
Wij verwelkomen vier nieuwe OVB-leden in januari 2017, namelijk:
Ellen de Kroon van De Kroon Recruitment Services. Meer infor-
matie? Kijk op: www.recruitmentdekroon.nl
Rene van Kessel van De Rots Totaalbouw in Berlicum. Meer infor-
matie? Bel: 073-5038424
Arjen Boone van Autorijschool Boonen. Meer informatie? Kijk op: 
www.autorijschool-boone.nl
René Frunt van Mari Frunt/René Frunt Beheer. Meer informatie? 
Kijk op: www.marifrunt.nl
Ben jij ondernemer en woon of werk jij in Berlicum of Middel-
rode? Wordt lid! Meld je aan via de website www.ovberlicum.nl 
of stuur een mailtje naar secretaris@ovberlicum.nl

Kamelenmelkerij Smits, gelegen aan de Werstkant 16 in 
Berlicum, gaat het komende voorjaar een nieuwe kamelenstal 
bouwen. Een kamelenstal kan meerdere functies hebben. De 
huidige stal is zowel geschikt voor de kamelen, als voor toeristen 
die een bezoek willen brengen maar ook voor vergaderingen. In 
april 2016 is er een Bed&Breakfast geopend op het bedrijf. In het 
proces rondom het bouwen van de nieuwe stal willen we met 
diverse organisaties en personen overleggen hoe de stal voor hen 
meerwaarde kan bieden. Zo verwachten we met elkaar een win-
win situatie te kunnen creëren. Concreet nodigen we geïnteres-
seerde ondernemers op korte termijn uit  om wensen en ideeën 
met elkaar te bespreken. We werken al met een heel aantal 
ondernemers in Berlicum samen (zowel in bouw, toerisme en 
horeca), en denken dat we op deze manier elkaar goed kunnen 

versterken in het dorp. Als u interesse heeft, vragen we u contact 
met ons op te nemen !
Frank & Dorieke, Kamelenmelkerij Smits, tel: 06-30564553, email:  
info@koningboer.nl

Zoek je een ondernemer in Berlicum...kijk op www.ovberlicum.nl

Kijk voor meer nieuws en informatie op www.ovberlicum.nl

‘Je krijgt wat je managet’
 
Deze keer een column van Jan van Setten uit het boek 
‘Verboden voor klanten, wij houden van fans’.

Als ochtendmens start ik graag met een kop cappuccino 
de dag. Opgewekt liep ik naar de ontbijtruimte. Terwijl 
ik daar heen liep, hoorde ik een strenge stem achter mij: 
‘Zeven uur!’ Dus dacht ik: zeven uur? Sorry? Het is pas 
halfzeven. Toen voelde ik hem al aankomen, dat ik op 
verboden gebied bezig was.

Ik besloot mijn verwondering te gebruiken om te zien 
wat ik kon veranderen. ‘Ik dacht dat het halfzeven is.’ 
‘Nee, zeven uur,’ herhaalde de mevrouw. Ik tikte nog 
een keer op mijn horloge: ‘Het is halfzeven. Ik heb hem 
net voor mijn verjaardag gehad en hij moet echt goed 
zijn.’ De vrouw geïrriteerd: ‘Nee meneer, om zeven uur 
is pas het ontbijt.’ Ik heel vriendelijk: ‘Dat komt mooi uit, 
want ik hoef geen ontbijt. Ik lust alleen graag een cap-
puccino.’ ‘Ook dat hoort bij het ontbijt.’

Maar zo snel gaf ik niet op, ik zag het lichtje van het ap-
paraat al branden en vroeg: ‘Zal ik het anders zelf even 
doen?’ ‘Nee meneer, u doet helemaal niets zelf. Loopt 
u dan maar even mee.’ Ik had de eerste slag gewonnen, 
zij het niet met veel warmte. We gingen samen naar 
het apparaat en ik kreeg mijn cappuccino. Ik bedankte 
de vrouw uitgebreid voor wat ze voor mij gedaan had 
en vervolgde mijn weg. De dame ging verder met het 
gereedmaken van het ontbijt.

Om halfelf was de eerste bezoeker in het seminar. Ik 
zag de baas van de mevrouw van het ontbijt en vroeg 
hem of hij mij een plezier wilde doen. Hij reageerde met: 
‘Meneer, wij doen hier niet anders!’ Dat vond ik een 
warme opening. Dus ik vroeg hem of hij die dame daar, 
van eerder die ochtend, een  compliment wilde geven 
als ik weer weg was. ‘Zegt u maar van die meneer van de 
cappuccino. Want ze heeft me echt goed geholpen.’

‘Wat heeft ze gedaan?’ vroeg de baas verwonderd. ‘Ik 
heb van haar om halfzeven een cappuccino gekregen,’ 
zei ik. ‘Wat, om halfzeven?’

Hier zie je hoe de dame van het ontbijt gemanaged is. 
Niet op het blij maken van klanten, maar op het navolgen 
van de regels. Rond één uur werd de lunch geserveerd 
en vroeg de dame in kwestie aan me: ‘Wilt u misschien 
een extra kroketje?’

Je krijgt wat je geeft en je krijgt wat je managet.

Wim Schuurmans
Voorzitter OndernemersVereniging Berlicum

COLUMN

Berlicum, het meest ondernemende 
dorp van Nederland

SUCCESVOL PITCHEN EN PRESENTEREN!
LAAT ZIEN WIJ JÌJ BENT!

BERLICUM –. Als mede eigenaar/directeur van Gloudemans Ros-
malen, een adviesbureau op het gebied van vastgoed en grond-
zaken, begon Theo van der Walle uit Berlicum eind jaren ’80 Van 
der Walle Holding BV. Ondanks dat hij enkele jaren geleden met 
pensioen ging, heeft hij deze BV nog steeds waarbij hij zijn vak-
kennis alleen nog inzet voor vrienden en bekenden.

Door Wendy van Lijssel

Theo van der Walle begon Als 17 jarige knaap  in 1966 met werken 
bij de destijds nog zelfstandige gemeente Berlicum. Na 12 jaar 
maakte hij een oversteek naar Rosmalen als taxateur voor Gloude-

mans. In 1987 werd hij daar mede eigenaar en 1988 richtte hij Van 
der Walle Holding BV op.  Enkele jaren geleden ging hij met pensi-
oen. “Ik vond het na ruim 47 jaar betaald werken genoeg geweest. 
Ik heb mijn aandelen Gloudemans verkocht. Mijn Holding is blijven 
bestaan”, legt van der Walle uit. De opgedane vakkennis wordt 
nog steeds ingezet om vrienden en bekenden als vriendendienst 
te adviseren, maar daar blijft het bij. Van der Walle is aangesloten 
bij de ondernemersvereniging die hij een warm hart toedraagt en, 
zo claimt hij, onder leiding van Wim Schuurmans goed op de kaart 
staat. Van der Walle: “Ik roep ondernemers die geen lid zijn op, om 
zich aan te sluiten. Je leert elkaar en elkaars talenten en vaardighe-
den kennen en dat is alleen maar goed.” 

LID IN THE SPOTLIGHT!

Theo van der Walle draagt 
ondernemersvereniging warm hart toe

AGENDA
16 februari Masterclass Pitch, 19.30 uur Gouden Leeuw
16 maart        ALV OVB bij Switch 180, Sassenheimseweg 56 te 

Berlicum
27 maart        OS/OVB/Gemeente Sint-Michielsgestel happening
April               Lenteborrel. Datum en locatie volgt
Mei                Bedrijfsbezoek PLUS. Datum, info en ‘PLUS’ volgt
16 juni            Zomerfeest bij De Witte Zwaan (vanaf 18.00 uur) . 

Aanvullende details volgen.

LEDENNIEUWS

We kennen het allemaal wel: hoe maak ik duidelijk aan mijn 
klanten/opdrachtgevers wat het eigene, het unieke is van 
mijn product/dienst.
Waarin onderscheid ik mij van al die andere aanbieders…
waarom zou er voor mij gekozen moeten worden.

Bij elke presentatie of pitch zoals dat de laatste 
jaren ook wel wordt genoemd krijg je een 
beperkte hoeveelheid tijd om aan te geven 
wat jou of jouw product zo goed maakt.
Hoe krijg ik, en vooral ook hoe hou ik de 
aandacht, wat zeg ik wel of juist niet.

De OVB wil graag haar leden helpen om 
een uitstekende “ pitcher” te worden. 
Daarvoor organiseert zij op 16 febru-
ari in de Gouden Leeuw in Berlicum een 
masterclass “ succesvol presenteren 
en pitchen” door een ware “ crack” op 
dit gebied: Patrick van Gils.  De man die 

Koningin Maxima adviseerde, bij gerenommeerde bedrijven zoals 
`Mc`Donalds de communicatie verzorgde…een echte professio-
nal waar we heel veel van kunnen leren.
 Je mag die avond stoeien met je presentatie onder zijn deskun-
dige leiding, je krijgt tricks en tips voor het nog beter maken 

van je presentatie.
Kortom een must voor al onze leden die wel eens te 

maken hebben met presenteren voor klanten. Ook 
als dat nog niet zo is maar je wil er graag meer 
over weten ben je natuurlijk van harte welkom.

We willen ook nadrukkelijk de ( nog niet) leden 
van de OVB uitnodigen dus ken je iemand die 
hierin geïnteresseerd is of waarvan jij denkt 
dat het echt iets voor die persoon is neem een 
introducé mee.

Wil je wat in de sfeer komen kijk dan even op 
www.toppresentaties.nl.


