
Betuwe Bruist 2019,  Impactvol ondernemen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 12 december 2019 houden we ons derde jaarfeest!  Je bent als trouwe partner of nieuwe vriend van 
harte welkom om samen met ons en inspirerende gastsprekers duurzame lessen uit het afgelopen jaar 
te trekken en successen te vieren. En om samen te proosten natuurlijk. 
 
Inmiddels een gewaardeerde traditie, aan het eind van het jaar halen 
we ons net op: wat hebben we dit jaar geoogst en hoe gaan we 
verder? En hoe kan iedereen mee doen?  We vieren het jaar met een 
programma dat bij ons past. Dit jaar is het thema “Impactvol 
ondernemen”. 

 

Over de sprekers    
 
Elfriede Boer (directeur) van Werkzaak Rivierenland neemt ons mee in sociaal ondernemen in de 

regio. Wat doet Werkzaak om een verschil te maken voor en met haar partners? Wat is echte impact 

voor Elfriede en wat zijn haar dromen? 

Chantal Engelen van Kromkommer blikt terug en vooruit. Kromkommer heeft kromme groente en 

fruit op de kaart gezet. Na 7 jaar en vele kilo’s geredde kromme groente gaat Kromkommer nu verder 

op missie zonder soep. Hoe kom je tot zo’n besluit? En wat wordt de impact zonder soep?  

We gaan graag met hen en met jou in gesprek.  
 
Met hartelijke groet en graag tot ziens op 12 december a.s. in Geldermalsen. 
 
Hilde Engels en Henri Holster (ook namens het Fruitmotor-team) 

Uitnodiging 

12 December 2019 
 

Locatie 

Werkzaak Rivierenland 

Poppenbouwing 18 

Geldermalsen 

 

 

 
 

 

Wees er snel bij, het aantal 

plaatsen is beperkt  

 

Gratis voor leden, niet-leden 

betalen een eerlijke bijdrage 

 

 

Programma 
 

15.00   Inloop met koffie en thee 
15.15 Welkom door De Fruitmotor 
15.20 De avonturen van De Fruitmotor - Jaaroverzicht  2019 
15.30 Terugblik 2019 en vooruitblik 2020 
15.45 Werkzaak Rivierenland (Elfriede Boer) 

sociaal ondernemen in de regio 
16.15 Kromkommer (Chantal Engelen) 

over impact met en zonder soep 
17.00  Toost op het afgelopen jaar en op 2020 
 

Tot 18.00 nagenieten en social talks, met de Krenkelaar 

Klik hier voor 

Aanmelden 
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