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Gastspreker Niki Terpstra op de Kiefthoek 
 
Vrijdagavond 16 november a.s. willen wij, samen met de onlangs 
opgerichte Business Club jullie graag ontvangen voor een boeiende en 
leuke avond. Een avond met veel nieuwe contacten en die een even 
interessant als onthullend kijkje in de wereld van de professionele 
wielrennerij zal bieden. 
Na	het	succes	van	de	eerste	sprekersavond	(juni	jl.)	die	mede	gedragen	werd	door	de	
vakkundige	gespreksleider	Jaap	van	Exter	grijpen	we	wederom	terug	op	deze	formule.	
Met	nu	dan	een	optreden	van	Niki	Terpstra,	onze	dorpsgenoot	die	2018	tot	een	van	zijn	
kroonjaren	mag	beschouwen.	Een	jaar	waarin	zijn	talenten	volledig	uit	de	verf	kwamen	
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De in 2018 opgerichte 
Business Club 
vvBergen telt 

momenteel 28 leden. 
De Business Club is een 

stichting met als doel 
het financieel 

ondersteunen van de 
vvBergen en het 
organiseren van 

netwerk evenementen 
voor de aangesloten 

leden.
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en	diverse	sporGeve	dag-	en	rondesuccessen	werden	geboekt.	Jaap	gaat	
met	Niki	in	gesprek	en	zal	hem,	mede	dankzij	zijn	kennis	over	het	
wielermeGer,	op	de	bekende	aangename	wijze	het	hemd	van	het	lijf	gaan	
vragen.	Natuurlijk	over	2018,	maar	ook	over	de	ontberingen,	ervaringen	en	
plannen	en	ambiGes	voor	het	komende	jaar.	
En	uiteraard	is	er	een	hapje	en	een	drankje	en	ruim	voldoende	gelegenheid	
om	met	elkaar	na	te	praten,	bijvoorbeeld	over	de	ontwikkeling	van	voetbal	
en	natuurlijk	de	vvBergen,	sporGef	en	in	het	algemeen.	Voor	de	lieKebbers	
is	er	aansluitend	ook	gelegenheid	in	het	clubhuis	te	kijken	naar	de	
wedstrijd	van	Nederland	tegen	Frankrijk.	
Vanaf	19.30	uur	bent	u	van	harte	welkom.	Om	ca.	19.45	uur	is	er	een	korte	
introducGe	en	vindt	het	genoemde	interview	plaats.	Dus	zorgt	u	er	svp	voor	
om	op	Gjd	te	zijn.		

Terugblik Merlet, groot succes 
9 oktober 2018, vvBergen Business 
Club heeft zijn eerste bijeenkomst 
van dit jaar en weet het fantastische 
restaurant Merlet hiervoor aan te 
wijzen. De aanwezige leden die 
gebruik hadden naar verluidt een 
heerlijke en tevens inhoudelijk 
interessante avond. De culinaire quiz 
werd gewonnen door Rik Oldenboom 

die een heuse koksbuis en een workshop bij Merlet in 
ontvangst mocht nemen. 

Word lid! 
De doelstelling van Business Club vvBergen is om als een echt 
werkend netwerk te fungeren.  Tevens zal de Business Club, op 
verzoek, dienen als adviesorgaan voor het bestuur van 
vvBergen. Het minimale streefaantal is 40 leden. De huidige 
leden worden van harte uitgenodigd elk een nieuw lid aan te 
brengen waarmee dit streefaantal snel gerealiseerd zal zijn. 

vv Bergen wordt financieel door de Business Club gesteund;  
50% van de opbrengsten van het club jaarlidmaatschap gaat 
direct naar vvBergen. De andere 50% zal worden besteed aan 
activiteiten en evenementen voor de leden van de Business 
Club.  

Het lidmaatschap van de Business Club vvBergen bedraagt  
€ 500,- ex BTW per seizoen; 1 juli t/m 30 juni.  
Sponsors van de voetbalvereniging genieten een korting op het 
lidmaatschap.  

Vraag naar de condities bij Henk Borst; 06-22407280, of stuur 
een email naar Theo van Etten; businessclub@vvbergen.nl.	
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Croon Makelaars 

Enthousiast en 
toegankelijk, dat is wat 
opvalt als je het kantoor 
van Croon makelaars 
binnenstapt. Geen mannen 
in pakken of een 
receptionist achter een 
balie, maar wel altijd tijd 
voor een praatje en een 
kopje koffie. En dat was 
precies de bedoeling toen 
Rick en Angeline in 2012 
het makelaarskantoor aan 
de Breelaan 41 starten. 
Rick vanuit zijn 
achtergrond als fotograaf 
en Angeline als makelaar 
en taxateur. En dat de 
formule werkt werd al snel 
duidelijk, want binnen een 
jaar kwam Diane, als 
assistent-makelaar het 
team versterken.  

Nu, zes jaar later bestaat 
het team uit vijf 
medewerkers en zijn de 
“Croonborden”, met of 
zonder paarse “verkocht” 
strik, niet meer weg te 
denken uit het dorp. Croon 
makelaars is actief in 
Bergen en omgeving voor 
de aan- en verkoop van 
alle typen huizen. Maar ook 
voor een taxatie, 
bemiddeling bij huur en 
verhuur, een goed advies 
of even filosoferen over de 
woningmarkt staat de deur 
altijd open. 
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