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28 REGIO

door Leon van den Berg

ZEEWOLDE – De gemeente Zeewol-
de wil zijn burgers en onderne-
mers meekrijgen in de ambitie om
in duurzaamheid voorop te gaan.
Gistermiddag haalde de wethouder
milieu daarom Zeewoldse onderne-
mers rond een borrel bij elkaar om
elkaar te inspireren en op ideeën
te brengen. Het initiatief werd
goed ontvangen, bleek uit de rui-
me aanwezigheid van belangstellen-
den en hun commentaar in de loop
van de middag.

De ondernemersborrel in Zeewol-
de viel samen met de regiotoer
door Flevoland van Urgenda, de

organisatie van Marjan Minnesma
die streeft naar ‘sneller samen
duurzaam’, of meer concreet: Ne-
derland in 2030 energieneutraal.
Van Minnesma’s aanwezigheid
kon dus meteen gebruik worden
gemaakt. Ze schetste in het offi-
ciële deel van het programma van
de borrel hoe ze zonder subsidie
van overheden, en met hulp van
haar blauwe ogen, voor elkaar

heeft gekregen om duizenden on-
dernemers van zonne-energie te
voorzien. Minnesma: ,,Overheden
weten het altijd goed moeilijk te
maken. Bij subsidieregelingen is
de belangstelling vaak veel groter
dan wat de overheid verwerken
kan. Zo bleven er bij zo’n regeling
40 duizend gegadigden met lege
handen. Die wachten dan van na-
ture tot een volgende gelegen-
heid, maar ik heb ze zover weten
te krijgen om zelf het initiatief te
nemen. Met alleen mijn blauwe
ogen heb ik door voorfinanciering
van 20 procent te vragen meer
dan een miljoen losgekregen,
waar ik de markt mee opkon.”
Met diezelfde ogen overreedde ze

een Chinees bedrijf om een beta-
lingsregeling op te zetten. Zo kwa-
men duizenden deelnemers via
de daarvoor opgerichte stichting
Wij Willen Zon aan zonnepane-
len. Op Texel realiseerde Minnes-
ma met plaatselijke steun een pro-
ject van 20 energieneutrale wo-
ningen. In Zaanstad staat het vol-
gende project op stapel: 100 wo-
ningen, waarmee ook nog eens

kwantumkorting in zicht komt.
Milieuwethouder Gerben Dijk-
sterhuis van de gemeente Zeewol-
de kijkt aan het eind van de bor-
rel met tevredenheid terug: ,,Ik
zie gelukkig dat de mensen rond
de vier bedrijven drommen die er
zijn met informatie over zon-
ne-energie en infrarood energie.”
Naast de aanwezigheid van Urgen-
da vormden zij het hart van het
evenement. Dijksterhuis belooft
meer initiatieven. ,,We gaan een
energievisie opstellen, samen met
de bedrijven en burgers van Zee-
wolde,” zei de wethouder.
Veel concreter kon Dijksterhuis
het gistermiddag echter nog niet
maken.

● Producten

,,We zijn begonnen met wenskaar-
ten en keramiek. Op een gegeven
moment ben ik het alleen gaan
doen, want mijn man werkte ge-
woon. En op een gegeven mo-
ment zag ik bij de groothandel
wat hobbymaterialen staan. Heel
klein hoor. En van lieverlee zijn
we dat uit gaan breiden, hij heeft
zijn baan opgezegd en toen is hij
ook mee gegaan. Vooral op het ge-
bied van wenskaarten hebben we
een uitgebreid assortiment. Kar-
ton, knipvellen, borduren, garen
en heel veel mallen. Daar halen ze
dan de stencils doorheen en van-
daar dat ze daar dan die kaarten
van maken. Dat is echt wel de
trend op het moment.’’

● Hobby en werk

,,Mijn man vindt het gewoon hart-

stikke leuk om te doen. Dit is
echt z’n hobby en z’n werk. Ik
vind het leuk, maar gezien mijn
leeftijd vind ik het ook wel eens
leuk om een vrije dag te hebben.
En kou of slechte verkoop is nooit
fijn, maar daar kan je niks aan
doen, dus dan ga je gewoon. Ik
vind het belangrijk om altijd posi-
tief te blijven. Dat negatieve heeft
helemaal geen zin, daar heb ik
echt een ontzettende hekel aan.
De klanten die je krijgt, die ko-
men voor jou. Omarm die en koes-
ter dat.
Vooral in de winter, respect voor
die mensen die dan helemaal
door de kou naar je toe komen,
dan vind ik het belangrijk om die
dan ook goed te behandelen.’’

● Kaarten

,,De wenskaarten, daar zijn we
heel groot mee. Nu hebben we

een kleine uitpak, omdat het win-
ter is, maar daar hebben we een
heel groot assortiment van. Dat is
wel meer mijn man zijn afdeling.
Hij heeft er echt duizenden. Men-
sen willen graag een kaartje stu-
ren als iemand ziek is bijvoor-
beeld. Dat gebeurt nog ontzet-
tend veel. Er zijn mensen die ko-
men elke week zes kaarten halen.
Mensen willen liever drie kaartjes
sturen dan één dure. Het gaat ze
om het idee dat ze iets sturen.
Voor de gekste gelegenheden wor-
den kaarten gestuurd. En het is
natuurlijk erg persoonlijk. Als ie-
mand zwanger is of bijvoorbeeld
een kaartje om de juf te bedan-
ken. Voor de Kerst worden ontzet-
tend veel kaarten gemaakt, maar
eigenlijk gaat het wel het hele jaar
een beetje door. In het voorjaar,
dan wil het nog wel eens wat min-
der zijn. Dan zijn mensen druk
met de tuin ofzo. Vooral in Nun-

speet verkopen we erg veel kaar-
ten. Dat is echt de kaartenmarkt.
Daar zijn gewoon heel veel men-
sen die elkaar een kaartje sturen
vanuit de kerk.’’

● Klanten

,,We hebben flink wat vaste klan-
ten die echt elke week terugko-
men om het nieuwste van het
nieuwste te hebben. Dat is dan
ook wel gelijk een van onze ster-
ke punten, we proberen altijd het
allernieuwste te hebben. Dat bete-
kent ontzettend veel werk, want
je moet constant alert zijn om te
weten wat er uit is. Soms gaan we
het gelijk halen en tegenwoordig
doen we ook veel via internet,
want ik heb niet altijd zin meer
om alles gelijk te halen. Het is
heel intensief werk, maar je wilt
tevreden mensen hebben, dus
probeer je al spullen in het assorti-

ment te hebben voor het een
trend is. Ik denk dat al gauw zo’n
75 procent vaste klanten zijn. Dat
zijn echte hobbyisten, die echt
weten waar ze over praten.’’

● Bijzondere klant

,,Er is een vrouwtje wat dichtbij
ons woont en zij komt elke week
langs. Ze kan niet meer fietsen,
maar toch komt ze steeds weer.
Ze vindt het heerlijk om gehol-
pen te worden, maar ook om even
lekker rond te neuzen. Even voe-
len aan de spullen en de nieuwe
dingen bekijken, daar is toch wel
een beetje gevoelig voor. Ze heeft
haar man verloren en voor haar is
het dan ook echt afleiding. Soms
kan ze ‘s nachts niet slapen en
dan pakt ze haar schaar en de an-
dere spulletjes. Het is echt ont-
spanning voor haar en dat is het
voor heel veel mensen.’’
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door Chantal Zwaag

NUNSPEET – Het Apeldoornse echt-
paar Joke (62) en Jan (64) ten Ka-
ten staan al sinds 1992 op de
markt. Eerst stonden ze alleen op
rommelmarkten, maar toen ze
eenmaal de stap zetten om een op-
ruimend winkeltje leeg te kopen,
besloten ze om naar de markt te
gaan. Op maandag staan ze in
Apeldoorn, op woensdag in
Warnsveld, donderdag in Nun-
speet en vrijdag in Deventer. Jan
wordt binnenkort 65, maar zijn
vrouw vertelt dat hij voorlopig
echt nog niet gaat stoppen. ,,Mis-
schien dat we volgend jaar iets
compacter worden., maar stoppen
doet hij zeker niet. Voor het eerst
gaan we dit jaar met Pasen een he-
le week weg, dat deden we eerst
niet zo gauw.’’

“

Joke en Jan
ten Katen

“

MARKTZICHT

� Joke en Jan ten Katen in hun kraam. ,,We hebben flink wat vaste klanten die echt elke week terugkomen om het nieuwste van het nieuwste te hebben.’’
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Ondernemers lijken in te zijn voor duurzaam


