRIJF VAN FAMILIE VOS EEN BEGRIP IN DUIVEN. ACHTER 
IN ZIJN SCHUUR REPAREERDE OPA THEO FIETSEN, MOTOREN, VRACHTWAGENS EN AUTO’S. 
OOK VERZORGDE HIJ EEN TAXIDIENST VOOR ONDER ANDERE BURGEMEESTER BARON 
VAN DORTH TOT MEDLER EN DE PASTOOR. IN 1958 NAM ZIJN ZOON FRANS VOS DE 
ZAAK OVER. HIJ VERHUISDE HET AUTOBEDRIJF NAAR DE HUIDIGE LOCATIE AAN DE OUDE 
TOLSTRAAT. INMIDDELS IS HET DE BEURT AAN DE DERDE GENERATIE VOS: DOCHTER ANNE 
EN HAAR BROER FRANS STAAN SINDS 1989 AAN HET ROER. “EERLIJK, BETROUWBAAR EN 
SERVICEGERICHT. DAT ZIJN ONZE KERNWOORDEN.”

“ Wij zijn trots dat wij de derde 

generatie in het bedrijf zijn. ”
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HEIJNEMAN BOUW, BOUWT OOK VOOR JOU!

GERARD HEIJNEMAN (50) BEHOORT TOT DE VIERDE GENERATIE VAN HEIJNEMAN BOUW UIT 
ZEVENAAR. HET BOUW- EN AANNEMERSBEDRIJF DAT HET KEURMERK VAN BOUWGARANT 
MAG VOEREN, BESTAAT AL VANAF 1890 EN IS STEEDS VAN VADER OP ZOON OVERGEGAAN. 
GERARD RUNT ZIJN BEDRIJF VANUIT HET BEDRIJFSPAND AAN DE DIJKWEG 41 IN OUD-
ZEVENAAR, DAT IN 1932 DOOR ZIJN OPA WERD GEBOUWD. EEN DEEL VAN DE OUDE 
WERKPLAATSMUUR IS NOG ZICHTBAAR IN DE BEDRIJFSHAL. IN DE WERKPLAATS VOEREN DE 
BOUWSPECIALISTEN DE VOORBEREIDINGSWERKZAAMHEDEN UIT VOOR DE VERSCHILLENDE 
BOUWOPDRACHTEN.

meeste zijn hier als leerling begonnen. Mijn 
oudste medewerker Bennie is zelfs nog als 
leerling gestart bij mijn opa.” 

Wat vind je vooral leuk aan je werk?
“Elke opdracht is weer anders en het is 
leuk om mee te denken hoe je wensen tot 
uitvoering kunt brengen binnen een bepaald 
budget. Op het moment bouw ik voor 
een ouder echtpaar waarvan de man zelf 
architect is geweest. Hij heeft zijn ideeën 
en ik vind het leuk om mee te denken en er 
dan samen vorm aan te geven.”

Wat doe je buiten het werk?
“Momenteel train ik op mijn mountainbike 
voor Expeditie Mont Ventoux. Daar ga 
ik 22 juni voor de 2e keer aan mee-

doen, samen met mijn zoon van 14 jaar 
en veel andere deelnemers. We proberen 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor het goede doel: Orange Babies. Op 
www.expeditiemontventoux.nl staat alle 
informatie.” 

Is er nog iets dat je graag zou willen 
doen, wat werk betreft?
“Ik zou wel een keer iets willen maken van 
KLH (kruislagenhout). Dat is een bouw-
systeem uit Oostenrijk dat bestaat uit 
massieve houten wanden en vloeren. Daar 
kan je een heel huis mee bouwen, zonder 
beton of staal. Dat lijkt me gaaf om te 
doen.”

Het familiebedrijf bestaat al 124 jaar, 
wie is er mee begonnen?
“Mijn overgrootvader. Daarna heeft mijn 
opa het overgenomen - voor zover ik me 
kan herinneren - met een broer. Vervolgens 
ging de zaak over op mijn vader en zijn 
drie broers, later werkte mijn vader er nog 
samen met één broer.”

Wanneer kwam jij dan in beeld?
“Ik heb de zaak op 1 januari 1993 van mijn 
vader overgenomen, waarbij ik de eerste 10 
jaar nog met mijn oom heb samengewerkt.”

Hoe heeft het bedrijf zich ontwikkeld en 
welke werken heb je zoal verricht?
“Mijn overgrootvader begon als timmerman 
voor zichzelf en later heeft mijn opa op 
de Dijkweg een woning met werkplaats 
gebouwd. Toen mijn ouders trouwden is 
het verbouwd tot dubbel woonhuis. Ik 
ben hier nog geboren. Toen ik in de zaak 
kwam, was mijn eerste grotere opdracht 
de verbouw van een kinderdagverblijf en 
later volgde onder andere de bouw van 
het gezondheidscentrum aan de Oude 
Doesburgseweg. Maar ik heb daarnaast ook 
restauratiewerk verricht aan bijvoorbeeld 
de St. Martinuskerk hier in Oud-Zevenaar 
en de reconstructie van de burcht op het 
Masiusplein verzorgd.” 

Zo dat is veelzijdig…
“Ja, wij doen zowel nieuwbouw als ook 
verbouw, renovatie, restauratie en onder-
houd. Opdrachtgevers kunnen bedrijven 
zijn, particulieren, maar ook de gemeente 
bijvoorbeeld.”

Wat vind je belangrijk in je werk?
“Dat het kwalitatief goed is en ook mooi.”

En als er een steen scheef zit?
“Ja, dan moet ie eruit. Ik ben kritisch op 
mijn eigen werk. In het bedrijf werkt een 
vaste kern van 6 timmerlieden en een 
metselaar die veel ervaring hebben. De “ Ik denk graag mee hoe je wensen tot uitvoering 

kunt brengen (binnen een bepaald budget). ”



“ Je moet creatief zijn. ”
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bezig was. Daarin verschillen wij met de 
vorige generatie. Natuurlijk moeten we wel 
eens keuzes maken die ten koste gaan van 
ons privéleven. Je kunt nooit om vijf uur de 
deur achter je dicht trekken en zeggen ‘zo 
je bent klaar’. Lachend: “Maar we komen de 
dagen gemakkelijk door, hoor. Eén dag extra 
in de week zou niet gek zijn.”
 
Twee kapiteins op één schip. 
Hoe werkt dat?
Jan-Willem: “Prima, Belinda doet de 
boekhandel, ik de kantoorboekhandel. 
Daarnaast doet zij de planning en het 
personeel, ik zorg voor de administratie en 
de automatisering.”

De boekhandel heeft het moeilijk door 
internetverkoop en de economische 
malaise. En steeds meer mensen hebben 
een e-reader. Hoe houden jullie je 
staande?
Jan-Willem: “We hebben een breed assorti-
ment boeken, tijdschriften en kleine 
kantoorbenodigdheden. Onze sterke punt 
is onze adviesfunctie en service. Dat kun 
je alleen waarmaken met vakkundig en 
betrokken personeel. Daarnaast moet je 
creatief zijn. Mensen willen tegenwoordig 
een stuk beleving, sfeer proeven, een prettig 
gevoel overhouden aan hun winkelbezoek. 
Daar spelen we op in met ‘Latte en Letters’. 
Dat is een soort ontmoetingsplek.” Belinda: 
“We organiseren met regelmaat workshops 
en signeersessies met bekende schrijvers. 
Zo komt op 31 mei Esther Verhoef naar onze 
winkel.” 

Jullie hebben twee kinderen: 
Tim (15) en Joy (12). Komt er een derde 
generatie in de winkel?
Jan-Willem en Belinda: “Wij gaan er niet 
vanuit dat ze de zaak over zullen nemen. 
Als ze het willen en er zit toekomst in, dan 
graag. Als ze wat anders willen, vinden we 
het ook goed.”

Samen met een compagnon hebben 
jullie anno 2014 vijf Boek en Buro 
filialen onder jullie hoede: naast 
Zevenaar in Ede, Haaksbergen, Zutphen 
en Doesburg. Een druk bestaan. Hebben 
jullie wel een privéleven?
Belinda: “Het is hard werken, dat weet je, 
dat wringt wel eens privé, Jan-Willem gaat 
daar gemakkelijker mee om. Hij is het van 
huis uit gewend.” Jan-Willem: ”Toen we 
net in de zaak zaten, hadden we nog geen 
kinderen en waren we wél dag en nacht met 
de zaak bezig. Maar met kinderen werkt het 
anders. Nu proberen we zakelijk en privé 
de juiste mix te vinden. Vroeger was het 
vanzelfsprekend dat als je een eigen zaak 
had, je eigenlijk alleen maar daar mee 

“ÉÉN DAG EXTRA IN DE WEEK ZOU NIET GEK ZIJN”

DAT JAN WILLEM REBERS (46) OOIT IN DE VOETSPOREN ZOU TREDEN VAN ZIJN OUDERS 
WAS GEEN ABC’TJE. HET WAS JUIST ZIJN VROUW BELINDA (45) DIE TOEKOMST ZAG IN DE 
BOEKENWINKEL VAN HAAR SCHOONOUDERS. NA HAAR STUDIE AAN DE H.E.A.O. VOLGDE 
ZE DE VAKOPLEIDING BOEKHANDEL EN DEED ZE ERVARING OP IN BOEKHANDELS IN 
AMSTERDAM EN WEESP. IN 1997 KEERDE BELINDA SAMEN MET JAN WILLEM TERUG VAN 
AMSTERDAM NAAR HAAR ROOTS IN ZEVENAAR OM BIJ REBERS BOEK EN BURO TE GAAN 
WERKEN. TWEE JAAR LATER DEDEN WIM (77) EN IRENE (74) NA RUIM DERTIG JAAR EEN 
STAPJE TERUG EN NAM HET ONDERNEMERSDUO DE ZAAK OVER. SAMEN BOUWDEN ZE HET 
FUNDAMENT VAN HUN (SCHOON)OUDERS UIT TOT DE ZAAK DIE HET NU IS: EEN MODERNE 
BOEKHANDEL MET LEESCAFÉ. EEN CAPPUCCINO OF EEN LATTE MET EEN KRANTJE OF 
TIJDSCHRIFT ERBIJ, EEN BOEKJE LEZEN OF GRATIS INLOGGEN MET DE LAPTOP OF IPAD. HET 
KAN ALLEMAAL BIJ ‘LATTE EN LETTERS’.
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Zijn jullie altijd in het bedrijf van jullie 
vader werkzaam geweest?
Henri: “Het bedrijf was niet alleen van 
mijn vader, maar ook van mijn moeder. Zij 
werkte net zo hard mee in het bedrijf. Ze 
deed de hele administratie.” Dick: “Henri 
en ik zijn ook nog een jaar weggeweest, 
naar Amerika en Canada. We kochten daar 
oldtimers die we importeerden om ze 
vervolgens door te verkopen.”

Wanneer besloot je vader om het stokje 
door te geven?
Dick: “Toen ik de grond van de huidige 
locatie wilde kopen.” Henri: “Pa was toen 
inmiddels gepensioneerd.”

Dus toen gingen jullie op deze locatie 
verder?
Dick: “Nee, nog lang niet. Het heeft nog 
wel 11 jaar geduurd voordat we de bouw-
vergunning kregen.” Henri: “We zijn in 
2010 pas op deze locatie begonnen. Helaas 
heeft onze vader het niet meer mogen 
meemaken.”

In het jaar 2010 zijn jullie ook 
ondernemer van het jaar geworden. 
Waarom werden jullie geroemd? 
Henri: “Wij zijn een belangrijke werkgever 
voor de regio en maatschappelijk betrokken. 
We sponsoren veel verenigingen. Zo zijn 
we bijvoorbeeld hoofdsponsor van de 
Westervoortse voetbalverenigingen. Mijn 
vader was nog één van de oprichters van 
A.V.W.’66.”

Dus jullie maatschappelijke 
betrokkenheid is groot?
Henri: “Ja, er wordt nog wel eens vergeten 
hoe belangrijk het MKB is voor het sociale 
leven. Zonder MKB zijn er geen sponsors en 
juist die sponsors zijn zo belangrijk voor het 
verenigingsbestaan.

Hebben jullie nog toekomstplannen?
Dick: “Nee, we volgen de ontwikkelingen 
en spelen daar zo nodig op in.”

Wat is het mooiste aan jullie werk?
Henri: “Het omgaan met mensen. We 
dienen nu al drie generaties en dat willen 
we ook graag blijven doen.” Dick knikt: “Ja, 
het sociale gebeuren, dat vind ik ook het 
mooiste.”

Een bandencentrum èn sierbestrating in 
één bedrijf, hoe is dat zo gekomen? 
Henri: “Onze vader begon als melkrijder 
en kocht met geleend geld zijn eerste 
vrachtwagen. Door de transport kende hij 
veel mensen. Een van zijn connecties bracht 
hem op het idee om een filiaal met banden 
te beginnen in Westervoort (Speedway). 
Zo ging het ook met de stenen; mijn vader 
wilde naast zijn bandenbedrijfje nog iets 
anders beginnen. Met de vrachtwagen 
haalde hij stenen bij de betonfabriek en zo 
rolde hij vanzelf in de sierbestrating voor 
particulieren, een goede beslissing bleek 
later, want Duiven en Westervoort waren 
toen groeigemeenten.” 

En wanneer zijn jullie in beeld 
gekomen?
Dick: ”We begonnen op 15-jarige leeftijd 
met folders rondbrengen en later ging Henri 
op de vrachtwagen om stenen te bezorgen. 
Ik heb een technische opleiding en hield me 
meer bezig met de banden. 

MEER DAN BANDEN ALLEEN EN KEIGOED!

HENRI (1957) EN DICK (1963) VAN ESSEN ZIJN DE TWEE GROTE MOTOREN ACHTER HET 
WERVELENDE BEDRIJF IN WESTERVOORT. VAN ESSEN BANDEN IS INMIDDELS UITGEGROEID 
TOT EEN GARAGEBEDRIJF MET ‘BANDENHOTEL’ EN BIJ VAN ESSEN SIERBESTRATING ZIJN DE 
NIEUWSTE TRENDS OP HET GEBIED VAN SIERBESTRATING, BESCHUTTING EN VERLICHTING TE 
BEWONDEREN IN EEN GROTE SIERTUIN EN DE SHOWROOM. DE TWEE BROERS NAMEN HET 
STOKJE VAN VADER DIRK OVER, TOEN DE FAMILIE IN 1996 DE GROND KOCHT WAAR VAN 
ESSEN BANDEN EN SIERBESTRATING NU IS GEVESTIGD. DEZE RUIME, MODERNE LOCATIE OP 
DE SMIDSE 1-3 BIEDT HET BEDRIJF NIEUWE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN. OP DE OUDE 
LOCATIE AAN DE HAMERSESTRAAT VERHUURT VAN ESSEN NU APPARTEMENTEN IN HET 
NIEUWE WOON-ZORGCENTRUM. 

“ Wij zijn maatschappelijk betrokken. ”
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“ Wat goed is, spreekt zich voort. ”

een goede band met elkaar gekregen. Je 
deelt meer met elkaar. Je bent op de hoogte 
van elkaars privésituatie. Die belangstelling 
is er gewoon.”

Veel bedrijven in jouw branche redden 
het niet. Wat is jouw geheim?
“We zijn al zo lang een stabiele 
onderneming. Wat goed is, spreekt zich 
voort. Het voelt vertrouwd hier, wij doen 
geen rare dingen, doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg, die instelling hebben 
wij. De lijnen zijn kort, mensen hebben één 
aanspreekpunt. Ze weten dat ze bij ons 
kwaliteit in huis halen en dat de service goed 
is. Kijk, de ontwikkelingen in de branche 
gaan snel. Maar niet elke verandering is 
ook een verbetering. Wij hebben oog voor 
innovatie en esthetica, maar verliezen de 
functionaliteit zeker niet uit het oog. Bijna 

alle buitenzonwering maken we zelf in onze 
werkplaats. Maatwerk en kwaliteit gaan zo 
hand in hand. De zelffabricage is tekenend 
voor de enorme kennis die binnen het 
bedrijf aanwezig is. Wij maken en verkopen 
bijvoorbeeld al dertig jaar de schermen met 
knikarmen, die bij andere bedrijven al lang 
uit het assortiment zijn verdwenen. Dat is 
een prima product, dat uitstekend wordt 
gewaardeerd.  Vorige week kwam hier nog 
een klant die er 25 jaar geleden één had 
gekocht. ‘Ik wil exact dezelfde’ zei hij. Hij 
had er in al die jaren nooit één probleem 
mee gehad.”

Staat jouw zoon al te popelen om de 
zaak over te nemen?
“Hij is wel geïnteresseerd in techniek, dat 
wel, maar wat hij later wil worden weet ik 
niet. Die keuze is aan hem.”

Heb je ooit een andere job overwogen?
“Nee, als jongen hielp ik tijdens de 
vakanties al mee. Na school heb ik mijn 
militaire dienstplicht vervuld,  sinds 1991 
werk ik in de zaak, ik ben begonnen als 
monteur. Ik ben stap voor stap steeds meer 
werkzaamheden gaan doen.”

Je vader is inmiddels 72. Toch draagt hij 
nog steeds zijn steentje bij.
“Hij werkt hier anderhalve dag in de 
week. Hij verzorgt de administratie, doet 
de showoom als ik op pad ben. Lachend:  
“Iemand met meer ervaring dan hij kan ik 
me niet wensen.”

Ik zie nog meer bekende gezichten 
rondlopen.
“Dat kan goed. Twee van onze monteurs 
werken hier al 33 jaar, vanaf het begin. 
Daar ben ik echt enorm trots op. En ook 
de andere drie medewerkers zijn hier al 
lang werkzaam. Dat zegt genoeg  over hun 
betrokkenheid.”

Lange dienstverbanden. Is dat 
kenmerkend voor een familiebedrijf?
“Dat denk ik  wel. Je gaat niet voor de waan 
van de dag. Je hebt door al die jaren heen 

“MAATWERK EN KWALITEIT GAAN HAND IN HAND”

VAN A TOT Z, VAN ADVIES TOT EN MET MONTAGE, OP ELKE VRAAG VAN PARTICULIEREN OF 
BEDRIJVEN OP HET GEBIED VAN ROLLUIKEN, HORREN, GARAGEDEUREN EN ZONWERING 
- BUITEN EN BINNEN - HEEFT AEROFIL ZONWERING BV IN WESTERVOORT AL 33 JAAR EEN 
PASKLAAR ANTWOORD IN HUIS. HENK VAN ESSEN BEGON IN 1981 IN HET ARNHEMSE IN DE 
ZONWERING, MAAR HIJ VERHUISDE AL SNEL NAAR INDUSTRIETERREIN ’T AMBACHT WAAR 
HIJ DE BESCHIKKING KREEG OVER EEN SHOWROOM VAN 300 M2, WERKPLAATS EN KANTOOR 
INEEN. IN 2002 DROEG HENK DE ZAAK OVER AAN ZIJN ZOON EDWIN (45), WESTERVOORTER 
IN HART IN NIEREN EN NET ALS HIJ GEZEGEND MET EEN HART VOOR DE ZAAK.
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Waarin onderscheiden jullie je 
als familiebedrijf?
Rob: “Vooral in de klantvriendelijkheid. 
Klanten voelen zich thuis bij de familie. 
Ze komen ook gewoon binnen voor een 
kop koffie of een praatje.” Robbie: “Voor 
veel mensen geeft onze persoonlijke be-
nadering en het niet onder druk zetten 
de doorslag bij het kopen van een auto. 
Sommige klanten komen al vijftig jaar bij 
ons, zoals een meneer van 95 die bij mijn 
opa een auto kocht, toen bij mijn vader en 
daarna bij mij. Ook organiseren we af en 
toe iets voor onze vaste klanten: op 18 juni 
houden we hier een WK-avond met hapjes 
en drankjes en een groot TV-scherm.”

Hoe zien jullie de toekomst?
Robbie: “Ik denk dat we voor de komende 
jaren een goed pakket hebben. We bieden 
alles: van verkoop en verhuur van auto’s tot 
financiering en schadeherstel. Sinds vorig 
jaar verkopen we ook Nimoto elektrische 
scooters en fietsen. Mijn uitdaging is om 
de sfeer en herkenbaarheid vast te houden, 
ook als ik het straks alleen moet doen.” 
Rob: “Ik heb nu nog een flinke vinger in de 
pap, maar over vijf jaar word ik zestig en 
dan wil ik wat minder gaan werken. Maar ik 
zal zeker niet thuis gaan zitten, dat is niets 
voor mij.”

Was het vanzelfsprekend dat jullie ‘in 
de zaak’ zouden komen?
Rob: “Ik ben in de auto’s opgegroeid en 
weet niet beter. Vanaf mijn negende hielp 
ik al mee in het bedrijf van mijn vader. Na 
school moest ik op een vuilnisemmer gaan 
staan om auto’s af te plakken zodat hij ze 
kon spuiten.” Robbie: “Ik ben daar wat vrij-
er in gelaten, maar wist al vrij snel dat ik 
deze kant op wilde.” Rob: “Robbie heeft 
altijd gezegd dat hij in de zaak wilde. Ik 
zei hem dat hij in loondienst meer vrije tijd 
zou hebben. Ondanks dat wilde hij toch hier 
komen. Daar ben ik wel heel trots op.”

Hoe is het om als vader en zoon 
samen te werken?
Robbie: “Dat is altijd heel soepel gegaan. 
Over sommige dingen denken we anders, 
maar dat heeft vooral met het gene-
ratieverschil te maken. Zo zijn we een paar 
jaar terug overgestapt op digitale planning 
en dat leverde wel wat weerstand op.” 
Rob: “Ja, wij werkten vroeger gewoon met 
een dikke agenda. Toen moest ineens alles 
digitaal, dat was even lastig. Maar nu het 
draait, ben ik er heel blij mee.”

Raken jullie nooit op elkaar uitgekeken?
Robbie: “Nee, eigenlijk niet. We hebben 
ook privé een aantal tradities waar ik niet 
snel van af zal wijken. Op zaterdag na het 
werk met z’n allen bij mijn moeder soep 
eten bijvoorbeeld. Dan maakt het niets uit 
dat we net zes dagen met elkaar gewerkt 
hebben.”

“WIJ ONDERSCHEIDEN ONS IN KLANTVRIENDELIJKHEID”

IN 1967 BEGON EEF VAN RENNES EEN AUTOREPARATIEBEDRIJF IN ARNHEM. HET BEDRIJF 
GROEIDE EN IN 1981 VESTIGDE AUTOBEDRIJF VAN RENNES ZICH AAN DE HENGELDER 11 IN 
ZEVENAAR. NAAST REPARATIE EN VERKOOP VAN OCCASIONS WERD DE SERVICE UITGEBREID 
MET DE VERKOOP VAN NIEUWE AUTO’S. ZOON ROB VOLGDE ZIJN VADER OP EN VAN RENNES 
WERD ERKEND SUZUKI- EN KIA-DEALER. SINDS 2003 WERKT OOK ROB’S ZOON ROBBIE IN 
DE ZAAK. SAMEN MET DE COLLEGA’S UIT DE SHOWROOM EN WERKPLAATS STAAN ROB, ZIJN 
VROUW INA EN HUN ZOON ROBBIE ZES DAGEN PER WEEK KLAAR VOOR HUN KLANTEN.

“ Klanten voelen zich thuis bij de familie. ”



“ Ik ben ondernemer, maar mijn hart ligt bij het brood. ”

Wat is het succes van 
Echte Bakker Koenen?
“Kwaliteit proef je. Koenen staat voor 
professionaliteit, kwaliteit en service. We 
leveren dagelijks een breed assortiment 
aan ovenvers brood van ambachtelijke 
kwaliteit en banketproducten. We gebruiken 
natuurlijke en eerlijke grondstoffen. Sinds 
kort verbouwen we zelfs onze eigen graan 
aan de Rivierweg.”

En klanten waarderen dat?
“Ja, je moet je onderscheiden. Natuurlijk 
moet je ook omzet draaien, daar ben 
je ondernemer voor. Stilstand betekent 
achteruitgang, we staan altijd open voor 
groei. Maar mijn hart ligt nog steeds bij 
het brood. Ik zweer zelf bij artisanaal 
brood. Brood zonder broodverbeteraars 
volgens het oude recept zoals we het 
vroeger deden. Zoals desembrood en spelt 
waar tegenwoordig veel vraag naar is. 
Desembrood wordt niet gebakken met gist, 
maar met desem. Het is rijk aan calcium en 
ijzer, is e-nummer vrij, langer mals, vol van 
smaak en uitstekend geschikt voor mensen 
met een allergie.”

“KWALITEIT PROEF JE”

ALS ER ÉÉN ONDERNEMING IN DE REGIO HET PREDIKAAT FAMILIEBEDRIJF VERDIENT DAN 
IS HET WEL ECHTE BAKKER KOENEN UIT WESTERVOORT. PAUL (48) IS DE VIJFDE GENERATIE 
KOENEN DIE HET BEDRIJF SAMEN MET ZIJN VROUW NICOLETTE EN SCHOONZUS MIRJAM 
RUNT. HET FUNDAMENT VAN ECHTE BAKKER KOENEN WERD IN 1869 GELEGD AAN DE 
KLAPSTRAAT. IN 2004 VERHUISDE DE BAKKERIJ NAAR EEN GROOT, NIEUW PAND AAN 
HET VERGUN, DAT PAUL SAMEN MET ZIJN BROER TON BOUWDE. NA HET PLOTSELINGE 
OVERLIJDEN VAN TON IN 2010 ZETTEN PAUL, NICOLETTE EN MIRJAM DE BEDRIJFSVOERING 
VOORT ZOALS TON HET GEWILD ZOU HEBBEN: MET PASSIE EN GEDREVENHEID. EN IN DE 
GEEST VAN HUN VADER. HIJ HAD ALS LIJFSPREUK ‘EEN KLANT KOOPT ALTIJD BIJ EEN 
WINNAAR, NIET BIJ EEN VERLIEZER.’ DAT LEGT ECHTE BAKKER KOENEN GEEN WINDEIEREN: 
ZES DAGEN PER WEEK ZORGT HET FAMILIEBEDRIJF VOOR BROOD OP DE PLANK BIJ ACHT 
BAKKERSWINKELS EN VERSCHILLENDE RETAILERS EN INSTELLINGEN IN DE REGIO.
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Echte Bakker Koenen is een rasechte 
bakkersfamilie. Met de volgende 
generatie Bas (20), Arjan (20), 
Susanne (17), Vincent (17) en Jan (14) 
lijkt het kostje voor de toekomst van 
het bedrijf gekocht. 
“Het zou natuurlijk mooi zijn, maar ik leg 
er geen druk op. Bas, Arjan, Susanne en 
Vincent werken in de zaak. Natuurlijk, toen 
ik zo oud was als Bas nu runde ik het hele 
bedrijf al met Ton, omdat mijn vader was 
overleden. Maar de tijden zijn veranderd. 
Toen was het allemaal vanzelfsprekend om 
in het bedrijf te gaan, nu heb je een keus. 
Maar ik heb er nooit spijt van gehad. Dit is 
mijn leven.”

Een leven waarin je ontzettend veel 
uren op de arbeidsvloer maakt. En 
je verantwoordelijk bent voor vijftig 
medewerkers. Dat betekent vijftig 
gezinnen. Heb je wel een privéleven?
“Ja hoor, Ik ben wel veel hier, maar ik sta 
niet meer om 2 uur ’s nachts in de bakkerij. 
Op zaterdagmiddag heb ik tegenwoordig 
zelfs vrij. Ik heb sinds een aantal jaren een 
bootje. En als er iets in Westervoort te doen 
is, zijn we altijd van de partij.”


