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Apeldoorn, december 2018 

 

 

 

Beste Mobilé-ers, 

 

Positieve profilering 

Goeiemorgen Opa! Ik kom eraan hoor! De vrolijke stem van de loempiabakker schalde over de 

nog donkere dinsdagochtendmarkt. Ik had bij zijn kraam even moeten wachten op de man waar 

ik wekelijks 6 loempiaatjes voor de lunch af neem. De loempia-man had zijn kraampje even 

verlaten om een paar boodschappen voor zichzelf aan het andere einde van de markt te doen. 

Het was nog vroeg en er waren (gelukkig) nog niet zo heel veel klanten. En ineens besefte ik 

hoe de wereld mij ziet: als een al wat oudere, grijzende man. Ik kom hem dagelijks tegen in de 

spiegel van mijn badkamer, maar ik voel me blijkbaar heel anders dan dat ik eruitzie. En heel 

even begrijp ik dat ene Emiel Ratelband zijn bouwjaar wil laten veranderen. 

 

Het is verrassend wat je allemaal te weten komt als je even moet wachten tot de baksels 

gereed zijn. Zo blijkt de succesvolle loempiabakker met diverse standplaatsen (tweede 

generatie Vietnamees van afkomst) zijn (Mexicaanse) vrouw te hebben ontmoet in Vietnam, 

toen ze daar beiden voor zaken waren: hij om inkopen te doen voor zijn handel, zij omdat ze 

een wereldwijd patent op de behandeling van nagels had aangevraagd en moest toelichten. Dat 

deed ze in het buitenland omdat ze de Nederlandse spraak niet goed beheerste om de 

noodzakelijkerwijs gestelde vragen adequaat te beantwoorden. Wat een ondernemingsgeest! 

De altijd weer opvallende echte interesse in zijn klanten wordt duidelijk uit de vragen naar hoe 

het nu gaat met de kinderen en blijkt geeft dat hij de situatie kent. Communicatie! Daardoor vind 

ik het elke keer weer zo leuk om de man te treffen. De sfeer van ons contact vind ik terug bij 

onze kringen, zo besef ik nu. 

 

 

Slotbijeenkomst 7 december 

Bijna alle deelnemers aan beide netwerkkringen van Mobilé waren 

afgereisd naar Het Openlucht Museum in Arnhem om onze 

slotbijeenkomst te bezoeken. Velen vergezeld van partner of introducé. 

Speciaal voor Mobilé was de 55-jaar oude tram van de Rotterdamse 

Elektrische Tramwegmaatschappij de remise uitgereden, compleet met 

bestuurder en conducteur, strak in het naoorlogse strenge tenue. 

Klokslag 13.00 uur vertrok de tram, maar omdat nog niet iedereen aan 

boord was werd een rondje extra gereden over het park en werden nog 

enkele laatkomers opgepikt bij de ingang. Daarna werden we afgezet 

nabij de Herberg de Hanekamp waar wij ons lieten toespreken door 

trendwatcher Hans Peter Benschop.  
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De enthousiaste spreker, die interactie wilde oproepen en daar zeker in slaagde, legde uit hoe 

hij tot zijn inzichten komt: met behulp van DESTEP, wat staat voor Demografisch, Economisch, 

Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek. De bedoeling van DESTEP-analyse is 

om relevante omgevingsfactoren te analyseren op de genoemde terreinen. Na de enerverende 

discussie werd een heerlijk stamppot buffet aangericht. We prijsden ons gelukkig dat de tram 

ons om 17.30 uur, dwars door een ranselende regenbui, terugbracht naar de uitgang. Wederom 

een netwerkjaar afgesloten met een geslaagde bijeenkomst. 

 

 

Inmiddels hebben we het jaar 2018 er weer (bijna) op zitten. Bestuur en kringvoorzitters wensen 

allen gezellige kerstdagen en een voorspoedig 2019 toe!  

 

Martin Bourgonje 

Voorzitter 

 

 
Camiel Jonk, Hans Peter Benschop (spreker) 

en Sjoerd Goodijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de herberg De Hanenkam 


