
VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

WIJ 
WENSEN 
IEDEREEN 
EEN 
BRUISEND 
EN 
SUCCESVOL

VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

De watertoren was groen uitge-
licht toen Verbrugge’s Kerstcafé 
donderdagmiddag om vijf uur 
van start ging. De weg naar de 
ingang werd verlicht met fakkels, 
terwijl net voor de deur meer-
dere vuurkorven stonden. Het 
zorgde voor een sfeer die past 
bij de kerstperiode. Binnen werd 
dat gevoel alleen maar sterker, 
Verbrugge’s Kerstcafé was een 
samenzijn van een grote groep 
verschillende mensen die met el-
kaar genoten van een hapje en 
een drankje, verschillende infor-
matieve verhalen en stonden te 
netwerken alsof ze met vrienden 
in een café stonden.

Door Fabian Eijkhout 

RAAMSDONKSVEER – Een kerst-
borrel 2.0, zo zou je Verbrugge’s 
Kerstcafé kunnen noemen. Groter 
dan alleen werknemers van één 
bedrijf en op een aansprekende 
locatie. De watertoren is een ken-
merkend gebouw bij knooppunt 
Hooipolder, één van de meest 
markante gebouwen binnen de 
gemeente Geertruidenberg. Over 
een paar jaar is het de bedoeling 
dat er een hotel-restaurant in de 
watertoren gevestigd is, maar 
tot het zover is heeft Verbrugge 
Groep het in de verhuur staan. 

En dus is er ook de mogelijkheid 
om het aan iedereen te laten 
zien. “Dit was het moment om 
een kijkje te nemen in de monu-
mentale watertoren”, zegt Marco 
Verbrugge. “En je ziet, het is niet 
alleen geschikt voor een expositie-
ruimte of kantoor, ook voor fees-
ten en partijen kun je hier goed 
terecht.” Voor veel bezoekers van 
het Kerstcafé was de locatie en 
het programma een extra zetje 
om te komen. “Ik was benieuwd 
hoe de watertoren er van binnen 
uit zou zien, ik had het nog nooit 
gezien”, zegt een bezoeker. Niet 
veel verder kijkt iemand naar een 
schilderij, mijmerend over hoe het 
zou staan boven de bank. “Deze 
is wel echt mooi hoor. Maar het is 
vooral leuk dat er veel verschillen-
de stijlen te zien zijn.”

En dat klopt, het is druk in het 
Kerstcafé. Een groepje luistert vol 
aandacht naar Jan van Strien van 
Veers Erfgoed, die de geschiede-
nis van de door Hendrik Sangster 
ontworpen gebouw vertelt. Fron-
sende wenkbrauwen waren te 
zien toen het verhaal over de 
aankoop van de watertoren voor-
bij kwam. “In 1969 werd de wa-
tertoren uit functie gehaald van-
wege renovatie. Maar hij werd 
nooit meer in gebruik genomen. 

In 1984 was er het plan om de to-
ren af te breken. Burgemeester 
Schouten van Raamsdonk hoorde 
dat en dacht: ‘Die moet blijven 
staan. Als je de watertoren ziet, 
weet je dat je in Raamsdonksveer 
bent’. Uiteindelijk is de toren voor 
1 gulden overgenomen.”

Verderop in toren, die nu dient 
als kantoor-, expositie- en opslag-
ruimte werd er geluisterd naar 
Charles van Rossum, die een le-
zing hield over de actuele situatie 
rondom stikstof en PFAS en waar 
we rekening mee moeten hou-
den, terwijl mensen ook tekst en 
uitleg kregen over Kunst.nl. De 
kunstwerken die in de ruimtes 
hingen waren regelmatig onder-
werp van gesprek. En gesproken 
werd er, lang en gezellig. Er wa-
ren ontmoetingen tussen mensen 
– en vooral ook veel ondernemers 
– die elkaar al een tijd niet had-
den gezien. Onder het genot van 
een drankje en heerlijke hapjes – 
van kaasrolletjes tot puntzakken 
friet – klonk het continue alsof 
je in een echt café was. Gezellige 
drukte, zo kort voor het einde van 
het jaar.

GEZELLIGHEID EN BOEIENDE VERHA-
LEN BIJ VERBRUGGE’S KERSTCAFÉ

VOG AGENDAVOG AGENDAVOG AGENDA
10 januari 2020 17:00 - 20:00 uur
 Gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie
 Rabobank Amerstreek, Distributieweg 15, 

Oosterhout

16 januari 2020 13:00 - 14:00 uur
 Bestuursvergadering
 Het Ondernemershuys, Markt 38, 

Geertruidenberg

Bekijk het volledige overzicht van de agenda op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Via deze pagina kan je je ook aanmelden.

Happy 
new 
year.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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