
LCB JUBILEUM
Op 30 mei 2022 vierde de Lierse Club van Bedrijven 
officieel haar gouden jubileum. Op deze datum 
was het 50 jaar geleden dat deze club werd 
opgericht door Lierse ondernemers die voor de 
gezelligheid bij elkaar kwamen, maar die soms ook 
advies bij elkaar vroegen. Daarnaast was de club 
ook sparringpartner voor de gemeente De Lier. 

Dat betekende destijds dat het bestuur van de LCB twee 
keer per jaar voor overleg bij de gemeente aansloot 
en jaarlijks kwamen burgemeester en wethouders de 
plannen voor het nieuwe jaar ontvouwen bij de club. 
Op deze wijze was de communicatie met de gemeente 
optimaal, want tijdens die bijeenkomsten konden 
ondernemers hun vragen en problemen rechtstreeks 
neerleggen bij de plaatselijke politiek. Toen De Lier 
opging in gemeente Westland is er een eind gekomen 

aan die traditie en werd de club meer een gezelligheids-
club waar ook veel business tot business plaatsvindt, 
naast het delen van inhoudelijke kennis op velerlei 
gebied en niet te vergeten het bezoeken van bedrijven 
in De Lier of daarbuiten. In de beginjaren maakten 
de leden ook reizen naar onder meer Zuid-Afrika, 
Costa Rica en de Waddeneilanden. Tegenwoordig 
is iedereen druk in zijn of haar agenda en is deze 
behoefte er niet meer.

Het jubileumjaar 2022 is bijna afgelopen. In 2023 gaan 
we ons beraden hoe we de komende 50 jaar verder 
gaan. Als LCB kunnen we in het komende onzekere 
tijdsgewricht een belangrijke rol blijven vervullen als 
overlegplatform in ons dorp De Lier. Op welke wijze 
en in samenwerking met wie dat zou kunnen, is nog 
de vraag. Maar de stip staat nog altijd op de horizon!



Officieel
Aanvankelijk was het een klein groepje dat bestond 
onder anderen uit Jan Prins, directeur van Priva, Aad 
Verbakel van Verbakel Bomkas. We zaten regelmatig 
bij elkaar bij Dick Klis in De Poort en in 1972 kregen de 
bijeenkomsten een officiële status en werd de Lierse 
Club van Bedrijven opgericht. “Die eerste tijd bogen 
we ons regelmatig over de vraag wie we zouden 
kunnen uitnodigen als lid van de club. We stonden 
stil bij de vraag of we de Lierse winkeliers ook zouden 
kunnen toelaten. Het antwoord was ontkennend, 
omdat ze al lid waren van de Samenwerking. Boven-
dien zat er te veel verschil tussen het leiden van een 
winkelbedrijf en een groot tuinbouw- of kassenbouw-
bedrijf. We nodigden wel een paar grote tuinders uit. 
O.a. Teun ‘Potje’ Boekestijn en exporteur van groenten 
Piet Hanemaayer, ‘Poeha’ in de volksmond.”
Karel Smith en Henk Kok, oorspronkelijk directeuren 
van de RABO-bank, probeerden nieuwe leden voor 
de fonkelnieuwe club te werven. Ook kwamen onder-
nemers uit Maasland en Maasdijk in aanmerking.

Informatie
“Er waren leden, waar ik mezelf ook toe reken, die 
voor de gezelligheid kwamen. Ik had genoeg te doen 
rond mijn eigen bedrijf en zat niet te wachten op 
ingewikkelde verhalen over pensioenen en andere 
zaken. Ik vond het leuk om een borreltje te halen met 
vrienden en desnoods een potje te klaverjassen. Ik 
was niet de enige, Arie Poortman kwam bijvoorbeeld 
ook alleen voor de gezelligheid en een borreltje. We 
spraken af maandelijks bijeen te komen. Om tegemoet 

te komen aan de leden die graag geïnformeerd wilden 
worden over zaken die het bedrijf en de bedrijfsvoering 
aangingen, werd een compromis gesloten.”
”Elke bijeenkomst begon met een informatie-uurtje. 
Om een uur of negen zei de voorzitter dan: ‘Het was 
erg interessant en nu gaan we even aan de borrel’. 
Overigens hadden we geen vaste voorzitter, we spraken 
af dat het voorzitterschap elke twee jaar zou rouleren. 
In de begintijd was het eigenlijk best een erezaak 
als je werd uitgenodigd voor het lidmaatschap  van 
de club.” 

Jarenlang was De Poort de plaats van samenkomst 
voor de LCB. “Als De Poort niet beschikbaar was van-
wege een feest of iets dergelijks, dan weken we uit, 
maar we voelden ons het best thuis bij Dick Klis. 
Aan het eind van het jaar was er altijd een Oudejaars-
bijeenkomst met diner. Dan kwamen de leden met 
de dames bij elkaar.”

GEZELLIGHEID EN ZAKEN BESPREKEN

LCB-NESTOR JAN VAN DIJK:  
   VOORAL VOOR 
                DE GEZELLIGHEID
Ruim 50 jaar geleden sluimerde er een gevoel bij een aantal Westlandse Captains 
of Industry. Het waren directeuren die hun mannetje stonden, bedrijven tot grote 
hoogte hadden opgestuwd, maar die nauwelijks wisten waar de buurman zich 
mee bezighield. “We deden stuk voor stuk geweldige dingen, maar we kenden 
elkaar nauwelijks”, blikt Jan van Dijk terug, lid vanaf de oprichting van de Lierse 
Club van Bedrijven. “Er werd nagedacht over de mogelijkheid om regelmatig 
bij elkaar te komen. Op de eerste plaats voor de gezelligheid, maar ook om 
zaken die alle bedrijven raakten met elkaar te bespreken. Noem het maar een 
vuist maken, niet zozeer tegen instellingen of instanties, maar vooral om, 
als dat gewenst was, een gezamenlijk standpunt uit te dragen.”



Rally
Naast de maandelijkse bijeenkomst werd er jaarlijks 
een autorally georganiseerd. ”Een paar leden werd 
gevraagd een autopuzzeltocht te organiseren. Dat 
werd een terugkerend hoogtepunt. Er ontstonden 
vaste koppels. Zo ging Maarten Schut altijd met ons 
in de auto mee. Na afloop was er altijd een gezellig 
samenzijn met een lekkere maaltijd. De rally’s zijn op 
een zeker moment opgehouden te bestaan. Doordat 
de oudere leden het wel een keer gezien hadden en 
de nieuwe leden het waarschijnlijk een beetje ouder-
wets vonden worden. 

De laatste jaren wordt er jaarlijks een stadswandeling 
georganiseerd.” Er werd ook wel gevraagd of vrouwen 
lid konden worden. “Inderdaad zijn er zo links en 
rechts dames bijgekomen als lid, maar het werd niet 
een soort Nederlands parlement met een fifty-fifty 
verhouding.”

Zuid-Afrika
In de halve eeuw van haar bestaan maakten de leden 
van de LCB ook een aantal hoogtepunten mee. 
“Ik zat in een bepaalde periode veel voor mijn werk 
in het buitenland. In Zuid-Afrika en Costa Rica. 
Op een bepaald moment vroeg een aantal leden of ik 
voor hen niet eens een leuke reis kon organiseren die 

kanten op. Dat was overigens meer een particulier 
initiatief dan een onderneming van de LCB. We zijn toen 
een paar keer met een groep leden naar Zuid-Afrika 
en Costa Rica geweest. Nel, mijn vrouw ging dan mee 
als reisleider. We kregen daar rondleidingen op de 
bedrijven van mijn relaties. Dat was erg interessant.”

Goede doelen
Het ledenaantal van de LCB is altijd aan schomme-
lingen onderhevig geweest. “Ik denk dat het aantal 
leden in de loop der jaren wat minder is geworden. 
De meerwaarde van de Lierse Club van Bedrijven is 
wat mij betreft niet een gezamenlijk doel dat moet 
worden nagestreefd, maar veel meer het leren kennen 
van collega-ondernemers. Je kunt elkaar raad vragen 
en dat doe je makkelijker aan een collega-lid aan de 
koffietafel dan aan een wildvreemde. In zakelijk opzicht 
zullen er best wel eens wat meningsverschillen hebben 
bestaan, maar daar merkte je in de club niets van.” 

“Het enige waar wat meer aandacht voor zou mogen 
zijn is het ondersteunen van sociale doelen”, vindt 
senior-lid Jan van Dijk. “We hebben een tijd gehad dat 
er jaarlijks duizend gulden voor een goed doel werd 
uitgetrokken. Dat is uiteindelijk teruggebracht naar 
500 euro. We moeten oppassen dat die goede ge-
woonte helemaal achter de horizon gaat verdwijnen.”
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FEESTAVOND BIJ DE PRIVA

De feestavond op zaterdag 8 oktober 2022 werd 
gevierd in het atrium van Priva in De Lier. Het 
atrium was feestelijk ingericht en voorzien van 
licht en geluid door Aad van Hoeven van PE Sound. 
De leden werden vanaf 17.00 uur onthaald op 
een gezellige avond compleet met een copieus 
walking dinner, perfect georganiseerd door Het 
Trefpunt, de vaste cateraar van Priva. 

De avond werd muzikaal opgeluisterd door Small Talk 
en op de muziek van DJ Fred kon er naar hartenlust 
gedanst worden. Spreekstalmeester deze avond was 
Butler Alphons, hij sprak e.e.a. aan elkaar vanaf een 
speciaal trappetje en had daarmee vaak de lachers op 
zijn hand. Zo werden door Alphons twee bruidsparen 
deze avond flink in het zonnetje gezet, namelijk  
Evert en Nelly (al weer vele jaren getrouwd, maar 
het was deze avond wel de trouwdag) en Robert en 
Ria Zuur (net twee dagen getrouwd, dus de witte-
broodsweken werden door hen speciaal onderbroken 
voor het LCB-jubileumfeest!). De avond eindigde 
omstreeks 22.00 uur en iedereen ging blij en tevreden 
weer huiswaarts.

Oorkonde Jan M. van Dijk
Jan M. van Dijk was een van de grondleggers van 

de LCB. Hij was medeverantwoordelijk voor de 
reizen die voor de leden werden georganiseerd 

naar onder meer Zuid-Afrika, Costa Rica en 
Ameland. Tijdens de feestavond werd Van Dijk 

door voorzitter Hoogerbrugge benoemd tot 
erelid van de LCB. Zichtbaar trots ontving 

hij de oorkonde uit handen van de voorzitter.
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HISTORIE BESTUUR
Voorzitter
Naam In functie Uit functie
Verbakel, Adrianus Petrus Maria 1985 1988
van Dijk, Jan Marinus 1988 1991
de Jong, Albert Alfred Wolfgang Arrestide Jaac 1991 1995
van den Ende, Marinus 1995 1998
Boekestijn, Jacob Jan Erik 1998 2001
Zuidgeest, Jacobus Henricus Maria 2001 2007
Keijzer, Willem Pieter Jacobus 2007 2010
Hoogerbrugge, Pieter Nicolaas 2010

Secretaris
Piet, Enno Reindert Johannes 1985 1988
Overvliet, Leendert 1988 1990
van den Ende, Marinus 1990 1995
Boekestijn, Jacob Jan Erik 1995 1998
Kolenbrander, Robert  1998 2000
van Nieuwkerk, Edwin Cornelis Johannes 2000 2007
Vis, Johannes Maria 2007 2013
Riezebos-Rijploeg, Corina 2013 2015
van Rijn, Maria Jacoba 2015 2022

Penningmeester
van Dijk, Johannes Cornelis Aloysius 1986 1990
Uijlenbroek, Theodorus Gerardus Petrus 1990 1998
van der Kleij, Antonius Hendrikus 1998 2001
Zwinkels, Joannes Martinus Dagobert 2001 2004
van Etten, Gerardus Jacobus Maria 2004 2010
Ridder, Johannes Boudewijn 2010 2016
Duijvestijn, Arnoldus Johannes Maria 2016

Bestuurder
Overvliet, Leendert 1987 1988
Staak, Johannes Anthonius 1990 1993
van den Ende, Marinus 1990 1995
van Staalduinen, Martinus Maarten 1992 1998
Boekestijn, Jacob Jan Erik 1993 1998
van der Kleij, Antonius Hendrikus 1995 1998
Steenks, Frederik 1998 2001
Zwinkels, Joannes Martinus Dagobert 1998 2004
Riezebos, Gerrit 2001 2007
van Dijk, Johannes Cornelis Theodorus 2001 2007
Baljeu, Arie 2007 2013
den Hoed, Dirk Jacobus 2007 2014
Riezebos-Rijploeg, Corina 2011 2013
van Delft, Pieter 2015
Geelhoed, Jörgen 2016



ONDERLINGE SAMENWERKING

AAD VERBAKEL: 
             LCB VAN ONSCHATBARE WAARDE

Aad Verbakel was een van de LCB-leden van het 
eerste uur. Door ‘Bankman’ Karel Smith werd hij 
bij de club betrokken. “Karel was, samen met 
Teun Boekesteijn en Loek Boeters, duwer in dat 
proces”, herinnert Aad zich. “De LCB speelde een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van een aantal 
bedrijven. Door met elkaar te praten bracht je 
elkaar op ideeën. Zo is Jan Prins van Priva destijds 
in Canada begonnen. Hij benaderde mij voor een 
praatje. ‘Jij zit al vanaf 1971 in Amerika en daar 
wil ik met je over praten’. Dan ga je bij elkaar 
zitten en in die paar uur heb je een aantal ideeën 
op tafel gelegd. Jan voorzag mogelijkheden in 
Canada en ging, met veel succes aan de slag.”

Vuist
Een halve eeuw geleden waren er drie businessclubs. 
Een in ’s-Gravenzande, in Naaldwijk en in De Lier.  
“Met elkaar hebben we clubs in Wateringen, Monster/
Poeldijk, Maasland en Honselersdijk van de grond 
getrokken. Al die clubs kwamen samen in de Federatie 
Bedrijfsleven Westland, die samenwerkte met het 
SamenwerkingsOrgaan Westland onder de bezielende 
leiding van de Naaldwijkse burgemeester De Bruin. 
Zo werd een vuist gemaakt tegen Delft, Den Haag en 
Rotterdam, steden die allemaal met begerige ogen 
naar het Westland keken. Eigenlijk was het uniek voor 
Nederland dat een streek als Westland het zocht in 
onderlinge samenwerking. Bijna alle bedrijven waren 
gericht op de tuinbouw en die bedrijven sloegen de 
handen ineen waardoor er grote stappen gemaakt 
werden. En vergeet daarbij ook het proefstation niet 

dat de tuinbouw op veel vlakken ondersteunde. Met 
name de zakelijke inslag van de Westlanders droeg bij 
aan een grote ontwikkeling van het gebied.”

Proefkonijnen
De laatste dinsdag van de maand was in de agenda 
van Verbakel steevast gereserveerd voor de Lierse 
Club van Bedrijven. “Dat was gezellig. Het werd altijd 
erg laat. Nadat de Klis dicht ging, gingen we bij iemand 
thuis verder borrelen. De meeste ondernemers waren 
woensdagochtend nog druk bezig met het verzorgen 
van de kater. Naast gezellig waren de bijeenkomsten 
ook heel erg nuttig. Voor wat betreft de gezelligheid 
gebruikte Dick Klis ons als proefkonijn. Zo vierden we 
ooit een feest in een boerderij aan de Zouteveenseweg 
in Schipluiden. Mar Boers, onze voorzitter was de Heere 
van Zouteveen. Alle leden waren in Middeleeuwse 
kostuums en het eten werd op Middeleeuwse wijze 
genuttigd, dat wilde zeggen met de handen. Het 
werd een geweldig succes en vervolgens heeft Dick 
nog talloze van dat soort feesten georganiseerd.”

Automatiseren
Het maandelijkse overleg leverde bijzondere resultaten 
op. “Een voorbeeldje”, zegt Aad Verbakel. “Teun 
Boekesteijn teelde potchrysantjes aan de Hoogweg. 
Het bedrijf groeide uit zijn voegen. In een gesprek 
met Karel Smith gaven Teun en Henk aan dat ze 
wilden automatiseren in de tuinbouw. Teun teelde 
potchrysanten op vaste tafels en wilde automatiseren 
naar bewegende tafels. Ze hadden een geautomati-
seerd systeem met tafels gezien. Toen werd er binnen 
de club veel en zinnig over gesproken met als resultaat 
dat onder invloed van Mar Boers, Teun Boekesteijn, 
Loek Boeters, Aad Verbakel en Hans Vis, de eerste tuin 
aan de Burgerdijkseweg, drie hectare breedkapper, 
volledig geautomatiseerd, werd ontwikkeld. We 
maakten ook excursies en de leden moesten vertellen 
over hun bedrijf. Zo leerde je elkaar in korte tijd best 
heel goed kennen.”

Lef
De Westlandse ondernemers hadden lef, leverden 
soms heel bijzondere prestaties. “Ik reed met Flip Valk 
naar Duitsland waar we een kastje aan het bouwen en 



verwarmen waren. De opdrachtgever gaf ons de tip 
dat een paar kilometer verderop, in Geislingen, ene 
meneer Burr uit het woongebied moest vertrekken 
met zijn bedrijf en die man had een kas nodig. 
Vroeger was het opnemen, praten, doornemen en 
naar huis om de prijs te berekenen. We hadden één 
voordeel, Duitse kassenbouwers gebruikten altijd 
onnodig veel zwaardere constructies en ze waren een 
beetje hoogmoedig. Wij wonnen de bieding en toen 
we een paar weken later terug waren voor de aan-
betaling en het maken van de afspraken, vroeg de 
mevrouw hoe oud ik eigenlijk was. Ik praatte daar 
een beetje overheen, want ik moest nog 21 worden. 
Bij de tweede fles zei ze: ‘Hé, hoe oud ben jij nou?’. 
Ik kon mijn mond niet meer houden, dus ik zei dat ik 
21 werd. Ze gaf haar man een optater en riep: ‘Hé heb 
je dat gehoord, hij moet nog 21 worden’. Die man 
kijkt me aan en zegt: ‘cheque terug’, ik had net een 
cheque van 24.000 Duitse marken gehad.”

Gek
”Ik kon op mijn kop gaan staan, maar die cheque moest 
terug. Ik stond erop dat we zouden afspreken hoe we 
het dan wel gingen doen allemaal. De tent moest voor 
100% in gebruik gesteld afgeleverd worden. Ik zat 
even te dubben en zei toen met veel lef: ‘Ik doe het’. 
Flip van der Valk verklaarde me voor gek en dacht dat 
ik de benodigde 240.000 mark nergens vandaan zou 
kunnen halen. Een maand later was Flip aan het bouwen. 
Ik schoot eerst Aad van der Voort van de buizenhan-
del aan. Dat was een goede vriend van me die me 
hartstikke gek verklaarde. Ik gaf hem de opdracht om 
104.000 gulden materiaal te leveren met een betalings-
termijn van twee maanden, terwijl we normaal 
gesproken altijd binnen acht dagen moesten betalen.”

”Aad moest daarmee naar zijn vader, omdat hij dat 
niet zelfstandig mocht beslissen. Zijn vader schoot in 
de lach en toen ik hem had uitgelegd hoe ik de zaak 
zou regelen was hij akkoord. Toen de bank nog. Bij de 
ABN/AMRO-bank in Wateringen zat meneer Luijten. 
Ik vertelde hem mijn verhaal en ook hij zei dat ik 
hartstikke gek was. Toen ik hem vertelde dat meneer 
Van der Voort me 104.000 leende voor acht weken, 
wilde hij ook wel met me in zee. Ik vroeg hem een 
halve ton, maar vanaf een halve ton mocht Luijten 
niet beslissen. Ik stelde voor om dan 49.900 te lenen 
en daar ging hij akkoord mee. Mijn broer Joop ging 
met drie man aan het werk en in 45 dagen was het 
karwei geklaard. We namen risico en we leerden daar 
zo verschrikkelijk veel van.”

Mar
Een belangrijke ontmoeting voor Aad Verbakel was 
die met Mar Boers. “Ik ging met Wim Bom naar 
Frankrijk. We gingen rijden en raakten betrokken bij 
een auto-ongeluk. De auto was volledig om de boom 
gekruld. Ik lag in de kreukels en Wim had zijn nek ge-
broken. Toen we met de LCB naar Carré gingen zat ik 
voorin in de bus vanwege mijn rolstoel. Naast me was 
nog een plekje leeg. We stopten op de A4 bij het Van 
der Valk restaurant en daar stapte Mar Boers in.  
Hij kwam linea recta uit het vliegtuig vanuit Canada. 
We raakten aan de praat en hebben elkaar nooit 
meer uit het oog verloren. Het contact met Mar werd 
steeds intenser en op zeker moment kwamen we op 
het niveau dat we met elkaar discussieerden over hoe 
we de zaken zagen. Iedere zondagavond zaten we in 
de sauna bij Mar, flesje wijn erbij, blind proeven.  
De contacten werden steeds intensiever en dat heeft 
ons allebei heel veel gebracht, vertrouwen hebben in 
wat je doet, lef hebben. Dat waren echt barre tijden.” 

Aan het lidmaatschap van Aad Verbakel kwam in 1992 
een einde. “De economie zat in een recessie en dat 
betekende voor ons het faillissement. Toen bleek ook 
de waarde van de vriendschap die was ontstaan met 
Mar Boers. Hij gaf me een geweldig bedrag om de 
schulden af te lossen. ‘Ik krijg het wel een keer terug 
van je’, zei hij. Ik heb er 2,5 jaar over gedaan om hem 
terug te betalen en elf jaar om de niet verzekerde 
leveranciers terug te betalen. Een hele tijd, maar het  
is gelukt. In de tijd van het faillissement had ik weinig 
zin meer om eropuit te gaan. Je kreeg van Jan en 
alleman vervelende verwijten en praatjes naar je toe 
en daar zat ik niet op te wachten. Maar ik durf wel 
te stellen dat het lidmaatschap van de LCB heel erg 
belangrijk voor me is geweest.”
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B&S Stoffering

Bavius Boekhouden

BDO Accountants en Belastingadviseurs

Bijldesign

Bloemsierkunst De Carlton

Boekestijn Administratiekantoor

Boekestijn Elektrotech

Cees Advocaten

Chromatech Europe

CWA Schewe Beheer

D.D.A. Ottevanger Beheer

De Ambivent groep

DRV Accountants & Adviseurs

Dynaplant

EBH Legal

Eetcafé De Witte

G.A. van der Velden Beheer

GJ Personeelsdiensten

GSM Westland

Hemelraad & Keijzer

Hoedbouw Groep

Holland Heater

Hoogerbrugge & Partners

Installatiebedrijf Vis

Interco

Koene IT

Leehove Metaalbewerking

Marel Loonbedrijf

Melior

MS Sales & Consultancy

Muijsenberg Hoveniers

Noordam Makelaardij

OptiPlug

Partycentrum 't Centrum

Patijnenburg

PE Sound

Pijl solutions

Priva

Rabobank Westland

Rijk Zwaan

RZ Siermetaal

Smyk Reclame

Staal Consult

Technokas

Theetuin de Bongaard

TIPTOP Reclame

Uitvaartbegeleiding Samen

Vakfotografie Q

Varenso Timmerwerken

Vellekoop & Vellekoop Kunsthandel

VijfKracht

Westflex De Lier

Westland Adviesgroep

Wubben Chan Architecten

Vreugdenhil Young Plants 

Vyverberg 

Zuidkoop 

Seniorleden: 

Dhr. A. van den Berg

Dhr. J. Blom

Dhr. J. Th. Boeters

Dhr. J.M. van Dijk

Dhr. M. Hoogerbrugge 

Dhr. J. Vreugdenhil

Dhr. S. Vreugdenhil 

Dhr. A. de Wit

Dhr. J. Vis

Bestuursleden: 

Pieter Hoogerbrugge - Voorzitter

Jörgen Geelhoed - Vice-voorzitter

Arno Duijvestijn - Penningmeester

Piet van Delft - Activiteiten

LEDEN
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