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Tranen op de Holterberg

Een kijkje achter de schermen bij bedrijven in regio

Een emotionele tocht: bijna 500
kinderen beklimmen de Sallandse
Heuvelrug bij Bergje tegen Kanker
Jelle Boesveld
Holten

Bart en Jan Hendrik, oprichters van kozijnshop.nl

Z

e gaat even op de
grond zitten bij de
start. Als ze over
haar vader praat komen de tranen.
Voor de 11-jarige
Esmee ten Brinke
uit Rijssen is meelopen met Bergje
tegen Kanker niet zomaar een wandeling over de Sallandse Heuvelrug.
De leerling van de Johan Frisoschool
in Rijssen verloor haar vader aan kanker toen ze drie jaar was. Esmee
loopt vandaag speciaal voor hem
mee. Maar ze is niet alleen. Bijna 500
kinderen van diverse basisscholen
uit de regio beklimmen deze vrijdag
de Sallandse Heuvelrug. „Volwassenen beklimmen de Mont Ventoux of
de Alpe d’Huez om de ziekte een
plaatsje te geven. Maar dat is te ver
weg en te zwaar voor kinderen. Toen
zei mijn vader: dan halen we de berg
toch naar Nederland”, vertellen de
initiatiefnemers Vince (12) en Ian
(13) van der Pal uit Coevorden
Ook bij hun vader Peter van der
Pal werd kanker geconstateerd. „Ik
kreeg de mededeling van de artsen:
we kunnen niets meer voor u doen”,
blikt Peter terug. Maar wonder boven wonder overleefde hij na 76 chemobehandelingen en een stamceltransplantatie de ziekte. „Ik behoorde gelukkig tot de 1 procent die het
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Rijssenaren storten
zich op online kozijnen
Een online webshop met een ruime keuze uit kozijnen. Makkelijk,
snel en vernieuwend. Bart en Jan Hendrik doen het.

RIJSSEN

B

eide jongens zijn nog druk
bezig met hun studie,
maar Bart Voortman (19)
en Jan Hendrik Pouw (20) richten
zich daarnaast volledig op hun
webshop. Via kozijnshop.nl verkopen zij houten kozijnen. Vorig
jaar richtte het jonge duo het vernieuwende platform op.
Voortman begon bijna zeven
jaar geleden bij WEBO als schoonmaker. „Ik was nog erg jong en
kwam op zaterdagen vegen en opruimen. De eerste tijd hebben we
zelfs onkruid getrokken. Zo leer je
de mensen kennen en groei je vanzelf binnen een bedrijf. Ongeveer
vier jaar later mochten we gaan
calculeren.” De Rijssense timmerfabriek liet Voortman en Pouw tekeningen vouwen en meten. Toen
draaide het al om kozijnen. Pouw:
„Het was lastig werk. Alles ging
op grote vellen papier, terwijl dat
makkelijk op de computer kon.
We zijn toen samen met WEBO
naar een oplossing gaan zoeken
en daar kwam een programma uit.
Daar werken ze nu nog steeds
mee.” De eigenaar van WEBO
vroeg de jongemannen vorig jaar
een businessplan te schrijven. Als
insteek pakte het duo, toen nog samen met twee andere studenten,
de vraag ‘waarom tekenen wij nog
als de klant het ook kan?’. Dat was
het begin van Kozijnshop.nl, waarmee de Rijssenaren nu dagelijks
bezig zijn. „We beginnen ’s ochtends met een bak koffie, maar
daaarna moeten we ook echt aan
het werk. Je moet je realiseren dat
we alles zelf doen”, vertelt Voortman. De administratie, het verwerken van bestellingen en het beantwoorden van vragen. Alles wordt
gedaan door Voortman en Pouw.
Daarnaast wordt er druk gestudeerd. Voortman is derdejaars stu-

dent technische bedrijfskunde,
Pouw zit in het tweede jaar van
de opleiding commerciële economie. „Toch hebben we nog wel
vrije tijd hoor. Wij kijken ’s
avonds ook gewoon naar series op
Netflix”, zegt Voortman.
Het systeem dat Pouw en Voortman hebben bedacht is snel en
toegankelijk. Via de website kunnen bezoekers alles uitkiezen, van
de dorpel tot de deurklink, van de
hoogte tot de breedte. „We kunnen 80 procent van alle kozijnen
leveren. De klant bestelt het op de
site en krijgt het binnen 20 werkdagen thuis geleverd. Dat is ontzettend snel”, zegt Pouw. „De
combinatie van prijs, levertijd, garantie en ons keurmerk zorgt voor
een goede webshop.”
Dat keurmerk kreeg kozijnshop.nl via WEBO en is ontzettend belangrijk voor de jongens.
„We zijn een beginnend bedrijf
en we willen naar de toekomst kijken. Door zo’n keurmerk en door
de garantie die we kunnen leveren, hebben we al direct een goede naam en is het makkelijker om
onszelf op te werken.” Om een betere naam te krijgen, moet alles
aan de webshop kloppen. „Daarom willen we alles zo simpel mogelijk houden”, legt Pouw uit.
„Als mensen vragen hebben, kunnen ze via de site met ons chatten.
Ook kunnen ze ons de hele dag
bellen en mailen. We merken dat
dit steeds meer gebeurt en dat dit
systeem prima werkt.”
Het doel van de Rijssenaren is
om een ZZP-netwerk op te bouwen. „Met ZZP’ers samenwerken,
zou een hele goede stap voor ons
bedrijf zijn.” Het is duidelijk dat
de jongens bezig zijn met de toekomst van kozijnshop.nl. Voortman: „We zijn iets nieuws begonnen. Het was even aftasten, maar
zeg nou eerlijk, waarom zou je
niet bij ons bestellen?”

Wij kijken ook nog gewoon naar
series op Netflix
---Bart Voortman, kozijnshop.nl

haalt. Toch heeft de ziekte een enorme impact op het gezin. Kinderen
worden vaak vergeten bij dit heftige
proces. Maar ze hebben ook verdriet
en moeten leren leven met de onzekerheid. Speciaal voor hen hebben
we deze tocht georganiseerd.”

Minuut stilte

Bij transportbedrijf Müller in Holten
krijgen de kinderen kleurige t-shirts
en armbandjes en worden ze welkom geheten door burgemeester Arco Hofland. Dan volgt een minuut
stilte voor mensen die de strijd tegen kanker hebben verloren. Je kunt
een speld horen vallen.
„Bij mijn geboorte werd duidelijk
dat mijn vader kanker had”, vertelt
Esmee. Of ze nog herinneringen aan
hem heeft? Ze knikt. „We gingen altijd leuke dingen doen samen, ondanks dat hij ziek was. Voorlezen of
samen met Lego spelen. Ik heb nu
een nieuwe vader en dat gaat heel
goed. Maar toch mis ik hem heel erg.
Ik denk veel aan hem. Wat ik op het
wenskaartje heb geschreven? Ik wil
mijn vader terug! Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar ik wil het toch
heel graag”, zegt ze emotioneel.
Motorrijders en auto’s begeleiden
de 500 kinderen. De Sallandse Heuvelrug wordt deels afgezet, alsof het
om een etappe van de Tour de France gaat. De jongste wandelaars zijn
amper vier jaar en komen van groep
één en twee van basisschool Het

Pianist Rob Stoker, zangeres Marjolein Schepers, theaterduo Van Straat tot Laan en Tangarine
zingen ‘You’ve got a friend’ voor de 500 kinderen.
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Heem in Nijverdal. Zoë Timmerman
is één van de bikkels. „Vanavond lopen we ook nog tien kilometer in de
avondvierdaagse in Nijverdal”, zegt
de 6-jarige deelneemster stoer.
Halverwege de beklimming klinkt
op de dagcamping muziek. Zangeres
Marjolein Schepers, pianist Rob Stoker en het duo Tangarine brengen
You’ve got a friend.Peter van der Pal
en zijn vrouw Ryanne houden elkaar
stevig vast. Of hij tevreden is? „Geweldig! Maar het is belangrijker dat
de kinderen tevreden zijn.” Dat zijn
ze, dus de datum voor volgend jaar
staat al vast: 19 mei. „We hopen dan
duizend kinderen te mogen begroeten.” Esmee ten Brinke heeft tegen
drie uur de Noetselerberg overwonnen. De medaille die ze krijgt is voor
haar eigenlijk maar bijzaak. „Het is
belangrijker om mee te doen. Bijzonder. Het voelt goed om te lopen voor
iemand die heel belangrijk voor je is.
En het helpt om samen met andere
kinderen deze berg te beklimmen.”

We gingen altijd leuke dingen
doen samen, ik mis hem heel
erg. Ik wil mijn vader terug!
Bijna 500 kinderen van diverse basisscholen in de regio beklommen gisteren de Sallandse Heuvelrug bij Bergje tegen Kanker. Op de Noetselerberg werd dat beloond met een medaille.

Broekhuis Groep neemt
Ruesink Rijssen over
RIJSSEN/GOOR
Peugeotdealer
Ruesink Rijssen is vanaf 1 juni in
handen van de Broekhuis Groep.
De medewerkers van het autobedrijf aan de Kalanderstraat blijven allemaal in dienst en werken
dus vanaf komende week voor
Broekhuis.

De overname van Ruesink Rijssen betekent de zevende vestiging voor de Broekhuis Groep in
Nederland.
De autogarages en winkels van
Broekhuis zijn gevestigd in het
oosten van het land en in de provincie Flevoland.
Garage-eigenaar Arnoud Ruesink zet de naam van zijn bedrijf

voort bij de andere vestiging van
Ruesink in Goor.
Daar gaat hij verder met zijn
werkzaamheden als reparateur
van auto’s van het merk Peugeot.
De vestiging van Ruesink in
Goor gaat door als een universeel garagebedrijf.

De nieuwe vestiging
van de Broekhuis
Groep in Rijssen is
de zevende in
Nederland
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---Esmee ten Brinke (11) uit Rijssen

Nijverdals
‘jong talent’

Eerste boek
voor oudste

NIJVERDAL
De Nijverdalse
Nienke de Jong is door ondernemersnetwerk Sprout uitgeroepen tot een van de 25 meest
veelbelovende jonge ondernemers van 25 jaar en jonger in
Nederland. Zij begon twee jaar
geleden met ‘Icing on the
Cake’, een entertainmentbedrijf waarvoor inmiddels zo’n
zeventig mensen werken. Met
haar zakenpartner Maggy van
der Luit bedenkt De Jong creatieve concepten voor bedrijven
en evenementen. De opdrachten variëren van concepten
voor standhouders op een
beurs tot uitzinnig entertainment bij grote festivals.

HELLENDOORN

Het boek Veranderend Hellendoorn van omstreeks 1945 tot zeventig jaar later
is gisteravond gepresenteerd in
De Kroon. Het boek telt 323 pagina’s vol foto’s en anekdotes
en is geschreven door zes auteurs. De oudste van deze
groep is Gerhard Leestemaker.
De 90-jarige Hellendoorner
ontving tijdens de presentatie
het eerste exemplaar. In totaal
is er ongeveer zes jaar gewerkt
aan het boek.
Veranderend Hellendoorn
, over
de geschiedenis van het dorp,
is te koop bij de plaatselijke Primera en Albert Heijn en kost
27,50 euro.

Badkamers

Wand- vloertegels

Behang- woonaccessoires

Emotionele momenten: de initiatiefnemers Peter en Ryanne van der Pal houden elkaar stevig vast. Hij overleefde kanker.
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