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OM ONTZETTEND
GELUKKIG VAN TE
WORDEN…
Door Ariane Struyvenberg i.s.m. Tanja
Homringhausen
‘Na jarenlang met plezier gewerkt te
hebben binnen het corporate vastgoed, werd het toch tijd voor mij om
gehoor te geven aan mijn ondernemingsdrang’, vertelt Tanja Homringhausen. ‘De vraag ‘Waar wordt
je nu echt gelukkig van?’ was snel
beantwoord… Tassen! Maar hoe te
combineren met het werk als freelance
rentmeester? De oplossing werd een
onlineshop en de naam was snel gevonden: Tassengeluk.nl. ‘
Tassengeluk onderscheidt zich door
bijzondere designers, die (nog) niet
zo bekend zijn. Jaarlijks reist Tanja af
naar New York voor de nieuwste trends
en uit Italië importeerde ze als eerste
Carbotti, bijzondere handgemaakte
lederen tassen. Deze tassen staan symbool voor het type vrouw dat Tassengeluk tot haar doelgroep rekent. Maar
ook in Nederland is Tanja telkens op
zoek naar nieuwe tassen ontwerpers,
zoals World of Bessy. Continue blijven
zoeken naar bijzondere nieuwe tassen,
dat is waar Tassengeluk voor staat.

ontmoeten neemt Tassengeluk deel
aan bijzondere evenementen – zoals
RSM ZakenGolfster in Nijmegen. Een
persoonlijke manier om in contact te
komen met vrouwen.
‘De ambitie van Tassengeluk is om een
eigen label te ontwikkelen. Dit jaar
heb ik mijn eerste tas ontworpen en
geproduceerd – ONE by Tassengeluk.
Een groot succes, dus TWO staat al
klaar voor productie en laat zien waar
Tassengeluk voor staat: hip en stijlvol
met een twist ‘, aldus Tanja Homringhausen.
www.tassengeluk.nl

Hoewel haar hele familie golft heeft
Tanja daar zelf (nog) geen tijd voor.
Toch heeft ze een link tussen Tassen
en Golf gevonden: om haar klanten te
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Lustum RSM ZakenGolfster:

Ga voor Goud!

Door Ariane Struyvenberg
Op 19 juni 2014 wordt al weer de
vijfde editie van RSM ZakenGolfster
gespeeld. Op de uitgebreide locatie
van het Rijk van Nijmegen, waarmee
de mooie samenwerking van vorig jaar
wordt gecontinueerd. “We verwachten
weer bijna 200 enthousiaste zakenvrouwen aldus de organisatie, dus hebben
we veel golf- en zaalmogelijkheden
nodig”. Vanwege het lustrum staat de
dag in het teken van het thema Ga
voor Goud! Olympisch goudwinnares
Elsemieke Havenga is de begeleider
van het workshopdeel van het succesvolle netwerkgolfevent.
Zij interviewt onder meer Susan
Swarte, CEO van Octoplus en runner
up van de finale van Topvrouw van
het jaar. Aansluitend houdt Paralympics tafeltenniskampioene en golfster
Monique Kalkman een verhaal over
“Uitblinkers”. Verder is er een workshop “Your Golden story “ te volgen
van Annet Scheringa, auteur van 2 boeken over Storytelling. En is er aandacht
voor “Goud als belegging”. Vanwege
het succes, herhalen we het speciale
Young Talent Programma, nu met Inge
Nuijten, expert op het gebied van Dienend Leiderschap en ervaren golfster.
Etelka Ubbens, directie Philips, is als
boegbeeld hierbij betrokken. Natuurlijk wordt er ook gegolfd. Voor iedereen, beginner zonder golfervaring,
meer of minder geoefende deelnemer
is er wel een passend alternatief. De
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Wil jij de unieke trailer ook boeken?
Wij komen gratis en maken een feest van jouw golfevenement

lage handicappers spelen voor de
RSMZakenGolfsterTrofee 2014.
Er zijn weer aansprekende vrouwelijke
ondernemers via een standje aanwezig met onder meer sieraden, tassen,
laarzen, colbert jasjes, damesshirts.
De mobiele golfshop van Golfdiva
staat weer voor het clubhuis. Ook is
er aandacht voor de gezondheid van
de drukke zakenvrouw in de Verzorghoek. Daar staat Sanavisie met advies,
is Achmea present, zijn er proeverijen
van onder meer gezonde Performance
golfbars.
Initiator Ariane Struyvenberg voegt
tenslotte toe: “Wij stellen de stands
en Verzorghoek tussendoor ook open
voor vrouwelijke leden van het Rijk van
Nijmegen. Want we leggen wel een
stevig beslag op de baan die negentiende juni “.
Lustrum RSMZakenGolfster
19.06.2014, Rijk van Nijmegen
Voor aanmelden en meer
informatie:
www.zakengolfster.nl

