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Voorwoord

We staan aan het einde van een jaar waarin veel van onze leden onzeker zijn 
geworden over hun toekomst. We voelen de hoge prijzen allemaal in onze 
portemonnee en hebben geleerd dat vrede niet vanzelfsprekend is. Agrariërs 
maken zich zorgen over de stikstofplannen van het kabinet, starters kunnen 
nog altijd moeilijk aan een woning komen en de droge zomer maakte wederom 
zichtbaar hoe snel ons klimaat verandert. Als één van de grootste coöperaties van 
Nederland zien wij het als onze verantwoordelijkheid om, samen met onze leden 
en klanten, op zoek te gaan naar oplossingen voor de grote problemen van deze 
tijd. Samen bouwen we aan een duurzamere economie.
Zo zijn we betrokken bij de Green Deal. Samen met uiteenlopende partijen werken 
we aan het energieneutraal maken van bedrijventerreinen. Het doel: alle 22 
West-Friese bedrijventerreinen energieneutraal in 2040. De eerste resultaten van 
deze uiterst duurzame samenwerking zijn inmiddels zichtbaar. In deze uitgave 
vertelt Bas Koeten, ondernemer en voorzitter van de Stichting Energieneutrale 
Bedrijventerreinen (SEB) over de Green Deal, waarbij ondernemers die duurzame 
stappen willen zetten, worden begeleid.  Als het gaat om duurzaamheid is Bas 
overigens een ware pionier. Zijn onderneming, Bas Koeten Racing in Westwoud, 
is al jarenlang ‘groen’ bezig. Het bedrijf beschikt over ruim 750 zonnepanelen, 
slimme domotica en wordt elektrisch verwarmd.
Ook Museum Broekerveiling in Broek op Langedijk, de oudste 
doorvaargroenteveiling ter wereld, omarmt duurzaamheid. In dit magazine  
vertelt directeur Ron Karels over dit unieke museum. Een museum waar alleen 
lokale producten worden geserveerd en gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen 
en elektrische verhuurbootjes. En daar vaart uiteindelijk iedereen wel bij.
Het echtpaar Kay uit Oterleek blikt in deze editie terug op de financiële keuzes 
die zij in hun leven hebben gemaakt. Ze runden ooit een melkveehouderij en 
zijn nu op zoek naar een wat kleinere, toekomstbestendige woning. In de rubriek 
Kleingeld vertelt de elfjarige Puck Rood uit Warmenhuizen over haar spaargedrag 
én haar grote passie: het volleybal. Puck speelt bij Dinto, één van de lokale 
verenigingen die wij als bank ondersteunen met Rabo ClubSupport. Dat maakt de 
bal in mijn ogen mooi rond. 
Ik wens je veel leesplezier en uiteraard een zeer voorspoedig 2023.
 
Ronald Bleeker
Directeur coöperatieve Rabobank West-Friesland

Beste lezer,

< Egboetswater, fotografie MARRY DE GROOT « coverfoto GUILLAUME GROEN 

P
O

R
T

R
E

T
FO

TO
 E

LS
 B

R
O

ER
S 



4  Rabo &Co

12

16

22

38



5

Rabo &Co is een uitgave van de lokale banken van Rabobank Groepsorganisatie en wordt kosteloos verspreid onder leden en relaties van de banken op verschillende openbare gelegenheden. Rabo &Co 
wordt gedrukt op duurzaam gerecycled papier en verschijnt in 86 verschillende lokale edities. Het magazine geeft een inkijk in wat er speelt in de (lokale) gemeenschap en op welke manier Rabobank  
hier vanuit haar missie Growing a better world together bij betrokken is. Het magazine verschijnt drie keer per jaar. Concept en realisatie: Coöperatieve Rabobank U.A., Altavia Unite, Pop Up Press. 
Lithografie en drukwerkcoördinatie: Altavia Unite. Afmelden voor Rabo &Co kan per e-mail of via de app (Service> Algemeen> Lidmaatschap).

Inhoud

Rabo &Co is een uitgave van Rabobank. Niets uit deze Rabo &Co mag worden overgenomen, opgeslagen, en/of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rabobank. De Rabobank, Altavia Unite en 
andere informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van onjuistheden in deze uitgave of in verband met het gebruik van deze uitgave.
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Museum BroekerVeiling is de oudste doorvaar-groenteveiling ter wereld. Op deze 
historische plek in Broek op Langedijk is in 1887 het veilen bij afslag ontstaan. Geveild 
wordt er hier nog steeds, al zijn het niet meer handelaren, maar bezoekers die bieden, en 
worden er geen schuiten vol kool of aardappels, maar een kilootje van het één of ander 
verhandeld. Directeur Ron Karels (57) zit vol plannen voor een duurzaam voortbestaan van 
het museum. 
tekst YMKE VAN ZWOLL  fotografie FRANK RUITER 

‘Wij willen 
duurzaam 
worden in alles 
wat we doen’ 

Wie Ron Karels (57) Wat Directeur van de oudste doorvaar-groenteveiling ter wereld, www.broekerveiling.nl Waar Broek op Langedijk 
Waarom Omdat Rabobank duurzaamheid omarmt, biedt zij financiële ondersteuning aan het museum.
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HET IS DRUK in museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk. 
Bezoekers zitten in veilingbanken, staan in de rij voor de rond-
vaartboot, bezoeken de expositie of lopen met een audiotour aan 
hun oor. Vanwege het mooie uitzicht neemt directeur Ron Karels 
zijn gasten standaard mee naar de lighallen, ‘de wachtruimte’ 
waar nog steeds de schuiten van vroeger en tegenwoordig ook de 
elektrische verhuurbootjes liggen. 
‘Op een goede dag komen hier zo’n driehonderd man’, vertelt de 
gedreven Karels, al sinds 2009 werkzaam bij de BroekerVeiling. 
‘Om te varen én om te veilen. Kinderen vinden het geweldig om 
handelaartje te spelen. Want wanneer drukken ze op de knop? 
Meteen in het begin al, als het bakje druiven voor 2,90 euro 
wordt aangeboden? Of wachten ze tot de druiven 2,40 euro zijn? 
Of misschien nog goedkoper? Met het risico dat iemand anders 
er met de druiven vandoor gaat.’ 
 
Het Rijk der Duizend Eilanden
Alle te verhandelen groente en fruit is, natuurlijk, van het seizoen 
en komt uit de regio. Ook in het groenterestaurant van de veiling 
staan regionale producten op de kaart. Een broodje gebakken 
groenten, tomatensoep of appel- of pruimentaart uit eigen boom-
gaard. Zelfs de wijn en het bier zijn lokaal. ‘Alleen koffiebonen 
zijn helaas niet te vinden binnen een straal van twintig kilome-
ter’, voegt Karels eraan toe. Zelf bestelt hij graag een broodje 
Langedijk, belegd met zuurkool en al dan niet vegetarische worst. 
‘Deze specialiteit doet het goed hier. Vooral als rondvaart- 
schipper Marius watertandend over het broodje Langedijk 
verteld heeft, staan mensen na afloop van de boottocht er voor in 
de rij’, vertelt Karels enthousiast. 
Je merkt aan alles dat de directeur van zijn werk houdt. En van 
de plek. Terecht. Hollandser en nostalgischer kan het bijna niet. 
‘Je waant je terug in de tijd. Alles is nog zoals het was’, gaat 
Karels verder. ‘De sluis, de molen, het afmijnlokaal, de lighallen, 
zelfs de originele veilingklok uit 1903 is er nog. En we zijn nog 
net als vroeger omgeven door vruchtbare akkers, het Rijk der 
Duizend Eilanden genaamd.’ Al klopt dit aantal niet meer, want 
de omgeving telt nog slechts 350 eilandjes. Voorheen waren dat 
er 15.000. Op deze eilandjes, de akkers, zaaiden en oogstten de 
tuinders hun groenten. Met al die sloten en vaargeulen bleek een 
doorvaarveiling een schot in de roos. Het was dan ook niet ver-
wonderlijk dat er na de Broeker veiling nog 31 veilinghuizen, elk 
dorp kreeg er één, volgden. Samen vormden ze van 1912 tot 1973 
het hart van de tuinbouwcultuur in Noord-Holland. Tot de tuin-
ders voor grotere akkers gingen en hun schuit verruilden voor 
een trekker. ‘Het eilandenrijk veranderde van een vaarpolder in 
een rijpolder’, vervolgt Karels. ‘Werfjes verdwenen, sloten werden 
gedempt en veilinghuizen platgegooid. Ook de Broeker veiling 
stond op de nominatie om te worden gesloopt. Tot een aantal 
mensen besefte dat dit cultureel erfgoed van West-Friesland 
bewaard moest blijven.’ 
 
Museale topper
En dat is maar goed ook. Het museum is een trekpleister voor 
de regio en als het aan Karels ligt, groeit het uit tot één van de 
museale toppers boven het Noordzeekanaal. Dat de gemeente het 
museum sinds dit jaar financieel ondersteunt, met name op het 
gebied van duurzaamheid, is een stap in de goede richting, want 
behalve groei ambieert Karels ook duurzaamheid. ‘Wij willen 

duurzaam worden in alles wat we doen, en, in alle 
bescheidenheid, daarin zijn we behoorlijk voortvarend. 
Zoals gezegd komen alle producten uit de regio. Ook ligt de 
focus in het restaurant op het eten van meer groente en minder 
vlees, zonder verspilling. Alle overgebleven producten worden 
hergebruikt of gaan naar de Voedselbank of de dieren. Via een 
crowdfundactie konden we zonnepanelen op het entreegebouw 
financieren, ook hebben we ledverlichting en elektrische ver-
huurbootjes. Onze open rondvaartboot is al elektrisch en deze 
winter wordt ook de overdekte rondvaartboot geëlektrificeerd, 
zodat onze hele vloot dan duurzaam vaart’, aldus Karels. Omdat 
er altijd iets te wensen overblijft, heeft hij zijn hoop nu gevestigd 
op zonnepanelen voor het veilinghuis, iets wat tot nu toe niet 
mogelijk bleek omdat het een monumentaal pand is.

Boerenslimheid 
Een andere kwestie die Karels bezighoudt, is de vraag hoe we de 
groeiende wereldbevolking kunnen blijven voeden. Volgens hem 
is daar innovatie en boerenslimheid voor nodig. ‘Groente was én 
wordt de belangrijkste voedingsbron voor iedereen op deze aard-
bodem en aangezien wij ontstaan zijn rondom een groenteveiling 
is het voor de hand liggend dat het onze ambitie is om mensen te 
laten inzien dat het eten van groente belangrijk is. Dit doen wij 
bijvoorbeeld middels de huidige Prut Expositie, waarin de grond 
en de bewerking daarvan centraal staan. Duidelijk wordt hoe 
tuinders van toen en nu omgaan met onze bodem en voor welke 
uitdagingen ze stonden en staan’, vertelt Karels. 
Behalve duurzaam wil het museum, dat circa twintig mensen 
in dienst heeft en verder draait op vrijwilligers en stagiairs, 
ook maatschappelijk betrokken zijn. ‘Iets terugdoen voor de 
gemeenschap is belangrijk. Dus zijn mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt meer dan welkom, mag de zangvereniging hier 
repeteren en ontvangen we wekelijks mensen met dementie die je 
hier ziet opbloeien omdat de bootjes, de akkers en de veiling hen 
aan vroeger doen denken.’ 
Karels kijkt op zijn klok. Hij moet aan de slag. ‘Maar’, zo eindigt 
hij, ‘ik hoop dat lezers nu begrijpen waarom deze plek goud 
waard is, juist omdat je bij ons historie én innovaties op een 
leuke, leerzame, lekkere en laagdrempelige, oftewel de 4 L’s, 
manier kunt beleven.’ <

‘Je waant je terug 
in de tijd. Alles is nog  
zoals het was’
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Ron Karels
Directeur van de oudste doorvaar-groenteveiling ter wereld



Puck Rood

KLEINGELD



Hoeveel zakgeld krijg je per week?
‘Ik krijg elke week vijf euro van oma Truus. Dat noemen 
we het zondagscentje. Dit geld geef ik uit.’ 
Krijg je het contant geld? 
‘Het zondagscentje wel. Papa en mama maken elke 
maand 25 euro over naar mijn spaarrekening. Dat is 
voor later. Mijn andere opa en oma hebben ook een 
spaarrekening voor de kleinkinderen.’ 
Waar geef je je zakgeld meestal aan uit?
‘Nu aan mijn air up. Met een air up drink je gewoon 
water, maar met de geur van bijvoorbeeld cola of 
aardbei. Die geur komt uit ‘pods’. En die pods zijn 
best duur.’
Spaar je ergens voor?
‘Voor rijles! Over vijf jaar mag ik daarmee beginnen. 
En ik wil graag naar Tanzania. Op school hebben we 
geld ingezameld voor een school daar. Daarmee 
kunnen ze voor twee maanden eten kopen. Maar 
papa en mama zien zo’n reis nog niet zitten.’
Wat is het mooiste wat je bezit?
‘Mijn televisie. Als papa en mama beneden naar 
iets volwassens zitten te kijken, kan ik op mijn 
kamer mijn eigen programma’s zien. Zoals Goede 
Tijden, Slechte Tijden, Brugklas, #forever en de 
Thundermans. Als ik volgend jaar een mobiele  
telefoon krijg, wordt dat mijn mooiste bezit.’
Wat wil je later worden? 
‘Juf op een basisschool. Of volleybaltrainster. Ik  
volleybal zelf bij Dinto in het dorp. Papa zegt dat  
dat echt wel een goede club is. Ik ben lang voor  
mijn leeftijd, dan kom je beter boven het net uit.  
En ik dans. Dus dansjuf lijkt mij ook leuk.’

‘Ik spaar voor een reis 
naar Tanzania. En voor 
rijlessen’ 
Naam Puck Rood 
Woont in Warmenhuizen
Woont met haar ouders, zusje Liv (8) en broertje Fijs (5)
Leeftijd 11 jaar
School de Hoge Ven in Warmenhuizen

tekst BEREND BERLIJN
fotografie ERNEST SELLEGER

Een andere woning: 
kan ik mijn huidige 
hypotheek meenemen?

De hypotheekrente is het afgelopen half jaar flink 
gestegen. Wie een woning koopt, krijgt hierdoor te 
maken met een dalende leencapaciteit en hogere woon-
lasten. De laatste jaren was de rente juist historisch 
laag. De meeste klanten kozen daarom voor een lange 
rentevaste periode. Hierdoor werd dit renteniveau 
veelal voor twintig of zelfs dertig jaar zekergesteld.
In de beleving van veel klanten bepaalt het renteper-
centage in hoge mate de ‘prijs’ van een hypotheek. Ik 
vertel daar altijd graag bij dat de hypotheekvoorwaar-
den de ‘prijs’ van de hypotheek in de tóekomst bepalen. 
Persoonlijke omstandigheden veranderen door de 
jaren heen, waardoor de hypotheek vaak moet worden 
aangepast. Wat is er binnen de hypotheekvoorwaarden 
dan mogelijk? Een actueel voorbeeld daarvan is de 
verhuisfaciliteit die wij als bank standaard hanteren. 
Dankzij deze faciliteit kunnen klanten die doorstro-
men naar een nieuwe woning, de bestaande restant 
hypotheeksom meenemen. Dit tegen het rentecontract 
over de nog resterende rentevaste periode. De hypo-
theek ‘verhuist’ dan in feite mee. Dit kan, zeker met de 
huidige marktrentes, uitermate voordelig zijn.
Veel doorstromers hebben, naast lagere woonlasten, 
een hogere leencapaciteit. Zij kunnen dankzij de ver-
huisfaciliteit eventueel extra lenen, tegen het bestaande 
rentetarief. Voorwaarde is wel dat de resterende 
rentevaste periode in het bestaande contract langer 
moet zijn dan tien jaar. Gezien de huidige marktrente 
kan dit alles een aanzienlijk voordeel opleveren over 
de resterende rentevaste periode. De hypotheekvoor-
waarden bepalen hier dus uiteindelijk de ‘prijs’ van de 
hypotheek. 
 
Een Financieel Adviseur Wonen van Rabobank neemt 
bij doorstromers altijd de verhuisfaciliteit mee in de 
afweging en het advies. Zo kunnen we klanten volledig 
informeren over alle mogelijkheden die een hypo-
theekvorm biedt. Nu en later.

Johan Keizer, Financieel Adviseur Wonen 

Heb je ook een vraag voor deze rubriek? 
Mail naar communicatie.NHN@rabobank.nl
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‘Wij bepalen het moment dat er babyzeewiertjes ontstaan’

Zeewier

DE TOEKOMST VAN...



tekst YMKE VAN ZWOLL  fotografie HENK WILDSCHUT



Petra Steenhoek

ZEEWIER IS EEN MILJARDENINDUSTRIE 

•  Er zijn circa 1.800 bruine zeewiersoorten, 6.200 rode en 
1.800 groene soorten. Het meeste zeewier komt uit Azië. 

•  In 2021 bedroeg de totale waarde van de zeewierindustrie 
8,4 miljard euro, waarvan 840 miljoen euro in Europa.  

•  In 2019 werd er wereldwijd 33 miljoen ton nat gewicht 
zeewier geoogst, waarvan 32,2 miljoen ton geteeld en 0,8 
miljoen ton wildpluk.  

Hoewel zeewier vooral op de menukaart in 
Japan staat, verwerkt in soep of sushi, wint 
deze lekkernij ook terrein in Nederland. 
Logisch, want zeewier is gezond én duurzaam. 
De zeewierindustrie is dan ook booming. Het 
in Heerhugowaard gevestigde Hortimare, dat 
zeewier vermeerdert, is daar een voorbeeld 
van. Aan het woord is Petra Steenhoek, sales- 
& marketingmanager bij Hortimare, wat ‘tuin 
van de zee’ betekent.

‘Even voor de duidelijkheid’, begint Petra 
Steenhoek, manager sales & marketing bij 
Hortimare in Heerhugowaard: ‘Zeewier is geen 
plant en komt niet voort uit zaden. Het is een 
macro-alg die zich vermenigvuldigt via sporen. 
Toch noemen we zeewier voor het gemak een plant 
en praten we over zaden, al is dat technisch gezien 
dus niet de juiste benaming.’ 
Oké, dat is helder. Maar waarom is zeewier en het 
vermeerderen ervan zo belangrijk? Zeewier zit 
bomvol voedingsstoffen en antioxidanten, meer 
zelfs dan de meeste andere voedingsbronnen. En 
voor de productie ervan zijn geen zoet water en 
landbouwgrond nodig, wat een ontlasting betekent 
van de aarde. Daarnaast bevordert zeewier de 
biodiversiteit - het trekt leven aan waardoor het 
ecosysteem kan herstellen - én zeewier groeit door 
overtollig nitraat en fosfaat op te nemen, waardoor 
het de oceaan ontzuurt. Redenen genoeg voor 
Job Schipper, de oprichter van Hortimare, om op 
zoek te gaan naar mogelijkheden om zeewier te 
vermeerderen. Steenhoek vertelt over de start van 
Hortimare. ‘Wat begon als een haalbaarheidson-
derzoek in 2009 leidde tot de oprichting in 2011. 
Inmiddels hebben we klanten in Noordwest-
Europa en Groenland en zijn er samenwerkingen 
en projecten in Namibië, Alaska, Canada, Amerika 
en Vietnam.’ De positie van Hortimare als com-
merciële ‘zaadleverancier’ in de zeewierindustrie is 
volgens Steenhoek vrij uniek.  

Biologieles
Het ‘zaaien’ van zeewier kan op meerdere manie-
ren. Zo kun je de sporen vanuit de plant laten 
‘releasen’ in een tank met zeewater waarin een 
touw waar de sporen zich aan kunnen hechten 
is geplaatst voor een ‘directe sporenzaai’. Je 
kunt er ook voor kiezen de sporen uit de plant te 
extraheren en er een sporen-‘culture’ uit opzetten. 
Vervolgens bewaar je deze ‘cultures’ in zeewater en 
zaai je op een zelfgekozen moment op touw. Vanuit 
het oogpunt voor duurzaamheid en volledige 
controle werkt Hortimare uitsluitend met deze 
optie, de ‘culture’-methode. Steenhoek legt uit hoe. 
‘In eerste instantie halen wij sporen uit de natuur 
en extraheren we de sporen in het laboratorium. 
Deze sporen transformeren na twee maanden in 

gametofyten, dat is een soort puberteitsfase, en 
deze cultures kunnen wij jarenlang in deze fase 
houden en vermeerderen. Vlak voor het zaai- 
seizoen zetten wij de mannetjes en vrouwtjes aan 
tot fertilisatie waardoor babyzeewiertjes ontstaan 
die we vervolgens naar de zeewierboer sturen. De 
boer zaait de zeewiertjes op cultivatielijnen en 
kweekt het zeewier op om de industrie te bevoorra-
den.’ Tot zover de biologieles van Steenhoek. Deze 
rubriek heet niet voor niets ‘De Toekomst van’, dus 
zijn we benieuwd naar de toekomstplannen van 
Hortimare. ‘Onze missie is het vergroten van de 
oogst door zeewierveredeling. Daarnaast kun je 
een industrie alleen maar opbouwen door samen te 
werken met alle partijen in de waardeketen, oftewel 
met iedereen die betrokken is bij het proces, en 
daar zetten wij ons nu al actief voor in. Zo werken 
we samen met kennisinstituten, klanten en indus-
triële partners. Let wel, voor veredelen is een lange 
adem nodig. Om je een idee te geven: het heeft 
tachtig jaar geduurd voordat de maiskolf eruitzag 
zoals-ie er nu uitziet. Met zeewier hopen we daar 
over een paar jaar al te zijn’, besluit Steenhoek.  <
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IN HET KORT Wat speelt er in de regio?
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Ruim 124.000 stemmen uitgebracht

Tuincentrum Arnold Koen bij de Os in Zuidoostbeemster heeft 
een bijzondere kerstactie. Van elke verkochte kerstboom (aan 
een lid van Rabobank) schenkt het tuincentrum € 2,50 aan 
Hospice Thuis van Leeghwater in Middenbeemster. Rabobank 
verdubbelt de totale bijdrage. Arnold Koen koopt de kerstbo-
men in Sauerland, rechtstreeks bij de kweker. Ze komen van 
hoge bergtoppen waar ze rustig uitgroeien tot sterke, volle 
bomen. Ga voor de ultieme kerstgedachte en bekijk de 
ledenaanbieding elders in dit magazine.

Extra steun voor hospice 

Gelijke kansen voor kinderen

Kerstbomenactie Tuincentrum Arnold Koen

Rabo ClubSupport 2022 

Rabobank bedankt al haar leden die hebben gestemd op hun 
favoriete club tijdens Rabo ClubSupport. Zo dragen we allemaal 
ons steentje bij aan de maatschappelijke doelen en ambities van 
verenigingen in de regio. In totaal zijn in Noord-Holland Noord 
ruim 124.000 stemmen uitgebracht op de 2022 clubs en vereni-
gingen die zich hadden ingeschreven met een maatschappelijk 
doel. De foto werd gemaakt tijdens de finale-avond in theater 
De Kampanje in Den Helder. Meer weten? De uitslagen kun je 
lezen op www.rabo-clubsupport.nl 

Coöperatiekring Noord-Holland Noord

Kansenongelijkheid in de regio Noord-Holland Noord is vaak 
onzichtbaar en toch overal aanwezig. Klanten en leden van 
Rabobank hebben daarom Coöperatiekring Noord-Holland Noord 
opgericht. De stichting wil met projecten bijdragen aan een 
kansrijk toekomstperspectief voor meer kinderen in de regio. 
Ambitie is het schenken aan een goed doel eenvoudiger, effec-
tiever en leuker te maken. De goede doelen delen de resultaten, 
zodat je weet welke impact jouw donatie heeft. Interesse?  
Vraag je accountmanager of kijk op cooperatiekring.nl

Droom jij van een duurzame nieuwbouwwoning in onze mooie 
regio Noord Holland-Noord? Bijvoorbeeld binnen de projecten 
Rozenbuurt in Zwaag, Pioenhof in Hensbroek, De Keyser in 
Middenbeemster of Waterlant Westerdel in Langedijk? Dan is 
het handig om te weten wat daarbij komt kijken. Het kopen 
van een nieuwbouwwoning werkt namelijk net even anders 
dan een bestaande woning. Wil je weten wat jouw financiële 
mogelijkheden zijn? Wij geven je graag meer inzicht. 
Kijk op www.rabobank.nl/nieuwbouw voor meer info.

Nieuwbouw in de regio
We geven je graag meer inzicht
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Oud & Nieuw

Wie Jan en Evert Smit van Smit Bokkum Waar Volendam Waarom In deze rubriek praten meerdere generaties uit één 
gezin over de uitdagingen van toen en nu.

‘Ik ben 
onze beste 
klant’

Als bedrijf moet je met je tijd meegaan, vindt Evert Smit, die in 2018 de laatste 
ambachtelijke palingrokerij in Volendam en het bijbehorende restaurant Smit Bokkum 
van zijn vader Jan overnam. De tijd dat er ongelimiteerd op paling gevist kon worden, 
ligt al decennia achter ons. Mede daarom maakt Evert zich als palingambassadeur 
hard voor het op een duurzame manier redden van de aaltjes. Twee generaties 
vertellen over de transities binnen het bedrijf dat al zes generaties bestaat.
tekst YMKE VAN ZWOLL  fotografie MERLIJN DOOMERNIK 
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Oud & Nieuw

 ‘Het familierecept 
wordt al generaties 
lang doorgegeven 
van vader op zoon’

DE HISTORIE VAN palingrokerij Smit Bokkum 
in Volendam gaat terug tot 1856. Jan Smit (71) is 
na Jan, Evert, Jan en Evert de vijfde generatie Smit. 
Zijn zoon met de naam, hoe kan het anders, Evert 
(40), is de zesde generatie. ‘Onze andere zoon heet 
Jan. Als we een dochter hadden gekregen, hadden 
we haar Aaltje genoemd’, begint Jan, die vandaag 
alweer vroeg uit de veren was. We zitten in het 
restaurant met uitzicht op de jachthaven. ‘Om vijf 
uur stond ik hier de aaltjes te spitten en het vuur 
eronder aan te steken’, vervolgt Jan. ‘Een handeling 
die ik al zo’n vijftig jaar doe, dus je kunt zeggen 
dat ik behoorlijk doorrookt ben. Een visje bruin 
maken kan iedereen, ze smakelijk maken niet.’ De 
gerookte Smit-aaltjes zijn dan ook wereldberoemd. 
Dat roken gaat nog steeds volgens het aloude fami-
lierecept. Hun geheim? Evert, roker in opleiding, 
vertelt: ‘Onze methode wordt al generaties lang 
doorgegeven van vader op zoon. Niemand kent 
ons geheim, dus my lips are sealed. Maar dat je er 
gevoel voor moet hebben, is zeker. En liefde voor 
het product natuurlijk.’ Jan knikt. ‘Ik ben onze 
beste klant. Om tien uur ’s morgens heb ik al zeven 
aaltjes achter mijn kiezen. Prettige bijkomstigheid 
is dat die omega 3-vetzuren mij jong houden.’ 
Evert begint zijn werkdag eveneens met paling. 
Meestal neemt hij er een harinkje bij, want haring 
verkopen ze ook. Evenals zalm, zeebaars en 
dorade. Dat het visassortiment is uitgebreid, heeft 
een reden. ‘Omdat de IJsselmeerpaling afnam in 
kwantiteit en kwaliteit, moesten we onze bakens 
verzetten om ons bedrijf veilig te stellen’, vertelt 
Jan. ‘Daarom begonnen mijn vrouw en ik naast de 
rokerij in 2003 een restaurant.’ 
 
Palingcultuur
Dat Evert nu zijn vaders ‘baas’ is, lag niet in de 
lijn der verwachting. ‘Ik had mijn rechtenstudie 
afgerond en was met andere dingen bezig. Tot mijn 
ouders aangaven het restaurant te willen verkopen. 
Mijn broer had geen interesse. Dan moest ik de 
zaak maar overnemen, dacht ik. Ik werk hier al 
vanaf mijn twaalfde en het ging thuis nooit ergens 
anders over.’ 
Evert ziet het als zijn taak om de palingcultuur 
te bewaken. Omdat Smit Bokkum in Volendam 
nog de enige ambachtelijke rokerij is - andere 
zijn gestopt of werken op industriële wijze - is 
haar positie uniek. ‘Onze waarde gaat verder dan 
Volendam en Nederland. Dat wij als familiebedrijf 
al zo lang bestaan en ook nog op de traditionele 
wijze roken, maakt dat mensen van ver over de 
grenzen naar hier afreizen om naar ons verhaal te 
luisteren.’ Het mag dan belangrijk zijn een oude 
cultuur in stand te houden, je moet wel met je tijd 
meegaan, vindt Evert. ‘We zijn traditioneel, maar 
niet oubollig. Aan de achterkant zit een volwassen 
en milieubewust bedrijf.’ 

Een ander doel dat Evert voor ogen had toen hij de 
zaak overnam, was het verstevigen van het restau-
rantconcept. Dat wil zeggen, nóg gastronomischer 
en nóg meer goede wijnen. Jan: ‘Evert is sommelier 
en geeft als Weinakademiker ook wijncursussen. 
Plus, hij spreekt zeven talen’. Evert valt zijn trotse 
vader in de reden. ‘Zes.’ ‘Niet als je Volendams 
meerekent’, zegt Jan weer. Even later blijkt dat Evert 
inderdaad vloeiend Volendams spreekt. Aan het 
gesprek met een passerende dorpsgenoot is geen 
touw vast te knopen. 
 
Wereldreiziger
Terug naar ons gesprek. In het Nederlands. Hoe 
zit het met de lage palingstand? Evert: ‘Denken 
dat de schuld bij de visserij ligt, is te kort door de 
bocht. Er zijn verschillende redenen waarom er 
minder paling in het IJsselmeer zwemt. Zo worden 
ze illegaal gevangen door Fransen en Spanjaarden 
en voor veel geld verkocht aan Chinezen. Ook het 
schone water speelt een rol. Als ons meer zo schoon 
als een zwembad wordt, verdwijnen de algen die 
de palinkjes eten. Dat er steeds meer hongerige 
aalscholvers zijn, is een andere oorzaak. Ook de 
poldergemalen maken slachtoffers onder de aaltjes’, 
aldus Evert. Omdat deze ontwikkeling hem aan 
het hart gaat, zit hij vrijwillig in het bestuur van 
Glasaal. Samen met internationale biologen onder-
zoekt die instantie de voortplanting van de paling. 
‘Omdat een aaltje een wereldreiziger is - hij zwemt 
van de Sargassozee naar ons zoete water en weer 
terug - is kweken in gevangenschap geen optie.  
Dat maakt het nabootsen van de voortplantings-
cyclus lastig, maar ik heb goede hoop’, aldus Evert. 
Omdat hij vindt dat hij als ‘palingloket’ een bood-
schap heeft over te brengen, is hij ook aangesloten 
bij een duurzaam palingfonds. ‘Van elke paling die 
wij verkopen, gaat een percentage naar dit fonds. 
Zo laten we onze klanten zien dat ze juist paling 
moeten eten om de paling te redden.’ De lunch-
gasten arriveren. Tijd om af te ronden. Nog twee 
vragen. Hoe lang gaat Jan nog door? ‘Tot ik erin 
val’. En Evert? Hoe zit het met de opvolging? Daar 
is aan gewerkt. Op het moment van schrijven is een 
eerste kindje onderweg. <
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Met de Green Deal Duurzame Bedrijventerreinen   
verbinden de Westfriese Bedrijvengroep (WBG), Duurzaam 
Ondernemersloket  en Rabobank zich aan de ambitie om 
een slordige 3000 Noord-Hollandse bedrijven te verduurza-
men. Met als doel: alle 22 West-Friese bedrijventerreinen 
energieneutraal in 2040.

tekst RENÉ KISTEMAKER
fotografie GUILLAUME GROEN

We genieten extra van voedsel dat duurzaam is geteeld en 
worden blij van producten die circulair zijn verpakt. We leven 
steeds ‘groener’ en worden steeds bewuster. Dat kan omdat 
ondernemers steeds duurzamer produceren. Grondstoffen 
worden hergebruikt, verspilling wordt tegengegaan en energie 
wordt al groener. En het groene einde is nog lang niet in zicht, 
stelt Bas Koeten, ondernemer en voorzitter van de Stichting 
Energieneutrale Bedrijventerreinen (SEB): ‘Samen met onder 
meer gemeenten, ondernemersverenigingen en besturen van 
bedrijventerreinen willen we ondernemers stimuleren om te  
verduurzamen, zowel individueel als collectief. Door op een  
open en constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan, 
inzichtelijk te maken wat de kansen en mogelijkheden zijn,  
kunnen we op het gebied van duurzaamheid veel bereiken.’ 

Verduurzamen 
geeft je energie

Ondernemer en SEB-voorzitter Bas Koeten en Bedrijfsadviseur Dennis Ooteman: ‘Samen werken aan duurzaamheid’.

Energiescan brengt kansen in kaart 
‘De energietransitie is een enorme uitdaging, die kun je niet 
alleen aan’, vervolgt Bas Koeten. ‘Het is mooi dat binnen de 
Green Deal zoveel partijen met elkaar aan de slag gaan, van de 
omgevingsdienst, provincie, banken tot de milieufederatie. Juist 
door die samenwerking kunnen bedrijven die willen verduur-
zamen optimaal worden begeleid. Zo bieden we ondernemers 
een laagdrempelige energiescan aan. Want het begint vaak bij 
bewustwording. Hoeveel energie verbruikt een bedrijf en waar-
aan precies? Wat zou je aan groene energie kunnen opwekken en 
wat levert het op? Dat laatste is vaak dé trigger. Als ondernemers 
het duurzame rendement zien, gaan ze eerder overstag.’

De eerste groene resultaten 
De energiescan resulteert in een onafhankelijk advies over  
besparende maatregelen. ‘Ondernemers die hun bedrijf willen 
verduurzamen, worden volledig ontzorgd. We regelen alle  
benodigde subsidies en vragen offertes op’, zegt Bas Koeten. 
Niet zonder trots meldt hij dat op de bedrijventerreinen de 
eerste groene resultaten al zichtbaar zijn. ‘We hebben inmiddels 
verschillende meetings gehad, de ondernemers zijn erg geïnteres-
seerd en sommigen zijn al tot actie overgegaan.’ Mooi voorbeeld 
daarvan is winkelketen Action, die ruim 12.000 zonnepanelen op 
het dak van het hoofdkantoor liet plaatsen. Het leverde meteen 
een bijzondere vorm van kruisbestuiving op: de onderneming 
nodigde (kleine en grotere) regionale bedrijven uit om in 
Zwaagdijk een duurzaam gesprek aan te gaan.

‘Ondernemers die willen verduurzamen worden ontzorgd’
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Thoralf
Mijn gids heet Thoralf. Onder zijn leiding ben ik 
met een groep van elf mensen dwars door de Noorse 
natuur getrokken. De telefoons en laptops leverden 
we vooraf in. En vanaf dat moment was het zwoegen 
met rugzakken door het ongerepte Noorse landschap. 
Zonder paden, tussen bomen, over prachtige heuvels 
bedekt met varens. We sliepen onder een zeiltje in een 
slaapzak. Na twee dagen word je zesendertig uur in je 
eentje de natuur in gestuurd. Nooit kwam de natuur op 
zo’n indringende manier binnen.
Voor Thoralf is dit gesneden koek. Hij is wat je van 
een gids verwacht. Ietwat verwilderd, baardje, zacht 
en rustig pratend. Hij leert me de vogelgeluiden te 
ontcijferen. Wanneer ze ruzie hebben, elkaar het hof 
maken of juist waarschuwen. Na een week in de natuur 
lijkt het alsof mijn poriën helemaal open staan. Ik hoor 
meer dan ik ooit hoorde. En vraag me af waarom dat 
niet altijd zo is.
Thuis heb ik mijn telefoon. Als ik me iets bedenk, 
kan ik meteen iets opzoeken. Diep in het Noorse 
woud kon ik ook van alles bedenken, maar ik kon er 
niets mee. De gedachte bleef rondzingen en verdween 
vanzelf weer. Hij werd niet afgevoerd in een handeling. 
Daardoor konden mijn zintuigen gemakkelijk open 
blijven staan. Het lijkt wel of de smartphone je zintuigen 
afsluit, omdat je meteen iets kunt doen met wat er 
in je opkomt. Ook het contact via mijn apparaten is 
gefocused. Mijn digitale verbondenheid met anderen 
vindt plaats door kanalen van informatiestralen die 
zich vernauwen. Het digitale contact kan zeker intens 
zijn, maar heeft moeite zich te verdiepen. Alsof je in 
een tunnel terechtkomt die je zintuigen afknijpt.
Zonder apparaten wordt je geest ontvankelijker.  
Voor geluiden, geuren, de structuur van het mos.  
De verbinding met je omgeving vernauwt zich niet, 
maar verbreedt zich door de opgerekte zintuiglijke 
gewaarwording. Daardoor kan ze dieper doordringen. 
Met als gevolg dat ook je verhouding tot die omgeving 
verandert. Je wordt er onderdeel van. Alsof er voor 
even een denkbeeldige navelstreng wordt aangelegd.  
Ik snap ineens wat Thoralf al veel langer begrijpt: 
waarom we de natuur moeder noemen.
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Roland van der Vorst
Ondernemers inspireren en ondersteunen 
‘Rabobank zet zich in voor het verduurzamen van de bedrij-
venterreinen in Noord-Holland Noord en helpt ondernemers 
graag bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf ’, stelt 
Accountmanager Bedrijven Dennis Ooteman. ‘Dat doen we 
door onze kennis te delen, ons netwerk beschikbaar te stellen 
en innovatieve plannen te ondersteunen. Er zijn verschillende 
financiële oplossingen waarmee we ondernemers willen stimu-
leren hun bedrijf winstgevend te verduurzamen. Zo bieden we 
de Rabo Groen Lening aan: een zakelijke lening waarmee een 
ondernemer een duurzaam of innovatief project financiert tegen 
een gunstige rente. De groenkorting kan echt het verschil maken 
om een duurzame stap te zetten.’ Rabobank is ook betrokken 
bij de CIRCO Tracks. Bij deze tracks gaan ondernemers samen 
aan de slag bij het (her)ontwerpen van een circulair product of 
circulaire dienst, inclusief businessmodel. CIRCO Hub Noord-
Holland biedt verschillende tracks aan, onder meer voor de zorg, 
bouwsector en tuinbouw. ‘Door samen te werken met schakels 
binnen de keten, worden ideeën slimmer en beter uitvoerbaar’, 
aldus Dennis Ooteman.

Genieten van pionierswerk 
Het doel van de Green Deal is dus duidelijk: alle West-Friese 
bedrijventerreinen energieneutraal in 2040. ‘En liefst vijf jaar  
eerder’, zegt Bas Koeten die zich, als het om duurzaamheid gaat, 
een ware pionier mag noemen. ‘Ik ben sinds jaar en dag in de  
ban van duurzaamheid en wil overal het beste uithalen. Ik zie 
doorlopend kansen en wil die ook waarmaken. Als mensen  
zeggen: dit kan niet, dan wil ik graag het tegendeel bewijzen.  
Dat pionierswerk, dat vind ik mooi.’ 

Samen duurzaam in de race 
Zijn onderneming Bas Koeten Racing, een fullservicebedrijf 
voor iedereen die zich bezighoudt met de autosport, is daar 
een lichtend voorbeeld van. Op het dak van het bedrijfspand in 
Westwoud prijken 752 zonnepanelen, goed voor het opwekken 
van 215.000kWh per jaar. Genoeg om 72 huishoudens van energie 
te voorzien. Verder is het bedrijf al twee jaar gasloos, wordt er 
elektrisch verwarmd en is het pand voorzien van uiteenlopende 
slimme domotica. Met als laatste aanwinst: een batterij die overdag 
opgewekte energie opslaat en in de nacht verbruikt. ‘Via apps  
kan precies worden gevolgd hoeveel energie er wordt verbruikt 
en opgewekt’, zegt Koeten. ‘Het draait bij mij allemaal om data, 
wat dat betreft ben ik echt een freak.’

Elkaar blijven overtuigen 
Dennis Ooteman typeert de ondernemer liever als ‘inspirator’. 
‘Het is mooi om te zien hoe Bas omgaat met duurzaamheid en 
hoe hij zijn passie voor groen ondernemen weet uit te dragen. 
Tegelijkertijd heb ik bewondering voor al die ondernemingen, 
groot en klein, die duurzame stappen nemen en zo een bijdrage 
leveren aan de continuïteit van het regionale bedrijfsleven. En 
uiteraard aan de wereld waarin we leven.’ ‘Het is belangrijk dat 
we elkaar blijven overtuigen van de noodzaak, mogelijkheden 
en kansen van verduurzaming’, zegt Bas Koeten tot slot. ‘Zodat 
we over twintig jaar kunnen zeggen: dit hebben we met z’n allen 
toch maar voor elkaar gekregen.’ Benieuwd hoe jij binnen jouw 
bedrijf kunt besparen en verduurzamen? Kijk op duurzaamon-
dernemersloket.nl. <
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EUREKA!

Margreeth Terpstra stond aan de wieg van 
een nieuwe afdeling bij Rabobank: Preventief 
Beheer, een team van twintig adviseurs dat 
mensen met beginnende geldzorgen helpt 
om orde op zaken te stellen. Zo wil Rabobank 
voorkomen dat ze écht in de problemen  
komen. Tact en mensenkennis spelen een  
grote rol bij haar werk, vertelt Terpstra. ‘Het  
is belangrijk inzicht te krijgen in de oorzaak 
van geldproblemen.’

In juli berekende het Nibud dat één op de drie 
Nederlandse huishoudens moeite heeft om rond 
te komen. Margreeth Terpstra, Productmanager 
Preventief Beheer bij Rabobank, herkent dat beeld: 
‘Veel mensen kampen met geldzorgen, ook al 
hebben ze nog geen betalingsachterstanden. Door 
de coronacrisis zagen velen hun inkomsten terug-
lopen en nu, met de oorlog in Oekraïne, stijgen 
de prijzen. Dus het is helemaal niet gek als je krap 
komt te zitten. Toch rust er nog steeds een taboe 
op geldzorgen.’ Gemiddeld, rekent Terpstra voor, 
duurt het vijf jaar voordat iemand hulp vraagt. 
‘Dan heeft diegene gemiddeld al 40.000 euro schuld 
bij veertien schuldeisers. Het is dus heel belangrijk 
om er vroeg bij te zijn. Daarom zijn we in december 
2020 begonnen met de pilot Hulp bij Geldzorgen, 
in samenwerking met Geldfit en de Nederlandse 
Schuldhulproute, een samenwerking van publieke 
en private partijen.’
De pilot bleek een groot succes. ‘We zijn begonnen 
met zes adviseurs en hebben in ruim een jaar tijd 
vierduizend klanten gesproken. Daarvan hebben 
we maar liefst negentig procent weg weten te hou-
den bij Bijzonder Beheer, de afdeling voor mensen 
met betalingsachterstanden.’ Rabobank kan veel 
doen voor mensen met beginnende geldproblemen, 
vertelt Terpstra. ‘We brengen eerst iemands situatie 
in kaart. Misschien heeft diegene een duur door-
lopend krediet, dat bij de hypotheek kan worden 
ondergebracht? Ook geven we besparingstips. Of 
we bekijken of iemand recht heeft op een toeslag en 

helpen met de aanvraag. Indien nodig zoeken we 
een vrijwilliger om mensen te helpen hun financiën 
op orde te brengen.’ 

Bijna welzijnswerk
Inmiddels is de Preventief Beheer Desk een vaste 
afdeling geworden binnen Klantbediening Finan-
cieel Advies, met een team van twintig adviseurs. 
‘Kanjers’, noemt Terpstra hen. ‘Ze hebben jaren-
lange ervaring bij Rabobank. Sommigen hebben 
sociaal werk of psychologie gestudeerd of zijn 
gecertificeerd budgetcoach. Allemaal hebben ze 
sterke people skills en die heb je ook wel nodig om 
te zorgen dat mensen openheid van zaken geven 
om zodoende de juiste hulp te kunnen bieden.’ 
Het is belangrijk inzicht te krijgen in de oorzaak 
van geldzorgen, zegt Terpstra. ‘Misschien heeft 
iemand een gokverslaving. Dan wijzen wij de weg 
naar verslavingszorg. Ander voorbeeld: we hadden 
eens een Japanse gids, die geen Nederlands sprak. 
Toen haar werk stilviel door corona kon ze moeilijk 
ander werk vinden.’ Toen kwam Terpstra, die zelf 
als vrijwilliger les geeft bij een taalhuis in haar 
woonplaats Ede, op het idee haar naar Nederlandse 
les te sturen. ‘Zo kun je proberen iemand weer per-
spectief te bieden, door de oorzaak van de geldzor-
gen aan te pakken.’ Soms is het bijna welzijnswerk, 
geeft Terpstra toe. ‘Toen we met de pilot begonnen, 
kreeg ik weleens te horen: “Margreeth, we zijn geen 
welzijnsorganisatie!” Maar we zijn een coöperatieve 
bank die lokaal geworteld is en vanuit die menta-
liteit zetten we een stap extra voor onze klanten. 
Bijvoorbeeld: wij weten meteen voor een klant in 
Amstelveen waar we een Schuldhulpmaatje kunnen 
vinden. In die zin gaat wat wij doen eigenlijk verder 
dan de hulp die vroeger een lokaal bankkantoor 
kon bieden.’

Financiële stress of (beginnende) geldzorgen?  
We helpen je graag via 088 722 66 00. Kijk voor 
meer informatie oprabobank.nl/financieel-gezond 
of doe de anonieme test op www.geldfit.nl <

‘Hoe eerder je erbij bent, 
hoe beter’

Naam Margreeth Terpstra
Woonplaats Ede
Leeftijd 56 jaar 
Werkt als Productmanager Preventief Beheer



tekst COLIN VAN HEEZIK  fotografie BAS LOSEKOOT 
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Reportage

Wie aan Egmond denkt, denkt al gauw aan zon, zee en strand. En dat is precies de reden 
waarom het boothuis van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij én van de 
Reddingsbrigade hier gevestigd is. Om hulp te verlenen aan de scheepvaart, badgasten en 
watersporters. Maar wat houdt hun werk nou precies in? We draaien een avond mee met 
de KNRM en praten met vrijwilligers Henk Biesboer en Ron van Zentveld over hun liefde 
voor het vak.
tekst YMKE VAN ZWOLL fotografie BERTIL VAN BEEK 

Als KNRM’er heb je 
levenslang 
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HET IS DINSDAGMIDDAG half zes.  
In het boothuis nemen Henk Biesboer 
(69) en Ron van Zentveld (39) de dag 
door. Beide heren zijn vrijwilliger bij 
de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM). Henk is één van 
de plaatselijke commissieleden en doet 
de PR en fondsenwerving. Ron is beman-
ningslid. Daarnaast is hij lifeguard bij de 
Reddingsbrigade. Ook vandaag, een mooie 
na-zomerse dag, zat Ron weer op zijn post. 
Iets wat hij al doet sinds zijn twaalfde.
Voor we verder gaan, moet er eerst 
een misvatting uit de wereld worden 
geholpen. ‘Veel mensen denken dat 
de Reddingsbrigade hetzelfde is als de 
KNRM’, begint Henk, ‘maar dat klopt 

niet. De Reddingsbrigade is actief in 
de eerste kilometer vanuit de kust. Zij 
verleent hulp en houdt toezicht vanaf het 
strand. De KNRM is opgericht voor het 
redden van schipbreukelingen en gaat dus 
verder de zee op. Natuurlijk werken beide 
partijen door heel Nederland samen, maar 
in Egmond pakt die samenwerking wel 
erg goed uit.’ Ron knikt. ‘Net als ik 
beginnen veel KNRM’ers als lifeguard 
om vervolgens door te stromen naar de 
KNRM, zonder de Reddingsbrigade vaar-
wel te zeggen. Het reddingswerk is my way 
of life. Mijn sociale leven speelt zich hier 
af. Mijn vrouw en ik ontmoetten elkaar 
toen we lifeguard waren, onze dochter is 
nu ook vrijwilliger en onze zoon wil later 

schipper worden bij de KNRM.’ Voor 
Henk geldt hetzelfde. Ook zijn kinderen 
en kleinkinderen zijn actief als redders op 
zee. 
 
Het Oude Zout
‘Als KNRM’er heb je levenslang’, vertelt 
Henk. ‘Neem Sjaak. Hij is 78, maar komt 
hier nog dagelijks voor de gezelligheid én 
om hand- en spandiensten te verrichten. 
En zoals Sjaak zijn er meer van “het oude 
zout”, zoals wij de 70-plussers noemen.’ 
Even voor de duidelijkheid:  vrijwilligers 
van boven de 55 jaar moeten van de boot 
af en krijgen een walfunctie. Voor de 
70-plussers, zij die behoren tot ‘het oude 
zout’, houdt ook de walfunctie op. ‘Maar 
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‘Je moet er blind op 
kunnen vertrouwen dat 
iemand je hand vastpakt 
als je die nodig hebt’

natuurlijk blijven ze welkom, er is tenslotte 
altijd iets te doen hier.’
Voor we verder gaan enkele cijfers op een 
rij. In Nederland telt de KNRM 1.400 
vrijwilligers en er zijn 46 stations, het 
hoofdkantoor is gevestigd in IJmuiden. 
De bemanning van de KNRM Egmond 
bestaat uit 34 opstappers, 1 schipper en 3 
vervangende schippers. Daarnaast zijn er 6 
commissieleden die ervoor zorgen dat alles 
reilt en zeilt, Henk is er daar één van. 

Teambuilding
Inmiddels is het druk geworden in het 
boothuis, en dat is logisch want elke 
dinsdagavond wordt er getraind. Behalve 
in de winter, dan is het ’s avonds donker en 
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oefent de plaatselijke KNRM op 
zaterdagmorgen. Terwijl de vrijwilligers 
elkaar bijpraten, bepaalt de schipper wie 
welke taak krijgt. Dat gaat bij alle 
incidenten zo, dus ook bij een oefening. 
Volgens Ron gaan er, na een oproep bij 
slecht weer, in principe vier man mee 
aan boord, allen op een zitplaats in de 
stuurhut. Bij goed weer en zeker tijdens 
een zoekactie, gaan er wat meer mensen, 
en dus ogen, mee op de boot. Zij blijven 
aan dek.  De bemanningsleden die niet 
mee aan boord gaan, worden ingezet 
om bijvoorbeeld de commandoruimte te 
bedienen, de trekker te besturen waarmee 
het schip de zee in wordt gereden of het 
verkeer op straat te regelen. Wat het doel 

van de oefening is, verschilt. Dat kan het 
oppikken van een drenkeling zijn of het 
oefenen met zoekpatronen en soms staat 
teambuilding centraal. Er zijn ook 
trainingen waarbij de scheepsramen 
worden afgeplakt om slecht zicht te 
simuleren, waardoor een actie wordt 
bemoeilijkt. 
 
Binnen tien minuten uitvaren
Intussen gaat de reddingsboot, de Adriaan 
Hendrik, te water. Voor de verslaggever is 
geen plek aan boord, dus praat ik verder 
met Henk en Ron, die ook aan wal blijven. 
Ron neemt het woord: ‘Na een nood- 
melding varen we binnen tien minuten uit. 
Dat betekent dat ik alles uit mijn handen 

moet laten vallen om als de wiedeweerga 
op de fiets te springen. Dat je als be- 
manningslid in het dorp woont, is dan ook 
een must. Het hebben van een vangnet 
trouwens ook. Als ik alleen met de kinde-
ren ben, moet er meteen hulp komen van 
buren of familie. Zodra de informatie over 
het incident bekend is, wordt er een plan 
gemaakt, rekening houdend met het weer, 
het getij en de stroming. Stel, er is een man 
overboord, dan is het aan ons om op basis 
van genoemde factoren in te schatten waar 
de drenkeling zich zal bevinden. En dan 
nóg kan alles anders gaan. Zo moesten we 
eens een zeilschip slepen. We vertrokken 
met rustig weer tot een rolwolk ervoor 
zorgde dat we van het ene op het andere 
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moment te maken kregen met windkracht 
negen en vijf meter hoge golven. Van een 
gemakkelijke sleepklus werd het plotseling 
een serieuze reddingsactie.’ 
 
Hecht team
Omdat de professionele scheepvaart 
geavanceerder is dan vroeger, behoeft 
deze tak van sport tegenwoordig minder 
hulp van de KNRM. Wel komen ze nog 
geregeld in actie om bijvoorbeeld een 
ziek bemanningslid van een container-
schip te halen. Ook zijn ze onlangs de 
zee opgegaan omdat een kotter op drift 
tegen een booreiland dreigde te knallen. 
‘Gelukkig liep deze actie goed af ’, vertelt 

Henk, ‘maar dat is niet altijd zo. Hoe goed 
iedereen ook getraind is, helaas kan niet 
al het leed voorkomen worden.’ Ron knikt 
beduusd. ‘Onlangs waren er twee tragische 
gevallen achter elkaar. Eén iemand over-
leed na een explosie op een chemicaliën-
tanker, een ander overleefde een mui niet. 
En zoiets hakt erin. Daar hebben we het 
dan over met elkaar. Dan is het fijn dat we 
zo’n hecht team zijn.’ 

Magisch
Los van de moeilijke momenten die er 
zijn, brengt het reddingswerk Ron vooral 
veel voldoening. ‘Natuurlijk, in zo’n 
overlevingspak de zee opgaan, heeft iets 

magisch, maar het is meer dan een stoere 
hobby alleen. Als hulpverlener heb je een 
grote verantwoordelijkheid, ook moet je 
beschikken over nautische kennis, plus, en 
dat is misschien nog wel het belangrijkste, 
je moet een teamplayer zijn. Er blind op 
kunnen vertrouwen dat iemand je hand 
vastpakt als je die nodig hebt. Daar gaat 
het om.’ 
Mooie woorden om het gesprek mee te 
beëindigen. De Adriaan Hendrik is op de 
terugweg en de heren staan te popelen om 
naar buiten te gaan. <
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Veel steun van donateurs, bedrijven en Rabobank
De KNRM is een in 1824 opgerichte 
vrijwilligersorganisatie die geen 
overheidssteun krijgt. Zij bestaat dankzij 
giften van 105.000 donateurs. Daarnaast 
wordt de KNRM gesponsord door 
landelijke en regionale bedrijven. De 
hulpverlening is gratis, wat de reden van 
de hulpvraag ook is. De hulpverleners zijn 
professioneel getrainde vrijwilligers. 
In Nederland beschikt de KNRM, waar-
van het hoofdkantoor in IJmuiden is 
gevestigd, over 46 stations, 1.400 vrijwilli-
gers en 70 reddingsboten. 
Adriaan Hendrik, de reddingsboot van de 
Egmondse KNRM, komt jaarlijks zo’n 30 
keer in actie. De boot heeft twee motoren 

van elk 450 PK. Deze hoeveelheid kracht 
is noodzakelijk om de topsnelheid van 36 
knopen (67 km) te halen en bij ruwe zee 
door de branding te komen. Na dertig jaar 
wordt het schip in 2023 vervangen. 
De Reddingsbrigade is een vereniging. 
Iedereen kan lid worden. De KNRM is een 
stichting. Vrijwilligers moeten beschikken 
over een aantal competenties en kunnen 
samenwerken. 

Club Support
In Egmond zijn de KNRM en de 
Egmondse reddingsbrigade gehuisvest 
onder één dak, wat de samenwerking ten 
goede komt.

Het in 2018 gebouwde boothuis is tot 
stand gekomen dankzij bijdragen  van 
donateurs. De verdere ‘aankleding’ is 
bekostigd uit sponsorgelden van regionale 
ondernemingen en door zelfwerkzaam-
heid van de opstappers. Omdat Rabobank 
de KNRM een warm hart toedraagt, heeft 
zij de financiering van de apparatuur in de 
commandoruimte op zich genomen. 
Omdat de Reddingsbrigade een vereniging 
is, kon die dankzij Rabobank ClubSupport 
nieuw materiaal bekostigen. 
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Er was al een autopas waarmee de 
klanten van MKB Brandstof snel 
en simpel kunnen tanken, laden, 
parkeren en daarna hup, alles 
op één maandfactuur. Met het 
oog op de energietransitie gaat 
het bedrijf nu een stap verder, 
door ondernemers nét zo snel en 
simpel aan een laadpaal voor de 
deur te helpen. Huren of kopen, 
dat kan allebei. Rabobank onder-
steunt deze duurzame innovatie 
op verschillende manieren.

tekst LAURA VAN DER BURGT
fotografie BENJAMIN OZOGUL
  
Ondernemers (van zzp’er tot mkb’er) 
zoveel mogelijk administratieve 
rompslomp rondom hun vervoer uit 
handen nemen, dat is het gemak van 
MKB Brandstof. De tank- en laadpas, 
waar al ruim 50.000 ondernemers 
gebruik van maken, is daar het 
bekendste voorbeeld van.  
Met diezelfde praktische insteek helpt 
MKB Brandstof ondernemers nu ook 
bij de overstap naar elektrisch rijden: 
wie dat wil, kan via het bedrijf een 
laadpaal voor de deur krijgen. Kopen 
of huren met een all-in maandabon-
nement, dat bepaal je als ondernemer 
zelf. Op de website staan de voor- en 
nadelen van beide opties op een rij 
en krijg je direct inzicht in de kosten.

Het spreekt voor zich dat MKB 
Brandstof een ideale partner is voor 
Rabobank. ‘Als “Bankier van de 
Energietransitie” streven we dezelfde 
groene doelen na’, zegt Henk van 
Rijn, relatiemanager bij Rabobank. 
‘Met onze propositie Energy as a 
Service financieren we bedrijven die 
duurzame diensten aanbieden. Op 
die manier maken we de energietran-
sitie samen beter bereikbaar voor 
bedrijven en particulieren, iets waar 
Rabobank vol op inzet.’ 
In de keuze voor Rabobank als 
partner maakte de menselijke factor 
voor MKB Brandstof het verschil. 
‘Onze relatiemanager zag in ons de 
ideale kandidaat voor een pilot met 
de Rabo Energy Loan, waardoor we 
onze duurzame plannen konden 
realiseren. De bank heeft haar eigen 
grenzen daarvoor ook wat opgerekt’, 
zegt algemeen directeur Remco Slik 
van MKB Brandstof. ‘De samenwer-
king geeft ons echt een steun in 
de rug. Als we relaties vertellen dat 
Rabobank onze financier is, maakt 
dat het zakendoen voor hen een 
stuk aantrekkelijker, want de bank is 
een serieuze partij. Rabobank biedt 
ons daarnaast de mogelijkheid om 
van hun netwerk gebruik te maken, 
ook die kans grijpen we met beide 
handen aan.’

Een laadpaal voor de 
deur, zonder gedoe

DUURZAAM ONDERNEMEN

Duurzaam ondernemen: samen gaat het sneller
Rabobank begeleidt ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen en 
tevens willen bijdragen aan een betere wereld. Verduurzaming kan veel ople-
veren: het kan processen efficiënter maken, de concurrentiepositie versterken 
of zorgen voor (hogere) verwaarding van afvalstromen. Rabobank kijkt op een 
gestructureerde, sectorspecifieke en objectieve manier naar de kansen. Met 
de Circulair Ondernemen Desk en de Energietransitie Desk ondersteunen we 
ondernemers in hun transitie. Dat doen we niet alleen door financiële diensten 
aan te bieden, maar ook door kennis te delen en ons netwerk open te stellen. 
Want als we samen optrekken, gaan duurzame ontwikkelingen sneller. Kijk op 
rabobank.nl/bedrijven/groei/duurzaamheid voor meer informatie. 



MKB Brandstof helpt ondernemers snel aan een laadpaal voor de deur



De woningmarkt is een van de grote ongelijkmakers van onze tijd. Waar het bezit 
van een tijdig gekochte woning de één tonnen aan overwaarde oplevert, moet de 
ander zich tot de nek in de schulden steken om de droom van een eigen woning 
überhaupt te kunnen verwezenlijken. Dit kan en moet anders, vinden de economen 
van RaboResearch. Samen met wetenschappers en de onderzoeksinstituten van de  
andere grote banken maakten ze een plan om wonen weer toegankelijk te maken.
tekst SANDER HEIJNE Infographics FRÉDÉRIK RUYS

‘We hebben de 
problemen op de 
woningmarkt zelf 
gecreëerd’

EEN EIGEN HUIS, een plek onder de zon. Een nog piepjonge 
René Froger zong er in de winter van 1989 al over, alsof een eigen 
woning de gewoonste zaak van de wereld was. Maar zo vanzelf-
sprekend was een koopwoning destijds nog helemaal niet.
Tegen het einde van de jaren tachtig woonden vier op de tien 
Nederlandse huishoudens in een koopwoning. Pas in de jaren 
daarna kwam hier verandering in, en dat was geen toeval. Als 
staatssecretaris van Volkshuisvesting begon Enneüs Heerma 
(CDA) begin jaren negentig het eigen woningbezit actief te 
stimuleren. Later werd hij rechts ingehaald door de VVD, die het 
lied van René Froger zelfs een tijdje gebruikte als campagnelied. 
Ruimere leennormen en dalende hypotheekrentes deden de rest.

Op dit moment is zes op de tien Nederlandse huizen een koop-
woning. Stellen en gezinnen hebben vaker een koophuis terwijl 
alleenstaanden vaker huren. Naar schatting woont 70 procent 
van de Nederlanders in een koopwoning. En daarmee lijkt het 
bezit van de eigen woning dertig jaar na de nummer-1-hit van 
René Froger daadwerkelijk de gewoonste zaak van de wereld 
geworden. De vraag is alleen, voor hoe lang nog?

Schaarste
Nederland heeft op dit moment een tekort van 390.000 wonin-
gen, zo blijkt uit de Atlas voor Gemeenten. Vooral twintigers en 
dertigers ervaren wat dit cijfer betekent. Waar René Froger nog 
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zong dat hij, liever dan het bezit van een woning ‘net iets vaker 
simpelweg gelukkig’ wilde zijn, is juist het ontbreken van zelfs 
maar het perspectief om ooit zelf een huis te kunnen kopen wat 
de starter van nu tot wanhoop drijft.
Op de huurmarkt is het al niet veel beter. De wachtlijsten voor 
sociale huurwoningen zijn in grote delen van het land tien jaar  
of langer. In de vrije huursector zijn weliswaar vaak nog wel  
woningen te vinden, maar de huurprijzen zijn voor veel starters  
te hoog.
‘Ik verwacht niet dat het op de korte termijn beter zal worden’, 
zegt senior econoom Stefan Groot van RaboResearch. Hoewel  
het kabinet al sinds 2019 belooft om 100.000 nieuwe woningen 
per jaar bij te bouwen, is de teller van het aantal nieuwbouw
woningen sindsdien amper boven de 70.000 uitgekomen. 
Ondertussen groeit de Nederlandse bevolking nog altijd gestaag. 
Alleen al in de eerste helft van 2022 kwamen er 120.000 nieuwe 
inwoners bij, met nog meer spanning op de woningmarkt als 
gevolg. Groot: ‘De woningmarkt is een voorraadmarkt en we 
kunnen de voorraad niet snel genoeg aanvullen. We kunnen  
op de korte termijn hoogstens de ene groep helpen ten koste  
van een andere groep.’

Pechgeneraties
De woningmarkt is een van de grote ongelijkmakers in onze 
samenleving. Huizenbezitters zien de waarde van hun woning, 
en daarmee hun vermogen, de afgelopen jaren pijlsnel stijgen, 
terwijl huurders juist een steeds groter deel van hun inkomen 
kwijt zijn aan huur.
‘Een van de grote problemen op de woningmarkt is dat deze 
veel te grillig is’, zegt hoofdeconoom Ester Barendregt van 
RaboResearch. Zo konden mensen met een middeninkomen in 
de jaren negentig nog relatief makkelijk een woning kopen, die 
vervolgens vrij snel in waarde toenam. Met het uitbreken van de 
bankencrisis in 2008 kwam de woningmarkt aanvankelijk met 
een schok tot stilstand, met een forse prijsdaling als gevolg.  
Een paar jaar later, zo vanaf 2014, gingen de prijzen weer door 
het dak. Barendregt: ‘Die grote schommelingen leiden tot pech 
en geluksgeneraties.’
De gevolgen van de grillige woningmarkt worden in de hele 
economie gevoeld. ‘Als mensen zien dat hun woning virtueel 
onder water staat zijn ze geneigd om extra af te lossen op hun 
hypotheek of meer te sparen’, legt Groot uit. ‘Op zich is dat 
begrijpelijk, maar het betekent ook dat ze minder geld besteden 
aan andere zaken.’
Een overvloed aan geld is sowieso een fundamenteel probleem  
op de woningmarkt, zegt Groot. ‘We hebben in Nederland 
geprobeerd om wonen betaalbaar te houden door steeds meer 
geld naar de vraagkant te schuiven.’

Pleisters
‘De woningmarkt is volledig uit balans en daar hebben we uitein
delijk allemaal last van’, zegt Barendregt. ‘Jonge mensen kunnen 
moeilijk settelen, bedrijven merken dat het gebrek aan huizen 
hen belemmert bij het aantrekken van personeel en de economie 
als geheel wordt kwetsbaarder.’
Nederlandse beleidsmakers hebben de afgelopen jaren vooral 
pogingen gedaan om starters op de korte termijn te helpen.  
Met soepelere leennormen, een lagere overdrachtsbelasting  

Sommige mensen 
zullen misschien iets 
slechter worden van 
dit plan. Anderen 
juist beter. Maar het 
overkoepelende 
publieke belang  
is enorm.

en de inmiddels weer afgeschafte jubelton. ‘Pleisters plakken’,  
noemen Barendregt en Groot dat. Kostbare pleisters bovendien, 
want de maatregelen hebben vooral tot een verdere stijging van  
de huizenprijzen geleid.
De economen van RaboResearch pleiten daarom voor fundamen
tele hervormingen van de woningmarkt. Samen met de econo
mische instituten van de andere grote banken en verschillende 
hoogleraren, hebben ze een plan gemaakt om wonen weer betaal
baar en toegankelijk te maken. ‘De vastgelopen woningmarkt is 
geen natuurverschijnsel’, zegt Barendregt. ‘We hebben de proble
men zelf gecreëerd met het beleid zoals het is gevoerd.’ Gelukkig  
is er ook goed nieuws. Barendregt: ‘Het is op te lossen.’

In een notendop
De economen stellen voor om huurders en kopers fiscaal voort
aan gelijk te behandelen. De overwaarde op de eigen woning 
wordt in box 3 als vermogen belast en de huurtoeslag wordt 
omgezet in een woontoeslag waar alle mensen met een lager 
inkomen, dus ook huizenbezitters, een beroep op kunnen doen. 
Netto gaat de groep huizenbezitters met een midden of hoger 
inkomen er niet perse op achteruit. Tegenover de zwaardere 
belasting op de eigen woning staat een verlaging van de belasting 
op arbeid.
De economen pleiten daarnaast voor een sterke bevordering van 
de nieuwbouw. Ook zouden huizenkopers niet meer 100 procent 
van de woningwaarde moeten kunnen financieren met geleend 
geld en zouden jonge werkenden een deel van hun pensioen
vermogen moeten kunnen gebruiken om een huis te kopen.
‘De plannen die wij voorstellen hebben pas op de lange termijn 
effect’, zegt Barendregt. Om ook de mensen die acuut een 
woning nodig hebben tegemoet te komen, stellen de economen 
voor om de regels voor het delen van woningen te versoepelen.
Rest de vraag in hoeverre Nederland op deze hervormingen zit 
te wachten? Uiteindelijk woont de meerderheid van de kiezers 
in een koopwoning, die vaak veel meer waard is dan het bedrag 
dat ze er ooit voor hebben betaald. Worden zij wel beter van 
deze voorstellen?
Barendregt: ‘Sommige mensen zullen misschien iets slechter 
worden van dit plan. Anderen juist beter. Maar los van alle 
individuele belangen is er ook het overkoepelende publieke belang. 
Juist omdat het maatschappelijke probleem nu zo groot is, hoop ik 
dat er politiek voldoende draagvlak is voor onze voorstellen.’ <
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Kees Kay en zijn vrouw Anny kochten hun 
huidige woning in Oterleek bijna als een 
bevlieging. Ze woonden er 23 jaar met veel 
plezier. Recent hebben ze een nieuwe stek 
gevonden in Heerhugowaard en ook nu lieten 
ze er geen gras over groeien. Binnenkort is de 
verhuizing. ‘Als iets goed voelt, ga ik ervoor’, 
stelt Kees nuchter.

tekst BEREND BERLIJN
fotografie ERNEST SELLEGER

Wat was je eerste betaalde baan? 
‘Op mijn tiende ben ik onder de koeien gaan 
zitten bij onze melkveehouderij. Lekker met de 
handjes melken. Ik heb van alles uitgespookt. 
Koeienvachten scheren, kippen vangen, vakantie-
hulpje bij andere agrariërs. Klusjes. Schitterend 
vond ik het. Ik zou het zo weer doen.’
Hoe ontving je je salaris destijds? 
‘Gewoon handje contantje. Het was een zakcentje. 
Ik heb een hoop verbarreld in de loop van de tijd. 
Brommertje gekocht, de kroeg in. Maar ik zette 
ook al wat geld opzij. Je had bij de Rabobank de 
Zilvervloot, weet je wel. Zo’n spaarrekeningetje had 
ik ook.’
Wie leerde jou met geld omgaan? 
‘Niemand. Je stoot je neus en je leert ervan. Zo 
word je wijzer. Lange tijd hadden we trouwens niet 
het geld om fouten mee te maken. Toen Anny en 
ik trouwden in 1971, kwam ik in dienst bij mijn 
vader en verdiende ik honderd gulden in de week. 
Daarmee zorg je voor de ‘basics’. Later ben ik hier 
wel voor gecompenseerd. Ik kon tegen gunstige 
voorwaarden het familiebedrijf overnemen.’
Wat is het belangrijkste advies dat je ooit hebt 
gekregen met betrekking tot geldzaken? 
‘Niet dom kijken, maar aanpakken. Dat is de 
wereld waarin ik ben opgegroeid. Je krijgt het 
niet voor niks in het leven. Ik ben ook een tijdje 
uitsmijter geweest. Soms kom ik iemand tegen die 
zegt: ‘Ik voel jouw handen nog in mijn nek, Kees.’ 
Mooi toch?’

Wat is de beste financiële keuze die je hebt 
gemaakt? 
‘Ik heb in 2000 op advies van Rabobank een lijfren-
tepolis afgesloten. Dat is nu een leuke aanvulling 
op onze AOW en laat ons iets comfortabeler leven. 
Dit huis is ook een goede investering geweest, als 
je ziet hoe we het nu hebben kunnen verkopen. Ik 
woon van kinds af aan in Oterleek en kijk hier uit 
op het land waarop mijn vader boerde. Iedereen 
die bij ons voor het eerst over de vloer komt, is vol 
bewondering over het vrije uitzicht.’
Waarom gaan jullie dan toch verhuizen? 
‘We worden een dagje ouder en mijn lijf werkt 
soms niet meer mee. We gaan naar een woning in 
Heerhugowaard waar alles gelijkvloers is. Met nog 
steeds een knappe tuin en twee slaapkamers, maar 
kleiner en daardoor minder bewerkelijk. En Anny 
komt uit Heerhugowaard. Het is vertrouwd terrein. 
We kijken ernaar uit.’
Van welke uitgave heb je spijt? 
‘We hebben ooit een Franse Simca gereden. Dat 
merk bestaat niet meer. En terecht. Die auto roestte 
onder onze kont weg.’
Heb je altijd gespaard? 
‘Als je een eigen bedrijf hebt, investeer je daar 
je verdiende centjes in. Toen ik stopte, was onze 
melkveehouderij gegroeid naar 41 hectare, 80 
melkkoeien en 40 stuks jongvee. Toch reserveerden 
we altijd geld voor vakanties met de kinderen.’
Waar geef je nu het meeste geld aan uit? 
‘Het goede leven. We gaan elk jaar twee weken 
op vakantie naar Gran Canaria. En in de zomer 
trekken we erop uit met de caravan. We blijven 
tegenwoordig vaker in Nederland, maar zo nu en 
dan gaan we nog de grens over. Een van onze drie 
zoons woont in Denemarken. In dat land zijn we 
kind aan huis.’
Welke les over geld wil je doorgeven aan de 
volgende generatie?
‘Je kunt pas iets uitgeven als je het hebt. Zeker in 
deze tijd moet je voorzichtig zijn. Wij konden de 
uitbreiding van ons bedrijf niet uit eigen zak beta-
len. Maar voordat we een serieuze aankoop deden, 
wisten we zeker dat de bank ons zou steunen. Ik 
ken agrariërs die kochten en daarna pas op zoek 
gingen naar financiering. Dat is niks voor mij.’ <

‘Niet dom kijken, 
maar aanpakken’

Naam Kees Kay
Woonplaats Oterleek
Leeftijd 73 jaar
Werkte als melkveehouder
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DE VRIJWILLIGER

Sinds wanneer ben je actief als 
vrijwilliger?
‘In 2015 werd het hospice geopend en 
een jaar later heb ik me aangemeld bij de 
stichting.’

Waarom koos je voor deze stichting? 
‘Mijn oma en een vriendin verbleven ooit 
in een hospice. Daar heb ik heel mooie 
ervaringen mee. Die warme deken van 
aandacht, liefde en respect waarmee 
je wordt omringd, is ongekend. In een 
hospice staan de wensen en behoeften 
van een gast centraal. Heeft iemand trek 
in een bamischijf? Dan halen we die, al is 
het elke dag. Wil iemand het visserskoor 
horen zingen, dan regelen we dat. Laatst 

hebben we nog een paard laten komen 
voor een gast die een echte paardenlief-
hebber was. Alles kan en alles mag. Maar 
het belangrijkste is dat we ‘er zijn’. We 
gaan in gesprek als gasten daar behoefte 
aan hebben, ondernemen samen iets of 
zijn gewoon aanwezig.’

Wat is het mooiste wat je in dit werk 
hebt meegemaakt?
‘Wat ik het mooiste vind aan dit werk is 
dat je iets voor mensen kunt doen. Soms 
zie je gasten, ondanks de persoonlijke 
situatie, hier opbloeien. Tegelijkertijd kun 
je mantelzorgers ontlasten van hun zorg-
taken, zodat ze weer even ‘de partner of 
het kind van’ kunnen zijn. Dat maakt dit 

werk dankbaar. Wat ik ook mooi vind, 
is dat we dit, met 56 vrijwilligers, echt 
samen doen.’

Hoeveel tijd besteed je per week aan 
dit werk?
‘Ik besteed wekelijks een dagdeel van 
vier uur aan dit werk. Dat doe ik heel 
graag. Het werk is voor mij extra tastbaar, 
want nog niet zo lang geleden is mijn 
man, Heino Huizing, plotseling overle-
den. Dat was een keiharde klap. Ik put 
veel kracht uit het feit dat ik ons café De 
Slock in Den Burg mag voortzetten en 
uiteraard uit mijn vrijwilligerswerk voor 
het hospice.’

‘In een hospice staat de gast centraal: alles kan en mag’
Naam Sita Mijwaard 
Woont in Den Burg

Leeftijd 51 jaar
Vrijwilliger bij Stichting Hospice Texel

tekst RENÉ KISTEMAKER 
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LEDENAANBIEDINGEN

39
Bekijk meer ledenaanbiedingen op rabobank.nl/ledenaanbiedingen

Lekker sportief in de buitenlucht? Kom gezellig schaatsen in 
Alkmaar. IJsbaan de Meent beschikt over een prachtige half 
overdekte 400-meterbaan en een overdekte schaatshal. Een 
uitje voor jong en uit. Niet in het bezit van schaatsen? Bij de 
ijsbaan kun je schaatsen huren en eventueel een rekje. Als lid 
van Rabobank betaal je voor twee personen slechts € 6,20 in 
plaats van € 12,40. 
Tickets zijn online verkrijgbaar via www.demeentalkmaar.nl/ 
rabobank en geldig tot en met 12 maart 2023. Vul kortings-
code RABOBANK in bij jouw bestelling en de korting wordt 
direct verrekend. 

Ga jij ook voor de ultieme kerstgedachte? Koop dan jouw 
kerstboom bij Tuincentrum Arnold Koen bij de Os in de 
Zuidoostbeemster. Het tuincentrum schenkt per verkochte 
kerstboom € 2,50 aan het Hospice Thuis van Leeghwater in 
Middenbeemster. Rabobank verdubbelt de totale bijdrage.  
De kerstbomen zijn sterk en vol, gekweekt in Sauerland. 
Meedoen met deze sympathieke actie? Lever dan deze bon  
in bij aankoop van jouw kerstboom bij het tuincentrum. 
Kijk op www.tuincentrumkoen.nl voor meer informatie  
en openingstijden. Fijne kerst!

2e persoon schaatst gratis

€ 5 korting op chocoladeworkshop

Koop een kerstboom en steun het hospice

Een heerlijke ervaring! Bij restaurant ‘t Anker in Kolhorn kun je 
een chocoladeworkshop ervaren onder leiding van meester 
patissier en chocolatier Alberto van de Water. Je leert hoe dé 
perfecte bonbon wordt gemaakt, ontvangt bewaaradviezen 
en gaat uiteraard zelf aan de slag. De gezellige chocolade 
workshop duurt ongeveer 2,5 uur en je gaat naar huis met een 
rijkelijke hoeveelheid zelfgemaakte bonbons. Dat wordt lekker 
nagenieten. Je kunt meedoen aan de workshop voor € 44,50 
(normale prijs € 49,50 per per persoon). De actie is geldig in 
januari en februari 2023.  
Reserveren kan via www.restaurantanker.nl 
Gebruik de kortingscode CHOCOLATLOVEBYRABOBANK
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Tuincentrum Arnold Koen in Zuidoostbeemster

Restaurant ’t Anker in Kolhorn 

IJsbaan de Meent in Alkmaar



Rabobank is een coöperatie. Voor en door 
leden. Nederland telt allerlei soorten coöpe-
raties waarbij leden door samen te werken 
elkaar helpen. Deze keer: Esther Aleman (31) 
uit Loenen. Samen met haar partner Remco 
van Houwelingen (31) kocht ze vijf jaar gele-
den een twee-onder-een-kapwoning uit de 
jaren vijftig. Esther en Remco wilden het huis 
graag verduurzamen, maar dat vergt een 
grote investering.

Zij vraagt 
ESTHER ALEMAN EN haar partner kochten een 
huis dat een opknapbeurt nodig had. ‘We zijn gaan 
verduurzamen om te besparen op de energie- 
rekening. We hebben eerst het dak, de zolder, de 
vloer en de muren geïsoleerd. Vervolgens hebben 
we de ramen vervangen door HR++. Er kwamen 
nieuwe voor- en achterdeuren, want de tocht ging 
er recht doorheen. Er komt nog een split-unit 
airconditioning. Samen met de houtkachel is dit 
voldoende om het huis te verwarmen. We krijgen 
zonnepanelen, die energie leveren voor de airco. 
Dankzij deze maatregelen hoeven we de cv-ketel 
nauwelijks te gebruiken. Bij de financiering van de 
verduurzaming hebben we hulp nodig.’ 

Hij geeft
ANDRÉ ZEIJSEINK, VOORZITTER van energie-
coöperatie Stichting Loenen Energie Neutraal 
(LEN), heeft Esther en Remco kunnen helpen aan 
subsidie en een voordelige lening. ‘Vanuit LEN 
hebben we een renteloze lening gegeven. Een klein 
deel krijgen mensen als subsidie. Huiseigenaren 
kunnen de verduurzaming niet altijd in één keer 
betalen. De stichting zorgt ervoor dat de initiële 
investering een flink stuk lager is. Omdat de leners 
jaarlijks geld terugbetalen aan de stichting kunnen 
we daarmee weer nieuwe huishoudens helpen. We 
hebben tien jaar geleden een subsidie van 200.000 
euro voor ons initiatief gekregen. Daarmee zijn al 
bijna 400 huishoudens geholpen.’

Gezocht: hulp bij 
verduurzaming

André Zeijseink
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Investeren in elkaar



Esther en Remco verduurzamen hun woning om de energiekosten te drukken.

tekst ARWEN KLEYNGELD  fotografie BAS LOSEKOOT 
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KUNSTCOLLECTIE

Dingen, gedachten, betekenissen, woor-
den en associaties zijn de bouwstenen 
van het almaar uitdijende en in- 
krimpende universum van Mark Manders. 
Dat kunnen tekeningen zijn, films, toeval-
lige objecten, meubelstukken, vreemde 
constructies of bronzen beelden van 
mens- of dierfiguren. Hun betekenis kan 
continu veranderen, verschuiven of 
verdubbelen, er is geen begin of einde. 
Echt grip op dit gebouw, en dus het 
hoofd van Manders, krijgen we nooit.
‘Als kind wilde ik psycholoog of schrijver 
worden’, vertelt Manders in een inter-
view. Op zijn achttiende vielen die twee 
ideeën samen en besloot hij kunstenaar 

te worden. Met zijn kunstwerken ‘schrijft’ 
hij als het ware over de innerlijke mens. 
Dat klinkt misschien raadselachtig, maar 
voor de kunstenaar is het glashelder. Ook 
over zijn materiaalgebruik is hij duidelijk: 
hij gebruikt herkenbare materialen zoals 
klei, staal en hout. 
Wie door het gebouw van Manders’ 
hoofd dwaalt, komt langs een hondje 
van klei met een kleine muis vastgegespt 
op zijn buik, mensfiguren die ingeklemd 
tussen boeken en planken onaantastbaar 
lijken te zijn, en grote fabriekachtige 
installaties, compleet met schoorstenen. 
En terwijl Manders gestaag doorwerkt 
aan zijn zelfportret legt hij met zijn werk 

niet alleen zijn eigen ziel bloot, maar 
gunt hij ons vooral een blik op onze 
eigen sterfelijkheid. 

Rabo & Kunst
Kunst biedt een blik op de wereld en 
de tijd waarin we leven. Daarom geeft 
Rabobank eigentijdse kunstenaars een 
podium in haar kunstcollectie. De bank 
gelooft dat kunst een kennisbron kan 
zijn voor innovatie en ontwikkeling en 
bovenal een inspiratiebron voor leden, 
klanten en medewerkers.
Unfired Clay Head is te zien in de Rabo 
tentoonstellingsruimte in het Depot van 
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Mark Manders creëert letterlijk een eigen wereld; al zijn kunstwerken zijn onderdeel 
van één groot project, dat hij ‘Zelfportret als Gebouw’ noemt. 

tekst VERILY KLAASSEN

Een blik op onze eigen sterfelijkheid

Mark Manders, Unfired Clay Head, 2011 
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een betoverende zonsondergang 

hemelse kleuren smelten samen 
een deken van mist rukt langzaam op 

een stukje polderpracht klaar voor de nacht
de laatste zonnestralen 

ze kleuren de watermolen goud 
een verdiend eerbetoon voor de ‘windmotor’ 

na vele jaren van trouwe dienst 
 

het egboetswater, nabij hauwert 
kronkelige polderslootjes 

verborgen eilandjes 
verbindende bruggetjes 

 
broedende watervogels 

grazend vee 
en vissen die door het water glijden 
vastbesloten maar altijd geruisloos 

 
het egboetswater 
de natuur floreert 

rust regeert
 

René Kistemaker

lokaal schrijver Rabobank 

Ben je een enthousiaste amateurfotograaf en zou je jouw landschap graag terugzien in Rabo &Co? Stuur jouw Hollands landschap uit jouw regio dan 

naar communicatie.NHN@rabobank.nl. Als jouw foto wordt uitgekozen, ontvang je persoonlijk bericht. 

fotografie MARRY DE GROOT  woonplaats HAUWERT 
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Meer inzicht in je geldzaken
Dat helpt jou & de mensen om je heen
Houden je geldzaken je steeds meer bezig? We begrijpen heel goed dat je je daar mogelijk zorgen over maakt. 
Daarom heeft Rabobank oplossingen die je helpen om meer inzicht in je geldzaken te krijgen. Zoals ‘Inzicht’ 
in de Rabo App. Daar zie je waar je geld naartoe gaat, krijg je al jouw vaste lasten op een rij en kun je 
budgetten instellen. En lig je wakker van je geldzorgen? Praat dan met ons team Hulp Bij Geldzorgen, 
je kunt een afspraak maken op rabobank.nl/hulp-bij-geldzorgen

Ontdek 
‘Inzicht’ in de 

Rabo App
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