
Alles in gereedheid voor de 
Pijnackerse Wielerdag
Door de successen van Bauke Mollema en Laurens ten Dam in de 
meest recente versie van de Tour de France heeft het wielrennen 
weer een boost gekregen. Deze sport blijkt toch meer in de genen 
van de Nederlanders te zitten dan we zelf willen toegeven. 

De wielerkoorts liep op en ook na de 
Tour de France waren de kermiskoer-
sen goed bezocht. Ook de Pijnackerse 
Wielerdag mag zich de laatste jaren 
weer in meer belangstelling verheu-
gen. De organisatie doet er alles aan 
om het programma aantrekkelijk te 
maken, zodat de wielerdag weer kan 
uitgroeien waarvoor hij/zij bedoeld is: 
sport, gezelligheid en ontmoeting. 

Er is komende zaterdag van de 
ochtend tot in de avond te genie-
ten van mooie wedstrijden. Zie het 
programma op deze pagina. Heel 
bijzonder is dat onze eigen Dylan van 
Baarle – meervoudig kampioen en 
volgend jaar prof bij Garmin – op de 

valreep nog in eigen dorp komt rijden 
bij de elite/beloften. Dylan is letterlijk 
een heel grote belofte die volgende 
maand bij het WK van zich zal doen 
spreken en daarna ook bij de profs 
hoge ogen gaat gooien. Elders in deze 
bijlage vertelt de bescheiden renner 
over zichzelf en zijn plannen. 
De voorbereidingen van de Pijnac-
kerse Wielerdag zijn al weken aan de 
gang, onder leiding van de nieuwe 
voorzitter André Remmerswaal die 
in de voetsporen is getreden van 
illustere voorgangers als Jan Termors-
huizen, André van Leeuwen, Maarten 
Welling, Bart Dekker, Wil Bossche en 
meer recent Bert Bos die tot vorig jaar 
de aanvoerder was van het comité. 

Door drukke werkzaamheden heeft 
Bert het stokje nu doorgegeven aan 
Dré die natuurlijk ook nog ergens 
als deelnemer op het parcours zal 
verschijnen. Deze tijd- en leeftijdloze 
coureur blijft altijd gaan. 
De inschrijving voor de diverse 
koersen loopt en ook de nieuwe Miss 
Pijnacker, Miss Daniëlle Hogervorst, 
dochter van Jan en Heidi, loopt zich 
warm. In deze krant leest u alles over 
haar. Nou ja alles, bijna alles! 
Het korte en aantrekkelijke parcours 
is hetzelfde als vorig jaar en nog 
steeds in Pijnacker-Noord. Volgend 
jaar zal uitgeweken moet worden 
naar elders in het dorp omdat dan de 
reconstructie van de hoofdwegen in 
Noord gaat geschieden. Maar dat is 
van latere zorg!

In Pijnacker rijden komende zaterdag 
17 augustus de volgende groeperin-
gen: nieuwelingen, junioren, elite/
beloften, amateurs, burgers boven en 
onder de 45, Rabo Dikke Banden-

jeugd en tot slot een bedrijvenploe-
gentijdrit. Dit onderdeel doet Pijnac-
ker samen met Nootdorp dat vorige 
week donderdag 8 augustus tijdens 
de jaarlijkse kermisweek de wielerdag 
had. Elders in deze bijlage diverse 
foto’s en teksten over de vijftien teams 
die meedoen aan dit prachtige lokale 
onderdeel. En verder komen er naast 
Dylan van Baarle tal van coureurs aan 
het woord. Veel lees- en kijkplezier en 
tot zaterdag allemaal. De toegang is 
natuurlijk gratis. 

Het organisatiecomité met Dré Remmerswaal als voorzitter na het vertrek van Bert Bos.

De bedrijvenploegentijdrit is weer een prominent onderdeel. 

Langs de Meidoornlaan is er net als vorig jaar tegenover de stand van De Guyter weer (live)muziek. 

Dylan van 
Baarle op het 
affiche 
Komende zaterdag is Dylan van 
Baarle de meest prominente 
deelnemer aan de Ronde van 
Pijnacker. De voormalige Resto-
rerenner die volgend jaar bij de 
profs rijdt en dit jaar de overwin-
ningen aaneen rijgt, kan voor het 
laatst meedoen in Pijnacker en zal 
er alles aan doen om de koers van 
de elite/beloften te winnen. Elders 
in deze bijlage meer over Dylan. 

Dylan van Baarle was begin mei nog in 
Pijnacker bij de presentatie van de Restore-
formatie waar hij het fietsen geleerd heeft 
voor zijn overstap naar de Rabobank. 

Miss met 
wielerverleden 
Miss Daniëlle Hogervorst van de 
Molendijk in Oude Leede heeft 
een wielerverleden en een prij-
zenkastje vol met Dikke Banden 
Bekers. In deze wielerbijlage 
vertelt ze er alles over. Zaterdag 
rijdt ze hooguit rond in een van 
de volgwagens. Er gaat voor de 
HAVO-geslaagde een droompje in 
vervulling. Vanaf haar vijfde wilde 
ze ooit een keer miss worden. 
Zaterdag is het raak. 
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Volg de koersen 
met een 
programmaboekje 
Door het kopen van een program-
maboekje ondersteun je de organi-

satie van de Ronde van Pijnacker 
en kun je de wedstrijden veel beter 
volgen. Je weet precies welke renners 
voorop liggen, teruggepakt worden of 
alsnog proberen aan te sluiten. “Naar 
wielrennen kijken is alleen leuk als 
je de koers kunt volgen”, zeggen de 
kenners bij de familie Hogervorst aan 
de Molendijk. 

In Pijnacker is komende 
zaterdag 17 augustus het 
programma als volgt: 
10.30 uur: nieuwelingen
11.35 uur: junioren
13.15 uur: elite/beloften 
15.20 uur: amateurs
16.45 uur: burgers 45 plus
17.20 uur: burgers 45 min
18.00 uur: Dikke Banden Race 
19.15 uur: Bedrijvenploegentijdrit.

Koop een programmaboekje!

Er zijn de hele dag spannende wedstrijden 
te zien. 
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Rabobank Zuid-Holland Midden
(015) - 275 00 00 • www.rabobankzuidhollandmidden.nl

Radonstraat 231, Zoetermeer
079 - 363 3030, fax 079 - 363 3031

www.milieuexpress.nl

Springer BV Aannemer 
Straat- en Grondwerken 

Hadewijchlaan 17
2642 BA
Pijnacker

015-3696326

Stationsstraat 53
Pijnacker

Tel. 015 - 369 61 17

Sportlaan 1b, Pijnacker
Tel. 015 - 369 54 44
www.viergang.nl

Bezoekadres: Boezemweg 21, 2641 KG Pijnacker

Postadres: Postbus 109, 2640 AC Pijnacker

Tel. 015 - 361 54 77 Fax 015 - 361 54 88
E-mail info@telstar-uitgeverij.nl
Internet www.telstar-online.nl

Sportlaan 1
B

 • Pijnacker • 015 361 54 44 • www.viergang.nl

squash

f i tness

aerobics/steps

spinning

restaurant/bar

Viergang adv. oranjeboekje.indd   1 20-03-2008   14:54:04
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Sauna en Beautycentrum

Katwijkerlaan 105 • 2641 PE Pijnacker
Tel.: 015 - 369 6767 • Fax: 015 - 369 8315 

E-mail: info@centredulac.nl

Zomer!
Helaas is het niet alle dagen vakantie! Laat u daarom
door Centre du Lac eens echt in de watten leggen en

kies voor één van de luxe all-inclusive arrangementen.
Een bezoek aan het sauna & beautycentrum breng je

meestal niet alleen, neem daarom een vriend/vriendin
of iemand anders mee. Bekijk het aanbod en het

genieten kan beginnen.

Waan jezelfWaan jezelf

vakantieparadijs.vakantieparadijs.
alvast in eenalvast in een

Tel. 015 369 67 67, info@centredulac.nl

WWW.CENTREDULAC.NL

ALL-INCLUSIVE ZOMER ARRANGEMENT
Het Zomer arrangement is een uitstapje dat u niet snel vergeet en daarom is het een aanrader om een VIP-arrangement van
het sauna & beautycentrum met anderen te delen. Hieronder presenteren we één door ons geselecteerd VIP-arrangement
passende bij de zomer. U kunt ook kiezen voor één van de andere VIP-arrangementen, deze vindt u op onze website.

* Met uitzondering van sterk alcoholische drankjes en speciale wijnen.
** Voor de behandelingen van 25, 50 en 55 minuten reserveren wij respectievelijk 30 en 60 minuten reserveringstijd.

VIP-DAG ARRANGEMENT
Dagjesmensen hebben van 10.00 uur tot 23.30 uur de tijd
om te ervaren wat echt genieten is. Het VIP-dag arrangement
is een aanrader voor iedereen met een dagje vrij.

Onbeperkt culinair genieten:
A la Carte eten van de lunch- en de dinerkaart.
Drankjes naar keuze*.

Deelname aan diverse löyly sessies

Persoonlijke verwennerij voor u reeds gereserveerd:
Hydrojetbehandeling**, drijfsessie**, beschikking over een
snelbruiner, keuze uit alle massage- en hammambehandelingen,
diverse beauty, manicure en pedicure behandelingen met een
totale behandeltijd tot maximaal 1 uur.**

Prijs per persoon: € 159,00

U kunt kiezen voor extra’s die buiten de arrangementen
vallen, deze zullen na afloop verrekend worden. Dit geldt
voor de volgende behandelingen: IPL, alle Neoderma
behandelingen (biopeeling, apaline, neo white, biolifting),
brazilian wax, thalgomince, HSR behandeling 100 minuten.

Bij alle arrangementen ligt voor u klaar:
Handdoeken set (bad- en douchehanddoek), badjas,
slippers, VIP-arrangement polsbandje.

We ontvangen u met een rondleiding. Gedurende uw
arrangement staan alle sauna faciliteiten tot uw beschikking.
Na afloop ontvangt u een presentje.

De arrangementen zijn niet geldig in combinatie met
andere acties en aanbiedingen. Centre du Lac behoudt
het recht de arrangementen tussentijds aan te passen.

Ronde van Pijnacker, ook op Facebook

SPONSORS

SPONSORS

SUPER

GOUDEN

Zie voor alle informatie ook:

www.rondevanpijnacker.nl

Sas van den Bosch B.V.

• Verhuur machines 
•  Detachering technisch
personeel
• Technisch onderhoud
• Calamiteiten support
• Machine transport
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Bouwbedrijf Lispet zwemt sterk tegen de stroming in
Gert Lispet durft het maar net aan hardop te zeggen, maar het 
gaat hartstikke goed met zijn bouwbedrijf. Met zijn drie tot vier 
medewerkers heeft hij het gewoon druk om het werk af te krijgen. 
“Ik weet ook niet hoe het komt, maar ik denk dat we goed werk 
leveren voor een reële prijs. Dat verhaal wordt doorverteld en dan 
komt het volgende werk bijna vanzelf. Adverteren doe ik eigenlijk 
nooit en ik heb ook niet eens een website.”

Gert Lispet (47) zegt het zonder ver-
beelding of arrogantie in zijn fraaie 
eigen achtertuin aan de Noordeindse-
weg in Delfgauw, ofschoon het of-
ficieel Delft is, aan de Delftse kant van 
de weg. Het prachtige houten gebouw 
met zitje en barbecue is meteen een 
mooi voorbeeld van waar Bouwbe-
drijf Lispet zoal toe in staat is. 

“Ik zeg altijd: ons werk varieert van 
een tientje tot drie ton. We voelen ons 
niet te groot voor een kleine reparatie 
maar we gaan ook graag de uitdaging 
van een grootscheepse verbouwing 
met nieuwbouw aan. Een mooi voor-
beeld van een heel groot mooi werk is 
de ranch van Ben Scholtes, voorheen 

de man achter alle winkels van De 
Bloemenhoek. Daar hebben we heel 
veel mooi werk mogen doen. Nu ga ik 
de totale inpandige verbouwing doen 
van het nieuwe huis van mijn eigen 
boekhouder/accountant, Wim Ruig-
rok, die met zijn vrouw een huis heeft 
gekocht aan het Park Berkenoord in 
Pijnacker-Noord, vlakbij het parcours 
van de Ronde van Pijnacker”, aldus 
Gert die zegt dat 95 procent van het 
werk voor particulieren wordt gedaan. 
Gert is sponsor geworden op verzoek 
van Judith en Marco Bukman die in het 
organisatiecomité van de Ronde van 
Pijnacker zitten. “Ik ben daar bezig met 
een grote verbouwing met aanbouw. 
Ze vroegen of ik wilde sponsoren. Ja en 

dan zeg je natuurlijk geen nee. Ik vind 
het ook wel leuk hoor. Wielrennen is 
een mooie sport. Een paar jaar terug 
heb ik ook meegedaan aan de Alpe 
d’HuZes. Vijf keer ben ik toen omhoog 
gegaan. Ik dacht een beetje te mak-
kelijk over de tijd, anders was zes keer 
ook nog mogelijk geweest. Maakt niet 
uit, dit was ook al heel mooi.”
Je ziet Gert Lispet genieten van al-
les waar hij mee bezig is. Een mooi 
bouwwerk maken en echt kwaliteit 
leveren, daar geniet hij van. Hij vindt 
het ook mooi dat zijn vrouw Emmy 
enthousiast meewerkt en dat zijn 
zoon Julian na enige twijfel toch heeft 
gekozen voor een opleiding in de 
bouw. Hij doet MBO Bouwkunde aan 
het Albeda College in Schiedam en is 
intussen ook actief in het bedrijf van 
pa en ma, naast zijn werk bij kweker 
Maarten de Hoog in Oude Leede. “Af 
en toe maakt hij een cad-tekeningetje 
voor me. Daar zijn die jonge gasten 
toch handiger in.”
Naast een zoon hebben Gert en 

Emmy twee dochters, Elise van 
zestien en Sterre van dertien. Zij 
gaan mee op vakantie met hun 
ouders, terwijl Julian met steun van 
overbuurvrouw Toos thuis het fort 
bewaakt. De buurvrouw houdt ook 
de werktijden van Gert in de gaten. 
”Het is nu zo druk dat ik voluit moet 
meewerken overdag. Daardoor komt 
het papierwerk wel eens op de avond 

neer. Toos ziet dan om één uur ’s 
nachts nog licht branden en zegt de 
volgende dag dat ik wel aan mijn 
nachtrust moet denken.”
Sommige mensen zouden het hier 
heel benauwd van krijgen, maar het 
is gewoon sociale controle met een 
knipoog. Leven en laten leven, dat 
gaat heel goed daar aan het Noordein-
de van Delfgauw in Delft… 

Gert en Emmy Lispet-Sonneveld met hun dochter Sterre in de zomerse achtertuin aan de 
Noordeindseweg waar het uitgebouwde woonhuis en het open tuingebouw mooie voorbeelden zijn 
van wat Bouwbedrijf Lispet allemaal aan moois maakt.

Fietsen is er voorlopig niet bij 
voor Mart Sprinkhuizen 
Een eigen autobedrijf en dan tegen zo’n lelijk ongeluk aanlopen. Op 
zaterdag 20 juli ging Mart Sprinkhuizen even een stukje fietsen. 
Na tien minuten was de rit al over. Op de Veenweg kwam een auto 
achteruit een erf af. De chauffeur zag Mart niet en andersom heeft 
Mart die auto nooit zien komen. 

Een grote lelijke klap was het gevolg. 
Zes ribben gebroken, een klaplong en 
een schouder naar de haaien. Dat wil 
zeggen: een afgescheurde pees op een 
heel nare plek voor iemand die ooit 
toch weer een beetje fysieke arbeid 
moet gaan verrichten in zijn eigen 
autobedrijf op de hoek Kerkweg/
Veenweg in Nootdorp. 
Mart is al lang blij dat het autobedrijf 
goed wordt voortgezet door Bart en 
Anja. Want hij is voorlopig helemaal 
uitgeschakeld. “Ik kan niet eens van 
huis naar de zaak lopen. Ik probeer 
wel wat te lopen maar met mijn ver-
wondingen aan de ribben ben je dat 
gauw zat. Maar, ik moet door en toch 
zo snel mogelijk weer in beweging 

komen en revalideren.”
Om toch een beetje bezig te blijven, 
heeft Mart een tijdritploeg samenge-

steld met Ruud van Heijningen als 
wegkapitein, Edwin (Co) de Koning, 
Tommy van Schijndel en Pieter Braat. 
Een leuk team met goede renners. 
“Ik kan er zelf verder niet zo veel aan 
doen, maar probeer wel even te gaan 
kijken in Nootdorp en Pijnacker”, 
aldus Mart die wij een voorspoedig 
algeheel herstel toewensen. 

Het team van Mart Sprinkhuizen.

ADU Accountant & Belastingadviseur: het nieuwe 
bedrijf van de tandem Arkesteijn Den Uijl 
Piet den Uijl ondersteunde met zijn eenmansbedrijf al jaren lang 
de Pijnackerse Wielerdag, gewoon omdat hij vindt dat je ook iets 
terug moet doen voor de lokale samenleving waar je een onderdeel 
van bent. Sinds vorig jaar vormt Piet een tandem met mr. Peter 
Arkesteijn, een Lierenaar die ‘twintig kilo geleden’ ook iets had met 
wielrennen. “Ik heb nog steeds een racefiets waar maar één krasje 
op zit en waar ik heel zuinig op ben”, zegt Peter met een onderkoeld 
humoristisch ondertoontje op deze gelukkig niet zo warme dinsdag 6 
augustus. 

Piet den Uijl heeft voor de gelegen-
heid – voor de foto dus – zijn korte 
broek verruild voor een keurig kos-
tuum. Hij genoot namelijk van een 
vrije zomermiddag. Om het op zijn 
59ste iets rustiger aan te gaan doen 
en af en toe eens een paar weken op 
vakantie te kunnen gaan, zocht en 
vond Piet contact met Peter Arkeste-
ijn die met zijn 53 lentes nog niet toe 

is aan terugschakelen. Het klikte en ze 
besloten van hun twee bedrijven één 
te maken. 
“Ik had het achteraf eerder moeten 
doen”, zegt Piet. “Het is gewoon ont-
zettend leuk om te zien hoe wij elkaar 
aanvullen en wat een meerwaarde het 
heeft om eens met elkaar te kunnen 
sparren over bepaalde zaken. Daar 
komt bij dat ik nu niet meer kantoor 

aan huis heb aan de Kerkweg in 
Pijnacker, zodat privé en werk nu veel 
meer gescheiden zijn.”
Peter Arkesteijn is het helemaal eens 
met zijn confrère. “Qua karakter pas-
sen we prima bij elkaar en qua vak-
kennis vullen we elkaar goed aan.”
Terwijl Piet nog een bestemming 
zoekt voor zijn vroegere kantoor – 
sauna of biljartzaaltje? – heeft het 
nieuwe bedrijf ADU (Arkesteijn Den 
Uijl) een fraaie verdieping van een 
mooi pand aan de Weteringweg op De 
Boezem. Daar werkt de tandem Peter 
en Piet met vier medewerkers. Met dit 
team zijn ze een breed scala van klan-
ten in het Midden- en Kleinbedrijf 
van dienst. Grappig is dat ze allebei uit 
een echt tuinbouwgebied afkomstig 
zijn – Piet uit het Oostland en Peter 

uit het Westland – en dat ze maar een 
enkele tuinbouwklant hebben. 
Ofschoon ook bedrijven uit die sector 
welkom zijn bij ADU Accountant & 
Belastingadviseur dat een totaalpak-
ket te bieden heeft, met diensten 
en advies op alle gebied. Peter is 
naast accountant ook afgestudeerd 
belastingjurist en Piet heeft naast zijn 
kennis van de accountancy ook veel 
ervaring op het gebied van erfrecht, 
nalatenschappen en pensioenen. 
Neem gerust contact op met deze 
prima benaderbare heldere heren 
voor een vrijblijvend gesprek waarin 
zij uit de doeken kunnen doen wat ze 
kunnen betekenen. Of spreek ze aan 
zaterdag bij de Pijnackerse Wielerdag 
waar ze – als het even uitkomt – zeker 
naar toe gaan. 

Jeroen van der Meer rijdt sterk 
als tweedejaars nieuweling
Pijnackernaar Jeroen van der 
Meer draait een goed seizoen. 
Vorig jaar had Jeroen het best 
lastig maar opgeven was nooit 
een optie. Dit seizoen komt hij 
er goed doorheen en eindigt hij 
steeds korter in de uitslagen. 
Natuurlijk wil hij vlammen en 

voorin meedoen in zijn eigen 
woonplaats Pijnacker, evenals veel 
andere rijders van Restore, zoals 
Rienk Engele, Leen de Hoog, Jor-
den Langenberg en Nootdorper 
Jeffrey Post. 

Jeroen van der Meer wil zich laten 
gelden in zijn eigen Pijnacker en dat geldt 
voor heel veel Restorerijders die een 
thuiswedstrijd rijden, zelfs als ze niet in 
Pijnacker wonen. 

Peter Arkesteijn (rechts) en Piet den Uijl 
voor hun kantoor aan de Weteringweg 13 a 
in Pijnacker. 
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DRANKENGROOTHANDEL

Amphoraweg 12, 2332 EE Leiden
Tel.071 - 576 30 00 Fax 071 - 531 54 41

Dorpsstraat 130, 2712 AN Zoetermeer
Tel. 079 - 316 38 02 

Email: boonekamp@don.nl

Omdat wij ons bedrijf hebben uitgebreid naar 7,5 ha 
zijn wij op zoek naar:

part-timers M/V voor oogst 
en inpak werkzaamheden

 
Wij vragen:
- gemotiveerde mensen
- collegiale instelling
- beheersing van de Nederlandse taal
 

Wij bieden:
- prettige werksfeer
- passende salariëring
- goede arbeidsvoorwaarden
 

Heeft u interesse, bel of mail dan naar:
Kwekerij de Waterweg
Molenlaan 1
2641 PR Pijnacker
tel.nr  015-3611313
email: angela@dewaterweg.nl

Omdat wij ons bedrijf hebben uitgebreid naar 7,5 ha 
zijn wij op zoek naar:

part-timers M/V voor oogst 
en inpak werkzaamheden

 
Wij vragen:
- gemotiveerde mensen
- collegiale instelling
- beheersing van de Nederlandse taal
 

Wij bieden:
- prettige werksfeer
- passende salariëring
- goede arbeidsvoorwaarden
 

Heeft u interesse, bel of mail dan naar:
Kwekerij de Waterweg
Molenlaan 1
2641 PR Pijnacker
tel.nr  015-3611313
email: angela@dewaterweg.nl

Voor meer informatie over de vacatures kunt u terecht op onze website: www.autohaagzeeuwgroep.nl
Heb je raakvlakken met één van bovengenoemde vacatures en wil je graag deel uit maken van ons bedrĳf,
stuur dan je schriftelĳke motivatie en cv naar: Autohaag Zeeuw, t.a.v. de heer Rebien Ramlal (P&O Functionaris),
Postbus 16087, 2500 BB Den Haag of per mail naar r.ramlal@autohaagzeeuw.nl

Heb jĳ interesse in een klantgerichte en uitdagende functie in de autobranche?

Wĳ zoeken collega’s!M/V

MOMENTEEL HEBBEN WĲ DE
VOLGENDE VACATURES BESCHIKBAAR:
 SERVICE ADVISEUR M/V (Nissan & KIA Zoetermeer)

 SERVICE ADVISEUR M/V (Renault & Dacia Delfgauw)

 VUTTER M/V (Renault & Dacia Delfgauw)

 1E AUTOTECHNICUS MET GELDIGE APK M/V (op één van onze vestigingen)

 1E EN 2E AUTOTECHNICUS M/V (Renault & Dacia Zoetermeer)

 LEERLING VERKOOPADVISEUR M/V (Renault & Nissan Den Haag)

 (JUNIOR) VERKOOPADVISEUR KIA M/V (op één van onze vestigingen)

AUTOHAAG ZEEUW is een toonaangevende dealergroep die de merken Renault, Dacia, Nissan, Fiat en Kia
vertegenwoordigt voor zowel nieuwe als gebruikte personen-en bedrĳfswagens. Daarnaast bieden wĳ een
compleet aanbod aan mobiliteitsdiensten zoals onderhoud en garantie, autoverhuur en verzekeringen, een
eigen leasetak en 2 schadeherstelbedrĳven. Al deze automotive activiteiten vinden plaats in de regio
Haaglanden en het Westland. Er zĳn ruim 230 enthousiaste medewerkers werkzaam binnen de
13 vestigingen van Autohaag Zeeuw en verantwoordelĳk voor onder andere de verkoop van zo’n
4.000 nieuwe en 2000 gebruikte auto’s op jaarbasis.

Bĳ Autohaag Zeeuw is de klant verzekerd van een uitgebreide dienstverlening, eerlĳk en volledig advies en
een optimale service. De klant staat bĳ Autohaag Zeeuw altĳd centraal. Autohaag Zeeuw is een bedrĳf met
een open cultuur en een platte structuur. De mening van iedere medewerker telt, wat betekent dat de directie
altĳd openstaat voor nieuwe ideeën en/of verbeteringen.

Wĳ zĳn op zoek naar talent en gedreven personen die een goede toekomst bĳ ons willen opbouwen.

WWW.AUTOHAAGZEEUWGROEP.NL
Voor meer informatie over de vacatures kunt u terecht op onze website: www.autohaagzeeuwgroep.nl
Heb je raakvlakken met één van bovengenoemde vacatures en wil je graag deel uit maken van ons bedrĳf,
stuur dan je schriftelĳke motivatie en cv naar: Autohaag Zeeuw, t.a.v. de heer Rebien Ramlal (P&O Functionaris),
Postbus 16087, 2500 BB Den Haag of per mail naar r.ramlal@autohaagzeeuw.nl

Heb jĳ interesse in een klantgerichte en uitdagende functie in de autobranche?

Wĳ zoeken collega’s!M/V

MOMENTEEL HEBBEN WĲ DE
VOLGENDE VACATURES BESCHIKBAAR:
 SERVICE ADVISEUR M/V (Nissan & KIA Zoetermeer)

 SERVICE ADVISEUR M/V (Renault & Dacia Delfgauw)

 VUTTER M/V (Renault & Dacia Delfgauw)

 1E AUTOTECHNICUS MET GELDIGE APK M/V (op één van onze vestigingen)

 1E EN 2E AUTOTECHNICUS M/V (Renault & Dacia Zoetermeer)

 LEERLING VERKOOPADVISEUR M/V (Renault & Nissan Den Haag)

 (JUNIOR) VERKOOPADVISEUR KIA M/V (op één van onze vestigingen)

AUTOHAAG ZEEUW is een toonaangevende dealergroep die de merken Renault, Dacia, Nissan, Fiat en Kia
vertegenwoordigt voor zowel nieuwe als gebruikte personen-en bedrĳfswagens. Daarnaast bieden wĳ een
compleet aanbod aan mobiliteitsdiensten zoals onderhoud en garantie, autoverhuur en verzekeringen, een
eigen leasetak en 2 schadeherstelbedrĳven. Al deze automotive activiteiten vinden plaats in de regio
Haaglanden en het Westland. Er zĳn ruim 230 enthousiaste medewerkers werkzaam binnen de
13 vestigingen van Autohaag Zeeuw en verantwoordelĳk voor onder andere de verkoop van zo’n
4.000 nieuwe en 2000 gebruikte auto’s op jaarbasis.

Bĳ Autohaag Zeeuw is de klant verzekerd van een uitgebreide dienstverlening, eerlĳk en volledig advies en
een optimale service. De klant staat bĳ Autohaag Zeeuw altĳd centraal. Autohaag Zeeuw is een bedrĳf met
een open cultuur en een platte structuur. De mening van iedere medewerker telt, wat betekent dat de directie
altĳd openstaat voor nieuwe ideeën en/of verbeteringen.

Wĳ zĳn op zoek naar talent en gedreven personen die een goede toekomst bĳ ons willen opbouwen.

WWW.AUTOHAAGZEEUWGROEP.NL

IVAP B.V.
Heulweg 14, 2641 KR Pijnacker
tel: 0031 -(0)15 369 63 56 / 369 33 37

fax: 0031 - (0)15 369 76 70
 info@ivap.nl 

Komkommerkwekerij
J.T. Hogervorst

Molendijk 3
2641 NV Oude Leede

AUTO SERVICE
VAN DER VELDEN

Verbreepark 21, 2731 BR Benthuizen, 079-3517281
Servicefiliaal: Weteringsweg 17, Pijnacker, 015-3693308

info@vandervelden.nl • Openingstijden: ma. t/m vr. 08.00 t/m 18.00 uur, vr.avond 
19.00 tot 21.00 uur, za. 09.30 tot 17.00 uur

www.VANDERVELDEN.NL

SPONSORS

Ronde van Pijnacker, ook op Facebook

Zie voor alle informatie ook:

www.rondevanpijnacker.nl

Noordeindseweg 41
2616 LD Delft
Tel./fax 015 - 256 58 54
E-mail info@lispetbouw.nl
www.lispetbouw.nl
Rabobank Pijnacker
nr. 35 44 62 458
K.v.K. Haaglanden nr. 27229342
BTW nr. NL179075731B01

uitbouwen/opbouwen � timmerwerken � onderhoud � renovatie � kozijnen � verbouw � badkamers/tegelwerken

 

The Green Innovator

Nootdorpseweg 15 • 2641 BK Pijnacker
Telefoon 015 - 361 55 44 • Fax 015 - 361 55 40

E-mail: info@grond-ammerlaan.nl
Internet: www. grond-ammerlaan.nl

zilvEREN
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Louis van der Meijden: 
“Als ik ze maar kan bijhouden”
Louis van der Meijden heeft zondag 4 augustus aan de bar bij De 
Viergang een wielerteam samengesteld met kleppers als Richard van 
Schie, Ferry van Buijtene en Erik van Trigt die bij trimmerskoersen in 
het Westland de stenen uit de straten rijdt. 

Hij heeft al diverse overwinningen op 
zijn naam staan en staat fier aan de 
leiding in het totaalklassement van 
de Westlandse koersen. Louis van der 
Meijden is overtuigd van de kracht 

van het team en zag dat Jan Hoger-
vorst van De Kromme Jongens al 
moeilijk begon te kijken, toen hij het 
team zag ontstaan. 
Louis hoopt dat hij zijn maten kan bij-

houden, maar put vertrouwen uit het 
feit dat hij wel een buitenlandse trai-
ningsstage in de benen heeft. Met zes 
mannen uit Pijnacker en even zo veel 
uit Nootdorp heeft hij van Geneve naar 
Nice gefietst, dwars door de Alpen. 
“We hebben zelfs de Bonnet beklom-
men. Een berg van 2800 meter hoogte. 
De laatste honderd meter lag er nog 
sneeuw. Was een bijzondere ervaring.”

Marc van Buijtene laat 
het even aan de jongere 
generatie over
“Ik kan nog net voor het vertrek naar mijn vakantie-adres in Turkije 
een biertje drinken in Nootdorp en als we terugkomen kunnen we 
hetzelfde doen in Pijnacker, maar tijd om te fietsen is er deze keer 
niet. Ik laat het aan de jonge garde over.”

Dit zegt Marc van Buijtene, directeur 
van Van Vliet Contrans, het moeder-
bedrijf van de Milieu Express. Beide 
bedrijven zijn sportief en financieel 
altijd sterk vertegenwoordigd bij een 
evenement als de Ronde van Pijnac-
ker. “We moeten wel keuzes maken 
en hebben dingen moet schrappen 
– de bomen groeien niet meer tot in 
de hemel, ook bij ons niet – maar de 
Pijnackerse Wielerdag kan altijd op 
ons rekenen”, aldus Marc die een team 
heeft samengesteld voor de Bedrij-
venploegentijdrit. 

Zijn zoon Björn haalt de fiets uit de 
mottenballen en verder zijn van de 
partij: pa Kees en zoon Roan Rem-
merswaal en Aron van der Burg. 
Marc van Buijtene heeft alle vertrou-
wen in het team. 

Doe mee aan de 
Rabo Dikke Banden Race
De Rabo Dikke Banden Race is een ‘officiële’ fietswedstrijd 
voor meisjes en jongens van zeven tot twaalf jaar die geen 
wielrennerslicentie of basislidmaatschap hebben bij de Koninklijke 
Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Je kunt nog meedoen.

In Pijnacker is de Rabo Dikke Banden 
Race al meer dan tien jaar een vast 
onderdeel van de lokale wielerdag. 
“Een echte wielerwedstrijd op je 
gewone fiets. De kinderen kunnen zo 
kennismaken met de sport, ervaren 
hoe het is en sfeer proeven want ze 
rijden op het echte parcours.”

Aan het woord zijn Lia Graveste-
ijn, één van de bestuursleden van 
de Ronde van Pijnacker en van het 
begin af aan actief betrokken bij de 
plaatselijke Rabo Dikke Banden Race, 
en Meirah van Lierop, medewerker 
marketing en communicatie van 

Rabobank Zuid-Holland Midden die 
ondersteuning biedt bij de organisatie 
van de race.
Alle meisjes en jongens van zeven 
tot twaalf jaar mogen meedoen aan 
de race. “Met uitzondering van de 
jeugd die een KNWU-licentie heeft, 
die zijn namelijk te goed getraind. De 
deelnemers rijden op hun eigen fiets 
met een minimale banddikte van 28 
millimeter. Fietsen met versnellingen 
zijn toegestaan maar racefietsen en 
raceframes niet.”
De race voldoet aan de eisen van de 
KNWU. “Zo worden de fietsen voor 
de race gekeurd, wordt er gereden op 

een afgezet parcours en is het dragen 
van een wielerhelm verplicht. De 
kinderen die geen eigen helm heb-
ben, kunnen er een van ons lenen. 
En mocht er onverhoopt toch een 
ongelukje gebeuren dan staat er een 
EHBO-ploeg paraat.”

De Rabo Dikke Banden Race wordt 
gereden in drie leeftijdscategorieën. 
De 7- en 8-jarigen rijden twee rond-
jes, de 9- en 10-jarigen vier rondjes en 
de 11- en 12-jarigen zes rondjes. “De 
eerste drie jongens en de eerste drie 
meisjes van elke categorie worden 
officieel gehuldigd door de wielermiss 
en de nummers één mogen naar de 
landelijke finaledag op 5 oktober in 
Breda.”

Inschrijven kan nu al via de website 

en is ook mogelijk voor aanvang van 
de race bij de stand van de Rabobank 
op de hoek van het Park Berkenoord 
en de Meidoornlaan. “De deelname is 
gratis, bovendien krijgen de kinderen 
een ravitailleringstasje ofwel zo’n echt 

bevoorradingstasje met leuke, lekkere 
en informatieve dingetjes er in en een 
T-shirt dat ze na de race ook mogen 
houden. Kinderen kunnen zich 
overigens voor meerdere Rabo Dikke 
Banden Races aanmelden.”

Ben je zeven tot en met twaalf jaar, doe dan mee zaterdag!

Het team van Louis van der Meijden won in Nootdorp met flinke voorsprong.

Marc van Buijtene is tussen de Ronde 
van Nootdorp en de Ronde van Pijnacker 
op vakantie. Natuurlijk vaardigt Van Vliet 
Contrans wel een team voor de bedrijven-
ploegentijdrit. 

Verandermanager Mike Tomey blijft wielerronde steunen
Mike Tomey is een sportieve ondernemer. Zijn bedrijf heet ZEBB en 
dat staat voor ‘Zelf Een Bedrijf Begonnen’. Hij is een uitgesproken 
ondernemer met een uitgesproken karakter. 

De inspirerende ondernemer oogt 
bedrieglijk jong, maar sporten is 
dan ook een grote hobby van Mike. 
Tijdens het fietsen voor Alpe d’HuZes 
besloot hij zijn eigen bedrijf te starten 
en hij kent als geen ander de valkuilen 
waar een ondernemer wel eens voor 
komt te staan. Fietsen is nog steeds, 
naast het ondernemen, één van zijn 
grote passies. En niet verwonderlijk is 
zijn belangstelling voor een evene-
ment als de Ronde van Pijnacker. 

Met zijn onderneming houdt Mike 
Tomey zich vooral bezig met verande-
ringen binnen een bedrijf of een or-

ganisatie. Met ZEBB ondersteunt hij 
op inspirerende wijze bij het creëren, 
managen en borgen van de effecten 
van veranderingen.
 
“Wij onderscheiden ons doordat 
wij met hart en ziel betrokken zijn, 
een no-nonsense mentaliteit hebben 
en doen wat wij beloven. Met onze 
directe aanpak staan wij garant voor 
verander- en  ontwikkeltrajecten met 
duurzame oplossingen. Wij onder-
houden een groot netwerk om veran-
deringen te kunnen borgen. Nieuwe 
dingen toelaten en ontwikkelen, daar 
ligt de toekomst.”

Wat Mike zo mooi vindt aan de cul-
tuur van het ‘dorp’ Pijnacker-Noot-
dorp is de binding, beter gezegd de 
gunning aan elkaar. “Hier kijkt men 
eerst of ze de opdracht in de regio 
kunnen plaatsen en dan pas verder. In 
de stad is dat toch meer afstandelijk. 
Hier vindt men dat zelfs heel gewoon. 
De sociale cohesie is hier heel groot 
en dat wordt bevorderd door het 
verenigingsleven en door evenemen-
ten als de Ronde van Pijnacker. Ik 
draag daar graag ook financieel mijn 
steentje aan bij.” 

En voor wie Mike nog niet kent, hier 
nog eenmaal zijn kijk op de wereld:
Een pessimist klaagt over de wind
Een optimist verwacht dat hij draait
Een realist stelt de zeilen bij.
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De STIchTIng RonDe VAn PIJnAckeR 
BeDAnkT De VoLgenDe BeDRIJVen

Sportinstituut Pijnacker

Speelautomaten BV

Wie zijn wij:
Deli Food Trading bv in Pijnacker
Wat doen we:
we exporteren ‘alles-wat-je-eten-kunt’ 
Wat willen we:
iemand die ons komt helpen want we krijgen het te druk
We zoeken:
een commerciële duizendpoot m/v die, eventueel in deeltijd, de orderver-
werking en de afhandeling van exportdocumenten voor zijn/haar rekening 
neemt

We verwachten van jou dat je:
• gelet op onze exportlanden de engelse taal beheerst 
• getalsmatig inzicht hebt 
• lekker met een toetsenbord overweg kunt 
• een flexibele instelling hebt 
• het leuk vindt om in een klein team te werken

Je reactie stuur je aan:
Deli Food Trading bv, Heulweg 18a, 2641 KR  PIJNACKER.
Mag ook per e-mail: info@delifood.nl

HOVENIERSWERKEN EN GROENVOORZIENING

v.d. Voort-
Gravesteijn

wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Delftsestraat 34 - 2645 CB - Pijnacker - Telefoon 015 - 369 7666

HOVENIERSWERKEN EN GROENVOORZIENING

v.d. Voort-
Gravesteijn

wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Delftsestraat 34 - 2645 CB - Pijnacker - Telefoon 015 - 369 7666

Staalweg 52-58
2612 KK Delft
(015) 212 72 23

keukens • verwarming • sanitair
Jantschik Installaties

Kerkweg 12
2641 GD Pijnacker
Tel. 015 - 369 26 65

www.jantschik.nl

Flynth levert topprestaties op het gebied van advies en accountancy. Een ingespeeld 

team van zo’n 900 gemotiveerde specialisten met de absolute wil om te winnen. Wij zijn 

de sparringpartner voor ambitieuze ondernemers in het MKB. Maar onze betrokkenheid 

gaat heel veel verder. Want zowel zakelijk als sportief gaat het om resultaat. Enthousiasme, 

passie, inzet en samenspel. Flynth levert u scorend vermogen.

Helder in zaken.

MÉÉR  
SCOREN

Heliumstraat 64-84 • 2718 SL Zoetermeer • Tel. 079 - 347 13 00 • www.flynth.nl

Potplantenkwekerij Fa F. v.d. Velden,
gespecialiseerd in het kweken van potgerbera’s

is op zoek naar een

MEDEWERKER VERWERKINGSRUIMTEm/v

voor alle voorkomende werkzaamheden in de verwerkingsruimte van inpakken tot
veiling klaarmaken van orders

Wij denken daarbij aan iemand met:

- MBO werk- en denkniveau
- geen 9 tot 5 mentaliteit
- verantwoordelijkheidsgevoel
- ervaring in de tuinbouw

Bij gebleken geschiktheid hoort het vervangen van de leidinggevende
inpakken/sorteren tot de mogelijkheden.

Freek v.d. Velden, tel: 015-215 48 23
015-215 48 10
06- 53 56 77 04

Fa. F. van der Velden
Schimmelpenninck van de Oyeweg 51
2645 CC Delfgauw
info@fafvdvelden.nl

30april open!

Gratis een kopje koffie of
thee met oranje tompouce*
*Geldig bij inlevering van deze bon bij Intratuin Pijnacker.
Alleen geldig op 30 april 2011. Maximaal 1 bon per klant.

Intratuin Pijnacker
Rijskade 1a, 015-3610000. Donderdag en vrijdag koopavond.

Kijk ook op intratuin.nl

✁

van Intratuin

Cadeautje

Wij zijn de volgende zon- en feestdagen geopend:
Zondag 17 april, 2e Paasdag, zondag 1 mei, zondag 15 mei,
zondag 22 mei, donderdag 2 juni Hemelvaartsdag
en 2e Pinksterdag.

groenrijk de Wilskracht (bloemen)
hofman Sportprijzen (bekers)
Van den Berg Machines
Inducar
het Witte huis
Lansbergen BV

Theo hogervorst fouragehandel
Party centrum het Witte Paard
Schotte BV
het Moortje
Bitter BV
Thermo-electra BV

Bloemendaal schoenmode
Salon groesbeek
Pasta kraam
Drukkerij Van der Sande
cok van den Berg Fotografie
c. van koppen
Bevako hydraulics- Bouwmachines

Heulweg 6
2641 KR Pijnacker

Chroomstraat 154
2718 RH Zoetermeer

079-3633990

Nijverheidsweg 10 - 2641 RL Pijnacker
Industrieterrein Zuid - Tel. 015-3696623

Een strak en stralend 2012!

Kleihoogt 34 
2651 KV Berkel en Rodenrijs 

Tel. 010 - 51 156 03 
info@houtlijn.nl
www.houtlijn.nl

Dé accountant voor ondernemend Nederland

www.ADU-accountant.nl

SPONSORSbRONzEN

Ronde van Pijnacker, ook op Facebook
Zie voor alle informatie ook: www.rondevanpijnacker.nl

Auto Wiegel B.V.
Korteweg 1

2641 GZ Pijnacker
015-3692252

WWW.AUTOWIEGEL.NL

Montera is specialist met gedegen 
kennis en ervaring op het gebied van 

elektra- en watertechniek in de glastuinbouw, 
de aanleg van elektrische installaties en

automatisering voor aardwarmteprojecten.

Montera is specialist met gedegen 
kennis en ervaring op het gebied van 

elektra- en watertechniek in de glastuinbouw, 
de aanleg van elektrische installaties en

automatisering voor aardwarmteprojecten.

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio

www.autobedrijfharteveld.nl      015-2565100 Hoveniersbedrijf
“Louis van der Meijden”

■ Elektrotechnische installaties
■ Buiten- en beveiligingsverlichting
■ Inbraak- en brandbeveiliging
■ Mechanische en WTW (warmte terugwinning)

ventilatiesystemen
■ Centraal stofzuigsystemen
■ Zonnepaneelsystemen
■ Data-netwerken
■ Telefooninstallaties
■ CAI/kabeltelevisie installaties
■ Ook levering aan particulieren van installatiematerialen,

o.a.: gloei-, tl-, halogeen-, spaar- en ledlampen, luxe
schakelmateriaal en wandcontactdozen

VELUX /////
E L E K T R O T E C H N I E K

Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:Voor het verzorgen, ontwerpen en onderhoud van o.a.:

O.a. voor: particulieren / bedrijven / kantoren / winkels
/ woningen / nieuwbouw / verbouwingen

Ambachtsweg 34, 2641 KS Pijnacker • Tel. 015 - 369 34 10
Fax. 015 - 369 71 86 • info@velux-elektrotechniek.nl

Openingstijden: ma t/m vr 8.00 t/m 17.00 uur

WWW.VELUX-ELEKTROTECHNIEK.NL

E R K E N D E L E K T R O T E C H N I S C H I N S TA L L AT E U R

Ambachtsweg 34
2641 KS Pijnacker
Tel. 015 - 369 34 10

Wij leveren en 
monteren o.a.

•  verlichting 
•  beveiliging 
•  schakelmaterialen
•  netwerk en 

antennesystemen 
•  zonnepanelen

Tel. 015 - 3612524 
info@mitchinstallatie.nl 
www.mitchinstallatie.nl

voor al uw 
elektrotechnische wensen

Kamps Transportbedrijf B.V.
Boezemweg 2, 2641 KH Pijnacker

 

Marco Bukman
tel. 06-22375799

www.massage-emerald.nl

Markt 105 | 2631 EE Nootdorp
015 - 31 09 320

Westlaan 6 | 2641 DM Pijnacker
015-3692478

www.hansstruijkfietsen.nl

VanderHelm Bedrijven BV
Nobelsingel 2

2652 XA Berkel en Rodenrijs
Tel.: 010-2492460
Fax: 010-2492470

Email: info@vdhelm.nl
Website: www.vdhelm.nl

Westlaan 10 • Pijnacker
www.doorsfashion.nl
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Daniëlle Hogervorst eindelijk Miss Pijnacker: 

“Toen ik vijf was, wilde ik dit al een keer meemaken”
Daniëlle Hogervorst komt uit een echte wielerfamilie. Ze is de enige 
dochter van voormalig toprenner Jan en diens echtgenote Heidi, die 
Jan ooit ‘oppikte’ bij de Ronde van Papendrecht toen Heidi langs 
het parcours naar de mooie strakke benen van de heren renners 
stond te staren. Daniëlle ging al jong mee naar wedstrijden en nam 
ook deel aan Dikke Banden Races binnen en buiten Pijnacker. Ze 
heeft een kastje vol bekers en boven haar bed hangt nog steeds 
de roze leiderstrui van de Westlandse Dikke Bandenraces. Ze heeft 
overduidelijk voor korfbal als haar sport gekozen, maar met Daniëlle 
heeft Pijnacker een miss met een echt wielerverleden. 

Ze vindt het prachtig om eindelijk 
een keer Miss Pijnacker te mogen 
zijn. “Het lijkt me gewoon leuk om 
het één keer te mogen meemaken. Ja 
waarom? Dat weet ik ook niet precies. 
Het is niet zo dat ik per se in het 
middelpunt van de belangstelling wil 
staan, maar het is toch iets heel aparts 
om de miss te zijn tijdens een wie-
lerdag. Toen ik vijf jaar was en bij de 
koersen de wielermissen zag, zei ik al 
tegen mijn moeder dat ik later graag 
een keer wielermiss wilde zijn”, aldus 

de zeer ontspannen Danielle die net 
terug is van een paar dagen Londen 
met moeder Heidi. 

Cadeautje voor het behalen van het 
HAVO-diploma aan het Stanislas-
college in Pijnacker. Dat was een 
spannende aangelegenheid. “Toen de 
centrale examens begonnen stond ik 
er niet zo best voor. Waarom weet ik 
ook niet? Het ging gewoon niet zo 
lekker in het examenjaar. Ik had ook 
niet verwacht dat ik zou slagen, maar 
als het dan toch lukt, dan ben je des 
te blijer.”

Met een mooi diploma in de hand 
ligt de toekomst voor Daniëlle open, 
maar ze had tot voor kort nog geen 
idee wat ze zou gaan doen qua 
vervolgstudie. Intussen heeft ze een 
keuze gemaakt: het wordt HTRO, Ho-
ger Toeristisch en Recreatief Onder-
wijs op InHolland in Rotterdam.
Toerisme en horeca spreken haar aan, 
als werktijden maar niet te onregel-
matig worden. Intussen is ze wel druk 
aan het werk in de horeca. Ze werkt 
als vrijwilliger bij het nieuwe Ouwel-
eese terras Koffie & Zo (dat is vanaf 
het woonhuis van de familie Hoger-

vorst aan de Molendijk een wippie) 
en ze is ook actief in de bediening 
bij Brasserie Brocante in Pijnacker 
Centrum. En intussen nadert er een 
derde baan bij Van der Linde Cate-
ring in Berkel en Rodenrijs. “Daar 
ben ik aangenomen maar moet ik nog 
beginnen”, zegt Daniëlle die het leuke 
van horeca vindt het contact met de 
mensen. Ze goed bedienen en ze het 
naar de zin maken, dat is het leuke 
van het vak. 
Naast de horecawerkzaamheden 

is ze serieus met korfbal bezig. Ze 
speelt zelf in het hoogste A-team en 
is coach/trainster van een E-team. 
Dat zijn jongens en meisjes van rond 
de tien jaar. “Ze zijn leergierig en 
enthousiast en ze luisteren nog naar 
de leiding. Ik heb daar veel plezier in, 
maar ben er wel de dinsdagavond, de 

donderdagavond en de hele zaterdag 
aan kwijt. Coachen, zelf spelen en dan 
ook nog proberen naar de wedstrij-
den van de hogere teams te kijken, 
daar leer je immers weer van.”

korfbal 
De familie Hogervorst is een pure 
wielerfamilie die door oudste zoon 
Maikel ook bij het korfbal verzeild 
raakte. Maikel (22) deed als jonge 
jongen mee aan het jaarlijkse school-
korfbaltoernooi van Avanti en wilde 
gaan korfballen. De familie Hoger-
vorst had in de verste verte niets met 
korfbal en ma Heidi zei dan ook: ‘Je 
bent toch niet gek?’ Maar wat een 
Hogervorst in de kop heeft, heeft-ie 
niet in de kont en dus ging Maikel 
korfballen. 

Tweede zoon Stefan (21) en later 
Daniëlle (17) volgden. Maikel koos 
na een aantal jaar toch voor het 
wielrennen, maar Stefan werd en 
bleef korfballer en is nu een van de 
sterkhouders en topscorers van het 
hoogste team van Avanti, naar ver-
houding de hoogst spelende sportclub 
van Pijnacker die tegen de top van 
Nederland aan zit. Heidi zit intussen 
ook met haar hele hebben en houden 
in de club en is bestuurlijk/organisa-
torisch actief geworden. En voor ook 
Daniëlle is het korfbal heel belangrijk. 

Heidi is blij dat Daniëlle niet voor het 
wielrennen heeft gekozen, ofschoon 

ze er best goed in was tijdens de 
Dikke Banden Races. “Ik vond wiel-
rennen niet echt een sport voor haar. 
Nee laat ze maar lekker korfballen.”

Dat is prima maar toch gaan we even 
terug naar de tijd dat ze de Dikke 
Banden Races domineerde in de 
hele regio. Omdat een of twee broers 
toch meededen aan die wedstrijden, 
stapte zusje Daniëlle vanzelf ook op 
de fiets. “We gingen overal naar toe. 
Het Westland, de regio Rotterdam en 
zelfs aan het NK Dikke Banden Race 
deden we mee. Aardig wat keren heb 
ik gewonnen. Eén keer zelfs won ik 
van de meisjes én de jongens. Dat was 
in Hendrik Ido Ambacht. De Ronde 
van Wateringen vond ik het leukste, 
om aan mee te doen en om bij te zijn. 
Veel sfeer en veel mensen. Gingen 
we ’s avonds altijd handtekeningen 
scoren bij de profs.”

Daniëlle heeft dus feeling met de wie-
lerwereld, maar het is ook weer niet 
zo dat ze het volgt. “Als het aan staat 
op tv kijk ik wel, maar ik zet hem er 
niet voor aan. Zo zit het ongeveer. Ik 
heb ook geen favoriete renner of zo. 
Vroeger vond ik Thomas Dekker wel 
een leuke vent, maar rijdt die eigenlijk 
nog wel?”

De derde telg in het gezin van Jan 
en Heidi Hogervorst is nog vrijgezel, 
maar dat is geen bewuste keuze en het 
hoeft ook niet zo te blijven. “Ik kom 

vanzelf wel een keer een leuke vent 
tegen.”Dat kan zaterdag al tijdens de 
Ronde van Pijnacker waar ze er na-
tuurlijk op en top bij loopt in kleding 
van Door’s Fashion, op schoenen van 
Bloemendaal en met het haar in de 
plooi van Salon Groesbeek. 

“Hoe ik er precies uit ga zien en of 
mijn haar wel of niet wordt opgesto-
ken, dat weet ik nog niet. Ik laat het 
op me af komen. Ze zullen wel met 
een idee komen en ikzelf heb natuur-
lijk ook mijn mening. Het is wel op 
een leuke manier spannend. Wat ik al 
zei: ik wilde dit al toen ik vijf was ooit 
een keer meemaken en nu is het dan 
zo ver. We gaan er gewoon een leuke 
dag van maken!”

hobby’s 
De hobby’s van Miss Daniëlle 
zijn korfbal, shoppen en uitgaan. 
Korfbal is haar doesport en 
voetbal haar kijksport waarbij 
Feyenoord de club is. Horeca-
werk is ook een hobby, maar mis-
schien gaat ze van die hobby wel 
haar werk maken. Haar favoriete 
gerecht is heel gewoon gebakken 
aardappeltjes met sla en uiteraard 
komkommer. Gymnastiek was/
is haar favoriete vak op het Stan-
islas waar mevrouw Jongeling en 
meneer De Beer haar favoriete 
(gym)docenten waren.

Foto’s Cok van den Berg Fotografie

Sigarenspeciaalzaak
Het Moortje

NICO EN INGE HOFMAN

Stationsstraat 31
2641 GH Pijnacker

Tel. 015 - 369 22 25

Sigarenspeciaalzaak
Het Moortje

NICO EN INGE HOFMAN
Stationsstraat 31 - 2641 GH Pijnacker - Tel. 015 - 369 22 25
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobankzuidhollandmidden.nl

Sport verbindt ons en kan het beste in ons naar boven halen. Daarom
sponsoren we de Rabo Dikke Banden Races. Kom op 17 augustus naar
de Ronde van Pijnacker en moedig de jonge sporters aan!

Een echte wielerwedstrijd op je gewone fiets.

Bij de
RaboDikke
BandenRace.

Veel
plezier!

14.95
per persoon

High-Tea
Traditional English

High-Tea

Even lekker met familie of vriendinnen genieten van een etagère
vol met Engelse specialiteiten. Ons Tuincafé biedt High Tea zoals
het hoort: met diverse soorten exclusieve thee. Heerlijke mini-
sandwiches, zoete en hartige snacks zoals muffins en scones
maken de lunch compleet.
Lunch... maar dan nèt even anders.

De Wielerronde is al lange tijd dé plek
om

elkaar te ontmoeten en waarschijnlijk
heb

je tijd te kort om elke vriend of vriendin

uitgebreid bij te praten. Daarom bieden we

je op vertoon van onderstaande bon d
e

2e high-tea voor de helft van de prijs
aan.

Speciale Wielerronde actie:
Alleen in de maanden
augustus en september
Graag minimaal 2 dagen van te voren reserveren. Op basis van beschikbaarheid.
Alleen geldig bij Intratuin Pijnacker.

Intratuin Pijnacker
Rijskade 1a, 015-3610000.
Donderdag en vrijdag koopavond.
www.intratuin.nl

2e high-tea 50% KORTING

BITTER b.v.
Transportweg 1
2645 EL Delfgauw
Tel. 015 - 256 41 70
Fax 015 - 256 60 40
E-mail: info@bitterbv.nl
www.bitterbv.nl

VOOR AL UW:
• laswerkzaamheden
• stalen spanten
• soorten bintconstructie
• hekwerken
• trappen

Zink-, koper-en loodwerk
Centrale Verwarming
Dakbedekking
Waterleiding
Gasleiding
Riolering
Sanitair

Landelijk Erkend Installatiebedrijf

Graaf Willem II Laan 18
2645 AJ DELFGAUW

Tel. 015 - 2564591
Fax 015 - 2628391 
info@vannielloodgieters.nl 
www.vannielloodgieters.nl
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Meervoudig nederlands kampioen 
Dylan van Baarle rijdt in eigen dorp 
Dylan van Baarle is een grote jongen aan het worden in het 
wielrennen. Hij maakt een topjaar mee als belofte, won enkele grote 
klassiekers, werd Nederlands kampioen tijdrijden en daarna ook nog 
even Nederlands beloftekampioen in de wegwedstrijd, kreeg een 
profcontract bij Garmin; maar rijdt zaterdag wel gewoon mee in de 
Ronde van Pijnacker. 

Voorzitter André Remmerswaal van 
het Wielercomité is bijzonder in zijn 
nopjes met de komst van Dylan van 
Baarle, die weliswaar in Zoetermeer 
woont, maar Pijnackerse roots heeft. 
De zoon van voormalig topwielren-
ner Mario van Baarle is nog steeds lid 
van Restore en heeft een jaar of vier 
de kleuren van deze Pijnackerse wie-
lervereniging verdedigd, toen hij een 
aanbod kreeg van de Rabobank. Daar 
is de nu 21-jarige renner in hoog 
tempo een topper geworden. 
Hij werd Nederlands kampioen bij de 
junioren en heeft dat kunstje nu her-
haald bij de beloften. De renner wilde 
dit jaar vroeg in vorm zijn en ‘scoren’ 
tot en met de Nederlandse kampioen-
schappen. Daarna volgde een periode 
van rust en op dit moment zit Dylan 
in de opbouw naar het wereldkampi-
oenschap waar hij in elk geval aan de 
tijdrit meedoet maar zeer waarschijn-
lijk ook zal starten in de wegwedstrijd 
bij de beloften. 
Op maandag 5 augustus zegt hij via 
de telefoon dat hij zich aan het prepa-
reren is op een meerdaagse wedstrijd 
in Frankrijk. Daar vandaan keert 

hij rond 14 augustus terug, zodat 
hij mooi kan meedoen in Pijnac-
ker. “Ze hadden het al eens vaker 
gevraagd maar het moet natuurlijk 
net uitkomen. Ik vind het heel leuk 
dat het nu een keer kan. Of ik ook wil 
winnen? Ja natuurlijk, ik kom niet om 
alleen maar een beetje mee te rijden. 
Bovendien geloof ik niet dat ik ooit in 
Pijnacker heb gewonnen. Wel op het 
podium gestaan maar nog niet op de 
hoogste trede.”

Het is ook nog eens de laatste gele-
genheid dat Dylan kan meefietsen en 
winnen. Volgend jaar is hij prof en 
zoals bekend organiseert Pijnacker 
al een paar jaar geen profkoers meer. 
“Het is nu of nooit”, zegt Dylan die 
nog steeds lid is van Restore en hier 
in Pijnacker ontzettend veel wiel-
ervrienden heeft. “Ik ken heel veel 
mensen die altijd enorm met mij 
mee leven. Het is meteen ook een 
goede voorbereiding op de Ronde 
van Midden-Brabant die daags na de 
Ronde van Pijnacker is.”
Dylan heeft veel te danken aan 
Restore maar bijvoorbeeld ook aan 
sportcentrum De Viergang waar 
hij altijd kon sporten, vaak onder 
leiding van Johan Sosef. En zo zijn er 
veel meer mensen in Pijnacker waar 
Dylan een goede band mee heeft. Nog 
regelmatig gaat hij trainen met Maikel 
Hogervorst die de voorkeur heeft 
gegeven aan zijn studie in Wagenin-
gen en zijn wedstrijdfiets dus aan de 
wilgen heeft gehangen. 
Maikel vindt het best bijzonder dat 
Dylan ondanks zijn grote successen 
helemaal niet anders is dan een paar 

jaar geleden. “Hij is bescheiden en 
heeft zeker geen sterallures. Het is 
gewoon een hele aardige vent met 
ongelooflijk veel talent. Van deze 
jongen gaan we echt het nodige horen 
bij de profs. Hij kan eigenlijk alles: 
tijdrijden, sprinten, bergop rijden als 
het niet te hoog is. Echt een jongen 
voor de eendaagse klassiekers, denk 
ik. Hij kan ook heel goed sturen. Is 
ooit begonnen als BMX-er.”
Voor de wind

Het lijkt alleen maar voor de wind te 
gaan bij Dylan van Baarle, maar ook 
hij krijgt met tegenslag te kampen zo 
nu en dan. Eind vorig jaar nog brak 
hij zijn heup waarvan hij wonder-
baarlijk snel en goed is genezen. En 
in het verleden is Dylan vaak genoeg 
zwaar gevallen. 
Dit seizoen gaat het allemaal voor 
de wind. Met winst in De Ster van 
Zwolle, de Dorpenomloop van Rucp-
hen, Olympia’s Ronde van Nederland, 

diverse buitenlandse wedstrijden en 
dus de al genoemde nationale kam-
pioenschappen. Het kan niet op voor 
de man die snel in vorm wilde zijn en 
dat ook was. Opvallend is ook dat hij 
vaak alleen over de streep is gekomen. 
Weggereden van de concurrenten die 
dan niet meer bij machte waren om 
hem te achterhalen. 
Dat belooft dus wat voor het WK in 
Italië, in de buurt van Virenze. De 
tijdrit is het belangrijkste mikpunt 
over een vlak parcours van 42 kilome-
ter. “Vlak parcours, dat ligt mij wel. 
De afstand is vrij lang maar over het 
algemeen kan ik dat wel aan.”
De wielerwereld lacht Dylan toe. Hij 
voelt zich er helemaal thuis en heeft 
er heel veel contacten. Heeft een 
studie gedaan als juridisch medewer-
ker en dat was ook best leuk, maar 
voorlopig moet de juristerij nog even 
wachten. Dylan wordt wielerprof in 
een van de grootste en meest profes-
sionele wielerploegen ter wereld, 
namelijk Garmin. Welk programma 
hij daar volgend jaar gaat rijden en 
wat ze bij Garmin met hem van plan 
zijn, Dylan weet het niet en hoeft het 
voorlopig ook niet te weten. Hij wil 
eerst het huidige seizoen goed afma-
ken, zo goed mogelijk presteren tot 
in het najaar toe en pas dan komt de 
volgende stap bij de profs. Aldus de 
man die zeker zal willen vlammen in 
Pijnacker, komende zaterdag… 

Man met veel talent. 

Solo als eerste over de streep bij het NK voor beloften. 

Op de hoogste trede van het podium bij het NK. En zaterdag in Pijnacker? 

Tweevoudig Nederlands kampioen tijdrijden. 
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Vitaminstore Pijnacker
Raadhuisplein 6 (naast het Witte Huis)

sports beautyhealth

Vitaminstore Pijnacker
Raadhuisplein 6 (naast het Witte Huis)

health

Vitaminstore Pijnacker
health

www.vitaminstore.nl

Natural Energy
/ Protein Plus

Powerbar

1 reep vanaf3=2
1.40

Sportlaan 1
B

 • Pijnacker • 015 361 54 44 • www.viergang.nl

squash

f i tness

aerobics/steps

spinning

restaurant/bar

Viergang adv. oranjeboekje.indd   1 20-03-2008   14:54:04

De Viergang doet  
je goed!

Sportlaan 1b  •  Pijnacker  •  015 361 54 44  •  www.viergang.nl

DefamilieHoeke
isaltijd indebuurt.

Hoeke,dePeugeotFamilie Kerkweg 42 Pijnacker

DE NIEUWE 

TOYOTA AURIS 
TOURING SPORTS 
MET 14% FISCALE BIJTELLING

De eerste full Hybrid 
die ook mag trekken (345 kilo)

Bezoekadres Europalaan tegenover nr. 22

Postbus 42, 2640 AA Pijnacker

Telefoon 015-3695140 - info@pluym.nl - www.pluym.nl

AUTOBEDRIJF PLUYM B.V. 

Kom eens kijken naar de voorbeeld plakboeken of digitale boeken. 
Noordeindseweg 72  •  2645 BC Delfgauw/Delft • Tel. 015 - 214 46 10  

www.nicolienlugtigheidfotografie.com

Wel eens een
trouwreportage 

van Nicolien 
gezien?

Ongedwongen 
en spontaan! 

Nu digitaal

Ook goed voor meer dan 
(ballen)pret!

Oostlaan 26, 2641 DL Pijnacker • Tel. 015 - 369 90 19

Openingstijden: 
ma t/m za van 14.00 tot 01.00 uur, zondag van 14.00 tot 19.00 uur
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Van der Valk + De groot 
sponsort al jaren 
Van der Valk + De Groot onderhoudt ook in Pijnacker-Nootdorp de 
riolen. Al jaren sponsort dit Westlandse bedrijf – dat een nationaal 
netwerk heeft opgebouwd – de Ronde van Pijnacker.

De Van der Valk+De Groot-groep be-
staat uit verschillende bedrijven in 
Nederland, Belgie en Engeland. De 
basis van de organisatie ligt in Neder-
land. Vanaf 1962 is gestaag gebouwd 
aan een netwerk van vestigingen in 
bijna alle provincies. Hierdoor is een 
bedrijf ontstaan met als specialisme 
niet alleen rioolreiniging en kolken-
reiniging, maar ook rioolrenovatie, 
inspectie en advisering. Van der Valk 
+ De Groot bestrijkt in Nederland 
het complete terrein van reiniging en 
onderhoud; niet alleen rioolreiniging, 
rioolinspecties, kolkenreiniging, tun-
nelreiniging en hogedrukreiniging, 
maar ook adviesdiensten algemene 
beheersdiensten en facility manage-
ment.
Het bedrijf heeft een landelijke 
dekking en heeft maar liefst tien 

vestigingen in Nederland: Beverwijk, 
Echt, Montfoort, Poeldijk, Scheemda, 
Venhorst, Vlissingen, Waalwijk, Wol-
vega en Zutphen.

Vakmanschap, betrouwbaarheid, 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid, transparantie en innovatie zijn 
kernwaarden waarmee het bedrijf 
marktleider is geworden. Wat het 
bedrijf uniek maakt in Europa is dat al 
het zware reinigingsmaterieel in eigen 
beheer ontwikkeld en gebouwd wordt.

Residentie 
kiest de  
veilige weg 
Claudio Houtman speakert bij 
de Ronde van Nootdorp en hoeft 
daarom zelf niet mee te doen aan 
de Bedrijvenploegentijdrit. Uiter-
aard heeft zijn bedrijf Residentie 
Security wel een team samenge-
steld. Dat is een mix van aanstor-
mende jeugdigheid en krachtige 
ervaring. De ervaren man is Sjaak 
van Etten. Claudio noemt hem de 
patras familias. Verder doen mee 
de broers Jim en Jack de Koning en 
nummer 4 is in Nootdorp Roy de 
Visser en in Pijnacker Jonne Boers. 

Claudio Houtman als speaker actief in 
Nootdorp tijdens een interview met Jan 
Hogervorst. 

Stratenmaker henk Springer 
draagt graag zijn steentje bij 
Van oorsprong komt Henk Springer net als heel veel stratenmakers 
uit Leiden, de stad van de stratenmakers. Via Den Haag is de 
65-jarige mannetjesputter in Pijnacker verzeild geraakt. Met zijn 
gezin was hij 25 jaar terug een van de eerste bewoners van Klapwijk, 
waar hij nog steeds met veel plezier woont.

Intussen is zijn dochter Desiree ook 
werkzaam in het bedrijf, niet als 

stratenmaker maar op kantoor aan 
de Ambachtsweg in Pijnacker. Van 

daaruit worden de vele klussen aan-
gestuurd. Doorgaans zijn gemeenten 
en aannemers de opdrachtgevers. In 
een grote cirkel rond Pijnacker doet 
‘Stratenmakersbedrijf Henk Springer 
BV’ allerhande karweien. Daarbij 
wordt kwaliteitswerk geleverd op 
basis van handmatig vakmanschap én 
moderne machines. Henk Springer 
heeft het prachtige stratenmakersvak 
in meer dan veertig jaar sterk zien 
veranderen, maar hij vindt het nog 
altijd schitterend. 

Voorheen had Springer heel veel 
mensen in dienst. Dat zijn er nu nog 
vijf en de rest wordt ‘op maat’ inge-
huurd. Een goede stevige ondergrond 
is de basis voor iedere straat en op 
dezelfde wijze is een stevige finan-
cieel fundament de basis van iedere 
Pijnackerse Wielerdag. Letterlijk 
bijna draagt Henk Springer graag 
zijn steentje daaraan bij. “Het is een 
mooi evenement en we gaan zaterdag 
dan ook zeker even kijken”, aldus een 
enthousiaste Henk Springer. 

Henk Springer voor zijn bedrijfspand aan de Ambachtsweg. 

Van der Valk + De Groot was onlangs van de partij bij de Open Riooldag van Pijnacker-Nootdorp. 

cornelis Bak heeft binding 
met Pijnacker-nootdorp
Cornelis Bak BV is in 1929 gestart door Cornelis Bak, de grootvader van 
de huidige directeuren. Met een zelf gebouwde kas begon Cornelis met 
het trekken van tulpen, groente in de volle grond, lelies, zomerbloemen 
en toen ook al potplanten, onder andere Hortensia en Sansevieria.

Omstreeks 1956 is een begin gemaakt 
met de Bromeliateelt. De eerste 
Bromelia op het bedrijf was de Vriesea 
splendens. De eerste bloeiende Vriesea 
splendens werd in 1958 verkocht. In 
de jaren daarna is het bedrijf zich gaan 
richten op de productie en verkoop 
van jonge planten, mede door succes-
volle selecties van diverse rassen.

Van de nu bestaande kassen in het 
Noord-Hollandse Assendelft zijn 
de eerste in 1983 en de laatste in 
2008 gebouwd. De kassen hebben 
een totale oppervlakte van 35.000 

vierkante meter.  Inmiddels is het 
bedrijf uitgegroeid tot een groot in-
ternationaal bedrijf met meer dan 500 
geteelde soorten Bromelia’s, waarvan 
50 voor de handel. Bak is een uniek 
kenniscentrum en heeft meer dan 50 
jaar ervaring in het vermeerderen, 
veredelen en telen van onder andere 
Bromelia’s. Ook kwekers uit Pijnacker 
en omgeving maken al decennia lang 
gebruik van de producten van Bak. 
En daar blijft het niet bij. Bak biedt 
ook teeltondersteuning aan. Vanuit 
de binding met Pijnacker ondersteunt 
het bedrijf de Ronde van Pijnacker.

René de Visser voelt nog geen sleet 
Hij is intussen 54 jaar, 
fietst al een jaar of veertig 
en zijn tanige getrainde 
lichaam voelt nog weinig 
slijtage, wat in de wielren-
nerij ook wel ‘sleet’ wordt 
genoemd. 

Natuurlijk is de BBQ-specialist 
van de partij bij de bedrijven-
ploegentijdrit met ‘de enige echte 
kippenploeg van Nootdorp’. Peter 
van Venrooij, Peet (Bud) van de 
Sande, zijn zoon Nik, en René 
de Visser himself. Dat zijn de 
mannen die het moeten gaan 

maken. “Voorbereiding, training? 
Afgelopen zaterdag zouden we 
gaan trainen, maar toen waaide het 
te hard. Nu wordt het lastig met de 
Kortebaandraverij en de Jaarmarkt 
in aantocht. Er moet gedronken 
worden en er blijft voor trainen 
niet veel tijd over. Onze tactiek? 
Daar doen we niet moeilijk over. 
Het is een kwestie van verstand op 
nul en gaan. Vijf rondjes, wat is dat 
nou. Niet te veel sparen, maar alles 
uit de kast”, aldus De Visser die de 
ploegentijdrit een leuk onderdeel 
vindt van het wielerfeest van Noot-
dorp en Pijnacker. Van trainen kwam niet veel meer…

De volgende 15 bedrijventeams uit 
Pijnacker e.o. rijden de ploegentijdrit:  

1. De Viergang sportcentrum
2. Reppel bouwspecialiteiten
3. Post Makelaardij
4. BBQ specialist de Visser
5. Autobedrijf Sprinkhuizen
6. Residentie security service
7. Artic Koel en vries logistiek
8. LG flowers gerbera
9. Van Vliet Contrans afvalverwerking
10. Goeman en vd Sman keukenmontage en sanitair
11. Nootdorpers voor Nootdorpers
12. Stads-Koffyhuis
13. Hoveniersbedrijf Louis van der Meijden
14. Komkommer Express
15. Ammerlaan the Green Innovator
 
WIJ WENSEN ZE VEEL SUCCES!
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Kunnen je verzekeringen 
goedkoper?

Doe samen met onze adviseur de gratis 

Ackershof 10, Pijnacker of bel : 015-2155096
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inklapbare
aanhangwagens

astorc
trailer2bike
trailer4bikemakkelijk en veilig geweest

minder bergruimte meer leefruimte

Inklapbaar verticaal opbergen

Maak afspraak en bezoek onze showroom
in Pijnacker voor een demonstratie

www.astorc.nl

Katwijkerlaan 65-E, 2641 PD Pijnacker
Tel: 06-5753 6016 of 010-264 0424

E-bike vervoeren is nooit zo

Weteringweg 11 • 2641 KM Pijnacker • 015 - 36 99 413
info@impresseddruk.nl • www.impresseddruk.nl

twitter.com/impresseddruk.nl


