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DONDERDAG 22 DECEMBER

LOCATIE: WITTE LEEUW - R’VEER

TIJD: VANAF 20.00 UUR

LIVE MUSIC, DRINKS & BITES

OLD SCHOOL
VOG EINDEJAARSBORREL

EXCLUSIEF VOOR VOG-LEDEN

INTRODUCEES WELKOM

AANMELDEN NIET NODIG

We gaan weer richting de feestda-
gen. Traditiegetrouw een gezellige 
periode. Wij zorgen voor een fiks 
aantal netwerk momenten voor de 
leden…

Wilt u uw agenda er even bij pakken 
svp? Er kunnen 4 afspraken inge-
zet worden voor de komende twee 
maanden!

5 december 
 Netwerk Coffee in restaurant De 

Triangel. Vanaf 09.00 uur is iede-
re ondernemer welkom (leden en 
niet-leden).

22 december 
 ‘Old School Borrel’ bij de Wit-

te Leeuw. Vanaf 20.00 uur met 
live-muziek en volop versnaperin-
gen. 

9 januari 
 Nieuwjaarsontbijt in restaurant De 

Triangel vanaf 9.00 uur. Samen 
toosten we op het nieuwe jaar.

13 januari 
 Nieuwjaarsborrel samen met MKB 

Oosterhout, de BZW en Rabo 
Amerstreek. Vanaf 17.00 bij Rabo-
bank Amerstreek.

BEDRIJVEN
NIEUWS

VOGAGENDA‘KUNST’BORREL IN DE 
ART TOWER

EEN KIJKJE IN DE KELDERS VAN DE WATERTOREN

De gemeente Geertruidenberg kent 
een grote diversiteit aan bedrijven die 
bepalend zijn voor o.a. de lokale economie 
en de werkgelegenheid. Ook leveren 
deze bedrijven hun bijdrage aan lokale 
initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat 
slaan de handen ineen op communicatief vlak met 
vierwekelijks bedrijvennieuws.

Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer 
informatie over de VOG is te vinden op vogweb.nl

Door Eva de Schipper

Een relaxed, sfeerbepalend welkom. De direc-
teur op een zeepkist, nou ja, twee treden hoog 
op een stalen trap in een oude watertoren, met 
mond en ‘meepratende’ handen vertellend over 
het kunstuitleenbedrijf dat ze met haar veertig 
medewerkers runt. Met het UWV als een van 
de belangrijkste klanten: “Een jonge kunstenaar 
met een uitkering bood daar zijn kunst aan. Dat 
bracht het UWV op een idee. Ze huren nu kunst 
bij ons, maar alleen kunst die is gemaakt door 
kunstenaars met een uitkering. Mooi, toch.”

Berit van Dobbenburgh is directeur van Kunst.
nl. En haar aandachtige toehoorders in die solide 
ruimte van de watertoren aan de A59 bij Raams-
donksveer waren de leden van de Verenigde On-
dernemers Geertruidenberg (VOG). Ze hielden er 
afgelopen week een drukbezochte netwerkbor-
rel. Zelden zullen ze zoveel kunst om zich heen 
hebben gehad. Het werd een leuke ontspannen 
bijeenkomst tegen een achtergrond waar je van-
zelf al vrolijk van wordt: kleurrijke kunst. Ver-
rassing en een ontdekking bij veel ondernemers 
met reacties als: “Goh, mooi hier, die kunst maakt 
sfeer, ik wist niet dat dit er zo was, want ik ben 
hier nog nooit geweest.”

Daarbij bewezen de Kunst.nl-medewerkers met 
goed geserveerde hapjes, een saptap en een vlot 
schenkende, van prima wijn voorziene bar dat 
het ook in een watertoren goed borrelen is.

In de bijgebouwen rond de uit 1925 daterende 
watertoren zijn 15.000 kunstwerken opgeslagen. 
En dat is nog maar een derde van het bezit van 
misschien wel de grootste kunstbezitter van Ne-
derland. Het andere twee derde deel, ongeveer 
30.000 stuks is in circulatie bij klanten in Neder-
land en België.

Kunst.nl bestaat dit jaar dertig jaar. Het kunstuit-
leenbedrijf begon ooit als Business Art Service 
op een zolder in Raamsdonksveer. Tot de ge-
meente de wat onderkomen watertoren voor 1 
gulden aanbood die daarna evolueerde tot Art 
Tower.

Anno 2016 heeft het bedrijf niet alleen 1400 klan-
ten aan zich gebonden, maar ook 1000 kunste-
naars die de kunst produceren die aan bedrijven 
verhuurd wordt. Berit van Dobbenburgh: “We 
geven die mensen een inkomen en we krijgen er 
geen subsidie voor. Voor wie nog een kale muur 
in het kantoor heeft: een kunstwerk huren kan bij 
Kunst.nl al voor 10.50 euro per maand.” 

Of de Art Tower en Kunst.nl in de huidige vorm 
kan blijven bestaan houdt verband met de ont-
wikkelingen rond de vernieuwing van het knoop-
punt Hooipolder. Berit van Dobbenburgh: “Mis-
schien komt er wel asfalt over een deel van de 
kunstopslag in de bijgebouwen? We weten het 
nog niet hoe het allemaal gaat worden.”
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