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Geachte relatie, 

In maart word ik 65 en stop ik met mijn werk als financieel adviseur.  

Veertig jaar geleden ben ik bij Lagro Ebens begonnen als fotograaf. Ik toerde door de provincie met 

mijn technische camera om huizen te fotograferen. In het nieuwe en voor die tijd moderne kantoor 

aan het A-kerkhof werden deze dia’s gepresenteerd in lichtbakken. Misschien kent u ze nog: bovenin 

een kleurendia met daaronder de ‘fotopresentatievelletjes’.  De krant noemde het destijds zelfs ‘een 

huizenshop’. Nieuw was ook dat het totale woningaanbod van Groningen gepresenteerd werd.  

Naast fotograaf ben ik ook nog korte tijd makelaar geweest, maar kopers en verkopers stelden steeds 

meer vragen over passende hypotheken. In de loop van jaren 80 begon er een nieuwe dienst te 

ontstaan bij Lagro. Daar ben ik mij op gaan richten en zo werd ik hypotheekadviseur en later 

hypothecair planner. In 1995 werd ik samen met Bart van Hasselt eigenaar van Lagro Makelaardij, 

Hypotheken en Verzekeringen. Sinds 2005 zaten we aan het mooie historische pand aan de 

Ebbingestraat. Na de verkoop van Lagro in juni 2019 heb ik nog ruim anderhalf jaar bij Schonewille en 

Ter Harkel gewerkt.  

Maar nu is het mooi geweest. Omdat ik mijn vak zo lang heb uitgeoefend, kan ik helaas niet van 

iedereen persoonlijk afscheid nemen. Ik heb de afgelopen decennia een grote klantenkring 

opgebouwd en bij veel gezinnen en families de ontwikkelingen, mooi én verdrietig, gevolgd. Ik ben 

op de leeftijd dat de kinderen van ‘oude klanten’ langskomen voor financieel advies. Dat vind ik een 

mooi compliment.  

Wat ik ga doen? Ik pak mijn oude hobby (en eerste baan) fotografie weer op, ik ga nog meer 

motorrijden en ik ga leren zeilen zodat ik mijn vriendin Meta kan verslaan. 

Verder laat ik het open. Dat is wel een beetje lastig voor iemand die ruim 40 jaar precies wist wat er 

moest gebeuren, maar ik laat het op me afkomen en kijk wat voor interessante dingen er op mijn pad 

komen.  

 

Ik wil u bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en wens u alle goeds voor de toekomst! 

 

Rinus Wermink 


