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“We gaan elkaar ontmoeten, kennis delen en natuurlijk staat 
gezelligheid ook hoog op het lijstje de vijftiende oktober”, 
steekt Oostlanddag voorzitster Monique Spek enthousiast van 
wal. “Als je aan het einde van de dag ook nog een interessant 
zakelijk contact hebt opgedaan is dat natuurlijk mooi meegeno-
men. Maar dit is niet vooropgezet. We gaan vooral van elkaar 
leren én kennis delen. Dat wordt extra sprankelend, omdat 
juist de mix van ondernemers uit het Oostland heel divers is. 
Ondernemers uit het Midden Klein Bedrijf (MKB) zijn welkom, 
maar bijvoorbeeld ook lokale winkeliers en ZZP-ers”, vertelt 
Monique.

Workshops op locatie
Het programma start in de middag met vijf workshops op lo-
catie. “Er is een workshop voor starters, we gaan aan de slag 
met het thema innovatie, de Greenport komt aan bod, logis-
tiek wordt besproken en ook vindt er een bijeenkomst plaats 
over detailhandel. Dit alles bij bedrijven en instellingen in het 
Oostland. 

We gaan dit jaar echt het veld in”, zegt Monique. In de avond 
verzamelen alle deelnemers weer bij Hotel Van der Valk aan 
de Gildeweg voor een avond vol boeiend amusement. Tevens 
is er een diner voor alle deelnemers dat ook wordt aangebo-
den door de organiserende partijen. Karin Bruers houdt ie-
dereen nog even scherp tijdens een onvervalst staaltje come-
dy dat geheel in het teken zal staan van ondernemerschap.  

Inschrijven
Inmiddels loopt het aantal inschrijvingen voor de Oostland-
dag hard. “Dat is natuurlijk altijd even spannend, maar het 
gaat ontzettend hard”, weet Monique. Inschrijven kan heel 

innovatief: digitaal via oostlanddag.nl. Er wordt geen enkele 
bijdrage gevraagd en deelname aan deze dag is dan ook geheel 

kosteloos. Ook ondernemers die niet aangesloten zijn bij een 
van de ondernemersverenigingen kunnen zich aanmelden.

De Oostlanddag wordt mogelijk gemaakt door de gemeente 
Lansingerland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rabo-
bank Zuid-Holland Midden, NOOVA, Ondernemersvereni-
ging Pijnacker-Nootdorp (OVPN), LTO Glaskracht Midden 
Zuid-Holland, VNO-NCW Oostland en Ondernemend Lan-
singerland.

Oostlanddag wordt een feest voor ondernemers
Oostland - Op donderdag 15 oktober 2015 vindt 

de enige echte Oostlanddag plaats. Een speci-

ale dag voor én door ondernemers in het Oost-

land, oftewel Pijnacker-Nootdorp, Bleiswijk, 

Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Ditmaal 

niet op een centrale locatie, maar gedurende 

deze dag wordt het héle Oostland aangedaan. 

De grote finaleavond vindt traditioneel plaats bij 

Hotel van der Valk aan de Gildeweg in Nootdorp.
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Een uitgave van: In samenwerking met:

Oostlandkrant
Een speciale krant voor alle inwoners en onderne-
mers in het Oostland. Deze krant verschijnt in de 
gemeentes Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp als 
onderdeel van de huis-aan-huis kranten De Heraut, 
Telstar en De Eendracht. Een gebied boordevol onder-
nemers die van oudsher gewend zijn te ondernemen 
en kunnen laveren bij elke wind. Omsloten door grote 
steden en kenniscentra weten deze ondernemers de 
weg te vinden naar een toekomst vol kansen en ont-
wikkelingen. In deze Oostlandkrant zullen enkele zich 
presenteren en daarnaast is er ruimschoots aandacht 
voor de Oostlanddag en de Week van de Techniek. 
Lees mee en doe mee. Ook u bent een onderdeel van 
het Oostland.

Oostlandse bedrijven 

presenteren zich.

Angela van Zaalen over 

de Week van Techniek.

De ondernemers-

verenigingen uit het 

Oostland aan het woord.

In deze uitgave onder andere:

Programma Oostlanddag 2015
15.30 uur ontvangst op locaties excursies
15.45 uur start excursies
17.00 uur einde excursies
17.30 uur ontvangst bij Van der Valk
17.30 uur start diner
19.00 uur einde diner
19.30 uur start avondprogramma
20.45 uur einde met tot 22.30 uur netwerkborrel

Excursies bij inspirerende bedrijven 
’s Middags gaat de Oostlanddag op pad. Er zijn vijf ex-
cursies naar ondernemingen in het Oostland, verdeeld 
over de vijf sterke punten van de regio:
n excursie Startende ondernemer: Ferro te Berkel en 

Rodenrijs
n excursie Logistiek: Sligro te Berkel en Rodenrijs
n excursie Detailhandel: Samen aan de slag voor lo-

kale winkeliers, Pijnacker
n excursie Greenport: Bouman Anthuriums te Berkel 

en Rodenrijs
n excursie Innovatie: RDM-Campus, Rotterdam.
De deelnemers gaan op eigen gelegenheid naar het be-
treffende bedrijf (alleen bij de excursie naar de RDM-
Campus is collectief vervoer). Wel vooraf aanmelden 
via oostlanddag.nl .

Monique Spek is Oostlanddag voorzitster. Foto: CS FOTOFOCUS / Claudia vd Starre
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BYD vorkheftrucks met unieke Lithium-IJzer-Fosfaat batterij 

 

     De beproefde BYD batterijtechnologie zorgt voor een revolutie in de vorkheftruckindustrie.  
     Reeds lange tijd toegepast in zonnepanelen, auto’s, taxi’s en bussen. Nu ook beschikbaar  
     voor de intern-transport-sector met zeer aantrekkelijke voordelen, zoals onder andere: 

 

     extreem snel opladen (1 tot 2 uur)    geen gasontwikkeling tijdens het opladen 
     tussenladingen geen probleem     geen water bijvullen 
     lange levensduur (minimaal  4000 cycli)         geen warmteontwikkeling  
     100% onderhoudsvrij       geen zuren en zware metalen  
     40% minder energie verbruik    geen wisselbatterijen meer nodig 
     8 jaar garantie / 10000 rij-uren              MIA- & Vamil-regeling van toepassing 
 

   
 
 

 

 

 

 

DE TOEKOMST IS NU TE KOOP 
 

compleet in intern transport 
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Change is Good
Nieuw. De Hyundai Tucson

Al vanaf €25.995,-
LEO VAN DER WEL
Bergschenhoek Bergweg Zuid 92a, tel. 010 - 418 9513
Rotterdam-Ommoord Vlambloem 85, tel. 010 - 286 3099
Maak snel een afspraak op vanderwel.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,6 - 7,5 (l/100 km) / 21,7 - 13,3 (km/l); CO2 - emissie: 119 - 175 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en
brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.
GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. AFGEBEELD MODEL KANAFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN
WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN.
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De oud-bedrijfsleider van de Milieu Express in Pijnacker is 
sinds kort zelfs ook een heuse ondernemer met zijn website 
bezorggroente.nl. “Dat kost natuurlijk allemaal een hoop tijd, 
maar het is nog steeds te combineren met de OVPN hoor”, zo 
zegt hij enthousiast. 
Arthur kan uren praten over de voordelen voor onderne-
mers die zich aansluiten bij de OVPN. Voor 275 euro per 
jaar krijg je een palet aan activiteiten, netwerkbijeenkom-
sten en een mogelijkheid om op een ontspannen manier bij 

te praten met collega-ondernemers. “Ruim 200 leden zijn 
aangesloten”, vertelt hij. “Veelal ondernemers uit het mid-
den kleinbedrijf, maar bijvoorbeeld ook twee ondernemers 
uit de tuinbouwsector. Het is een heel divers gezelschap. Dat 
maakt het zo leuk en leerzaam.”

Netwerken
“Ongedwongen netwerken staat op nummer één bij de 
OVPN. En dat kan volop”, steekt Arthur van wal. “Het ka-

lenderjaar begint met de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst 
waar ook partners welkom zijn. Dan heb je meteen je contri-
butie er weer uit”, grapt hij. “Er is een haringparty en leden-
dag waar ook partners welkom zijn. Laatst zijn we met hele 
gezelschap gaan fietsen door Delft. Ook zijn er informatieve 
bijeenkomsten met elke keer een ander thema. Er is een zo-
genoemde kennistafel en er worden workshops gegeven. Zo 
heeft internetbedrijf Ons Web uit Pijnacker laatst nog een 
boeiende presentatie gehouden over vindbaarheid bij Goo-
gle”, aldus Arthur.
Tot slot benadrukt Arthur dat hij uitstekend heeft samen-
gewerkt met wethouder Peter van Haagen. “Hij is dan wel 
ineens van het toneel verdwenen, maar heeft veel goeds 
gedaan voor onze gemeente. Hij heeft zware dossiers uit-
stekend afgerond. Ik vind dat dat echt gezegd moet worden. 
Wat dat betreft kan een vierde wethouder ook geld opleve-
ren. Dat blijkt maar”, stelt hij.

Arthur Venselaar, voorzitter OVPN

“Ongedwongen netwerken staat op 
nummer één bij ons”

De OVPN organiseert tal van activiteiten, waarbij ongedwongen netwerken voorop staat. Foto: Cok van den Berg

Oostlandkrant is een uitgave van Telstar Uitgeverij B.V. 
en weekblad De Heraut.

Verspreiding: Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw, 
Oude Leede, Ypenburg, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk 
en Bergschenhoek.
Oplage: 55.000 exemplaren.
Redactie en fotografie:
Trees Borkus - Henskens
Annette Docter, Denise Quik, 
Martijn Mastenbroek,
Sjaak Oudshoorn
Advertentieafdeling: 
Telstar Uitgeverij B.V.
tel. 015 3615477.
advertentie@telstar-uitgeverij.nl 

Weekblad De Heraut
tel. 010 5118892.
advertentie@de-heraut.nl 
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Pijnacker-Nootdorp - De Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp 

(OVPN) wordt al meer dan vijf jaar voorgezeten door Arthur Venselaar. Hij 

leidt ledenbijeenkomsten, vergaderingen, treedt met zijn organisatie op als 

belangenbehartiger voor ondernemers, is betrokken bij het economisch platform 

en de Kracht van Oostland. Niet op de laatste plaats is Arthur namens de OVPN 

ook betrokken bij de Oostlanddag.
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Hoogwaardige kantoor/showroom vanaf 99 m2 (BVO) met eigen

parkeerplaatsen, in een bedr�fsverzamelgebouw met eigen entree met

een meer dan representatieve uitstraling nab� het centrum van Berkel

en Rodenr�s. Hoogwaardig opleveringsniveau met o.a. vloerbedekking,

systeemplafond en zonwering (re�ecterende aluminium buitenz�de)

aan de binnenz�de.

Bedr�venterrein Berkelse Poort:

� Druk bezocht kleinschalig bedr�venterrein met

verscheidenheid aan reeds gevestigde bedr�ven

� Zeer gunstig gelegen tussen de kernen Berkel en

Rodenr�s en Bergschenhoek

� Vlakb� Rotterdam The Hague Airport, de N470,

de N209, A12, A13 en A16

� Openbaar vervoer om de hoek

� Vr� uitzicht op het Annie M.G. Schmidtpark

Contact: Van Dullink Makelaars, 010 511 44 55, info@vandullink.nl,

of Ton Hermes Vastgoed B.V.,B.V.,B.V 06-27020903, info@tonhermes.nl
Berkelse Poort 53 en 55

De laatstelaatste kavelkavel met een totaaloppervlaktotaaloppervlak van 3.440 m2, waarvan 820 m2

water,water,water ligt meteen b� de entree van het bedr�venterrein naast de brand-

weerkazerne. Er is een bedr�fspand te realiseren met een maximale hoogte

van 12 meter,meter,meter in milieucategorie 2 (met vr�stelling categorie 3 en 4 mogel�k).

Vanaf de kavel heeft men vr� uitzicht op het Annie M.G. Smidtpark.

De komende jaren komen er geen vr�e kavels nab� het centrum van

Lansingerland. Informeer daarom snel naar de vele mogel�kheden.

Contact: Ton Hermes Vastgoed B.V.,B.V.,B.V 06-27020903, info@tonhermes.nl,

ofof Aannemersbedr�fAannemersbedr�f P. HoogerbruggeHoogerbrugge B.V.,.,B.V.,B.V 010-5119000,010-5119000, info@berkelsepoort.info@berkelsepoort.nl

www.berkelsepoort.nl

TEKOOP
LAATSTELAATSTELAA
KAVELKAVELKA

INBERKEL ENRODENRIJS

TEHUUR
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“Wij willen de betrokkenheid van onze leden nog meer ver-
groten, verbinden en nog meer faciliteren. Simpel gezegd moet 
het onderlinge contact zich niet beperken tot de bijeenkom-
sten bij NOOVA, maar ook daarbuiten”, vertelt Monique. 

NOOVA is uitsluitend voor vrouwelijke onderneemsters 
uit het Oostland, maar dit heeft niets met het emanci-
patievraagstuk te maken, zo stelt Monique. “Wij willen 
vooral een laagdrempelige organisatie zijn. Het delen van 
kennis en het uitwisselen van ervaringen staan daarin 

centraal. Overigens gaan we ook weleens over onze gren-
zen heen hoor”, lacht ze. “Zo bezoeken wij bijvoorbeeld 
het miljoenenontbijt waar veel mannen zijn.” 

Met tien zogenoemde ‘events’ per jaar houdt NOOVA 
het onderlinge contact van haar leden actueel. “Onze 
leden krijgen allemaal de mogelijkheid om één keer per 
jaar een leuke bijeenkomst te organiseren. Dat kan heel 
divers zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een 
workshop op locatie, een bedrijfsbezoek of zoals onlangs 
een Outdoor Valley bootcamp. Op zo’n dag werk je echt 
aan teambuilding. Daarnaast zorgen gastsprekers vaak 
op ludieke wijze voor een hoop inspiratie en daar gaat 
het natuurlijk ook om.”

Monique: “Niet op de laatste plaats is ook het sociale as-
pect heel belangrijk. Deelname is bij ons heel laagdrem-
pelig. Zo zijn introducees van harte welkom en worden 
starters hartelijk ontvangen. Om meteen aansluiting te 
vinden, wordt er veelal in groepsverband gewerkt. Zo 
leer je elkaar goed en vooral beter kennen.”
Via de website noova.nl zijn enthousiaste ondernemende 
vrouwen uit het hele Oostland welkom om zich aan te 
melden. Stuur een mailtje of bel gerust eens met de be-
stuursleden. 

Inmiddels zijn er al zo’n zestig leden aangesloten bij 
NOOVA, dus ook op het gebied van netwerken en mo-
gelijk commerciële uitdagingen biedt NOOVA kan-
sen. “Maar bovenal is het sociale aspect essentieel bij 
NOOVA”, besluit Monique.  

Monique Spek, voorzitter NOOVA

“Wij willen de betrokkenheid van onze leden 
nog meer vergroten”

De bestuursleden (v.l.n.r.) Marianne Ammerlaan, 

penningmeester (eigenaar van HH Massage), 

Monique Spek, voorzitter (eigenaar van Project-

bureau Anthe) en Mirjam van Baarle, secretaris 

(eigenaar van Van Baarle-Overes familierecht). 

Foto: Hélène van Domburg

Eén van de activiteiten van NOOVA.

Oostland - Onderneemster Monique 

Spek leidt al twee jaar met veel plezier 

het Netwerk Oostlandse Ondernemende 

Vrouwen Actief, beter bekend als 

NOOVA. Twee jaar geleden vond er een 

bestuurswissel plaats en is er een  

nieuwe visie uitgerold. 
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“Een nieuwe naam en een nieuw elan,” is zij van mening. “We 
zijn een actieve vereniging met op dit moment bijna 250 leden. 
Allemaal Lansingerlanders of ondernemers met een in Lansin-
gerland gevestigd bedrijf of die er zaken mee doen. 
Samen met de andere initiatiefnemers maken we ons graag 
weer sterk voor een goede Oostlanddag. Ook dit jaar met een 
origineel programma dat ieder op zijn eigen wijze kon invullen. 
Uitgangspunt blijft het rapport ‘De kracht van Oostland’. En 
ook nu kunnen we een dergelijke unieke dag organiseren mede 
dankzij de steun van zowel de gemeente als de Rabobank en de 
Ondernemersverenigingen.”
Rode draad in De kracht van Oostland zijn de pijlers, kansen 
en verbeteringen. Een van die pijlers is innovatie en de invul-
ling van dat deel van de dag komt voor rekening van Onderne-
mend Lansingerland. “In plaats van een binnenprogramma is er 
ditmaal gekozen voor een bezoek over de Oostlandse grenzen 
heen. De kanjers van het Oostland, Oostlandse ondernemers 
die innovatie dagelijks doorvoeren in hun bedrijf, gaan mee. In-
novatie laat zich ten slotte niet leiden door gemeentegrenzen; op 
deze manier kijken stimuleert naar kansen te zoeken en deze te 
pakken. Kennisinstituten brengen ook kennis binnen onze Oost-
landse grenzen. Bestuurslid Corrie van de Berg, lid van de werk-
groep die het programma voor de Oostlanddag voorbereidde, 
ging hier op een innovatieve wijze mee aan de slag.”

De Ondernemend Oostland Innovatieprijs 
Tijdens de dorpsdialogen lanceerden Tatiana van Rijswijk en 
wethouder Jeroen Heuvelink (Lansingerland) de idee een inno-
vatieprijs in het leven te roepen voor bedrijven die uitblinken in 
duurzame innovatie. De opdracht is ‘bedenk een idee op grond 
van emissievrij vervoer in het Oostland in 2020’. Een Stichting 
Innovatie Topsectoren (SIT) is inmiddels in oprichting en vorige 
week was de aftrap van een stuurgroep waarin kennisinsti-
tuten, gemeente en bedrijfsleven de krachten bundelen en de 
Stichting Innovatieve Topsectoren gaat ondersteunen. 
“Tijdens de Oostlanddag komt de praktische invulling aan bod. 
Dan gaat een groep ondernemers met een zero emissiebus en 
elektrische vervoersmiddelen naar de RDM campus waar een 
rondleiding wacht; dé innovatie-etalage van de Hogeschool Rot-
terdam. De ondernemers krijgen te zien hoe men tot innovatie 
komt, maken crossovers met stat-ups en verbreden hun net-
werk door deling van kennis, kunde en vaak jarenlange ervaring.

Een van de doelstellingen is samen werken aan het vormgeven 
van de nieuwe maakindustrie. Onder de bezielende leiding van 
Franck Rieck, lector Hogeschool Rotterdam en een deskundige 
op het gebied van emissievrij vervoer in Nederland nemen we 
innovatieve ondernemers zoals Jan Houweling (Houweling Ar-
chitecten) en Tonnie van Peperstraten (Greenpoint) mee in de 
bus en horen we hoe zij innoveren. De Van Peperstraten Group 
lanceert het 100% duurzame totaalconcept Greenpoint®. Op 
logistieke knooppunten door heel Nederland ontwikkelen zij 
CO2-neutrale complexen die gekoppeld zijn aan duurzame 
tankstations met alternatieve brandstoffen. En Houweling Ar-
chitecten is zo gepassioneerd door innovatie en duurzaamheid 
dat Zero Emissie Wonen werkelijkheid wordt. Wij boften dat 
we innovatie als pijler hebben; dit programma was geweldig om 
neer te zetten en snel ingevuld”, aldus Tatiana van Rijswijk. 
Voor deze bijzondere busrit kunnen zich slechts 35 deelnemers 
inschrijven.

Ondernemend Lansingerland groeit

Een nieuwe naam, een nieuw elan
Lansingerland – Ze is een voorzitter die trots 

is op ‘haar’ leden, hun ondernemersvereniging 

en de stappen die worden gezet: Tatiana 

van Rijswijk die haar mannetje staat en 

vorige week samen met medebestuurslid 

Corrie van den Berg het nieuwe logo 

onthulde van Ondernemend Lansingerland, 

de ondernemersverenging waar veel 

ondernemers graag lid van willen zijn.

Voorzitter Tatiana van Rijswijk (rechts) en lid van de werkgroep Corrie van den Berg.
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NOOVA presenteert tijdens de Oostland-

dag, de Oostlandse Startersstraat. Dit is een 

nieuw initiatief voor startende ondernemers 

in het Oostland. Het idee komt voort uit het 

onderzoek ‘De kracht van Oostland’ en de 

resultaten van de workshop ‘Een vliegende 

start voor starters in het Oostland’ die tijdens 

de Oostlanddag 2014 werd georganiseerd 

voor starters. De Startersstraat is een virtu-

ele winkelstraat waar ervaren ondernemers 

hun producten en diensten kunnen aan-

bieden, en starters naar hartenlust kunnen 

‘shoppen’.
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een droogkokende fluitketel
een teken dat uw dierbare ondersteuning nodig heeft

Belt u gerust voor meer informatie.
Voor Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek

Rob Noldus, 010 4521752
Voor Pijnacker-Nootdorp,Delfgauw,Ypenburg

Elles Goedhart, 06 55557300

U kunt er niet altijd zijn. Wij wel.
Uw dierbare zo lang mogelijk veilig en prettig
in de eigen vertrouwde omgeving laten wonen.
Wij helpen u dat mogelijk te maken met onze
persoonlijke hulp en ondersteuning.Van hulp in
en om het huis tot meer intensieve begeleiding.

Wanneer, door wie en zoals u dat wilt.

Voor u een zorg minder!

Berkelse Poort
Berkel en Rodenrijs

Huurprijs: € 12.900,- (excl BTW per jaar,
incl. airconditioning en vloerbedekking)

MODERNE KANTOORRUIMTE
met eigen P

DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJ:
• korte huurperiode • direct beschikbaar • representatieve uitstraling

Laatsteunit ca. 99m²BVO

Berkel en Rodenrijs
Kerksingel 2
2651 CC Berkel en Rodenrijs
Tel.: (010) 511 44 55
berkelenrodenrijs@vandullink.nl

Berkelse Poort 53 en 55 - Berkel en Rodenrijs

Hoogwaardige kantoor - showroom ruimte vanaf 99 m2 tot 193 m2

op de tweede verdieping in een bedrijfsverzamelgebouw met eigen 
entree nabij het centrum van Berkel en Rodenrijs. Koppeling tot 292 m2 
is mogelijk. Voorzien van vloerbedekking, binnenzonwering, lift, airco en 

draadloze glasvezelverbinding. Met 2 of 4 parkeerplaatsen.

TE HUUR

06 270 20 903

Informatie:
010-5114455

www.vandullink.nl

Laatsteunits vanaf 
ca. 99 m2

met airconditioning

Laatste
Laatste

Uw Uw Uw Uw Uw Uw Uw Uw Uw 
bedrijf bedrijf bedrijf 
hier?hier?hier?hier?hier?hier?hier?hier?hier?

Berkelse Poort
Berkel en Rodenrijs

Berkelse Poort
Berkel en Rodenrijs

Huurprijs: € 12.900,- (excl BTW per jaar,
incl. airconditioning en vloerbedekking)

BVO NIEUWBOUW KANTOORRUIMTE
met eigen P

DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJ:
• korte huurperiode • direct beschikbaar • representatieve uitstraling

Laatsteunit 99m²

Berkel en Rodenrijs
Kerksingel 2
2651 CC Berkel en Rodenrijs
Tel.: (010) 511 44 55
berkelenrodenrijs@vandullink.nl

1 turn-key kantoorruimte
beschikbaar

Circa 200m² in delen beschikbaar.

Huurprijs € 24.000,-
excl. BTW per jaar

Voorzien van airco, 4 parkeerplaatsen.

Laatsteunits!

Berkelse Poort 41
2651 JX
Berkel en Rodenrijs

T 010 - 51 10 272
E info@tonhermes.nl
I www.tonhermes.nl

• Vastgoed ontwikkeling
• Begeleiding bouwaanvragen

• Begeleiding bouwproces
• Advies bedrijfshuisvesting

• Herhuisvesting

advertentie_heraut_111x142mm_DEF.indd 1 31-10-2013 10:46:02

Berkelse Poort 41
2651 JX
Berkel en Rodenrijs

T 010 - 51 10 272
E info@tonhermes.nl
I www.tonhermes.nl

• Vastgoed ontwikkeling
• Begeleiding bouwaanvragen

• Begeleiding bouwproces
• Advies bedrijfshuisvesting

• Herhuisvesting

advertentie_heraut_111x142mm_DEF.indd 1 31-10-2013 10:46:02

DE NIEUWE SUBARU LEVORG. Vanaf € 34.995,-  Vanaf 8 oktober bij ons in de showroom!

De Subaru Levorg biedt op elke situatie het passende antwoord. Benieuwd hoe deze sportieve wagon met 170pk, 
vierwielaandrijving en CVT automaat rijdt? De Subaru Levorg staat vanaf 8 oktober bij ons gereed voor een proefrit.

Gem. verbr.: 6,9 – 7,1 l/100 km (14,5 – 14,1km/l) CO2-emissie: 159 – 164 g/km. Genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief 
recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken en metallic/pearl/silica lak. Afgebeeld model kan opties bevatten. Vraag ons naar de kosten en voorwaarden of 
ga naar www.subaru.nl. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Voor meer informatie ga naar www.subaru.nl. 

Lineartronic CVT Advanced Safety PackSymmetrical All-Wheel Drive

FOR THE DRIVER IN YOU FOR THE PROTECTIVE YOUFOR THE ADVENTUROUS YOU

Autobedrijf Harteveld
Delftsestraatweg 26c | 2641 NB Pijnacker | Tel. 015 - 256 51 00 

www.autobedrijfharteveld.nl
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“Naar de bedrijven toe; met eigen ogen zien en ervaren hoe 
de kracht van het Oostland eruit ziet, dat was wat we wil-
den,” kijken kersverse voorzitter van VNO-NCW Ilone Am-
merlaan en mede bestuurslid Ferry van Buijtene terug op de 
plannen die werden gesmeed. “We hadden daarbij de keuze 
uit de vijf pijlers van de Kracht van Oostland: innovatie, 
greenpoort, starters, detailhandel of logistiek. Dat laatste 

was altijd al ons thema en daarom was het niet vreemd dat 
wij daar de voorkeur voor uitspraken.”

Voorbereidingen
Het hele jaar is de werkgroep bezig met de voorbereidingen 
van de Oostlanddag. “Want in de loop naar die dag toe orga-
niseerden we de Startersstraat, innovatieve bijeenkomsten 

en de avond rond de logistieke hotspot die in de Klappolder 
van Bleiswijk zou kunnen verschijnen. Daarvoor is inmid-
dels een stuurgroep gevormd die de mogelijkheden zowel 
onderzoekt als verder uitwerkt en op haalbaarheid bekijkt.”
Een bedrijf waar de logistiek een hele belangrijke rol speelt 
is Sligro op bedrijventerrein Oudeland. Daar vandaan wor-
den de zaken in de regio bevoorraad. “We waren dan ook 
heel blij dat wij daar een bezoek mogen brengen op de mid-
dag van Oostlanddag. Na dit bezoek gaan we naar Van der 
Valk in Nootdorp, want dat blijft toch de thuisbasis van de 
Oostlanddag. Na het diner zullen enkele filmpjes worden 
vertoond van de bedrijven die ‘s middags werden bezocht.” 
Ook voor het bezoek aan Sligro kan men zich inschrijven.

Landelijk
VNO-NCW is een landelijke organisatie voor werkgevers. 
“Met leden van MKB, maar ook van grote bedrijven. De le-
den delen kennis, het zijn actieve ondernemers en ze leren 
van elkaar en vinden samen wegen. We werken aan meer 
slagkracht tussen de leden. We willen ideeën neerzetten en 
die vervolgens ketenbreed uitrollen. In bouw-, zorg- en ict 
power. Elkaar ontmoeten en sparren; dat geeft verdieping 
en inzichten.”
VNO-NCW Oostland luistert naar haar leden, stemt de acti-
viteiten af op hun wensen en betrekt leden bij de organisatie. 
De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten in de regio. 
Zij delen kennis en ervaring, inspireren elkaar en doen za-
ken. Dit alles ter versterking van hun bedrijven. Inspiratie 
en het creëren van nieuwe, unieke relaties, daar draait het 
om. De sfeer is informeel. VNO-NCW telt elf afdelingen in 
Kring West (Noord- en Zuid-Holland samen).
Ook Jong VNO-NCW is bijzonder actief in het Oostland. “En 
bereiken de jonge ondernemers de leeftijd van 40 jaar dan 
vormt hun ervaring een leuke opstap naar VNO-NCW.  
Wie meer informatie wenst over VNO-NCW (Oostland):  
kijk op www.vno-ncwwest.nl.

Met de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Oostland

Lekker inwerken, sparren en ideeën uitwerken
Oostland – Na de evaluatie van de Oostlanddag 2014 zocht men naar een variatie 

voor de dag in 2015; de organisatoren wilden iets nieuws bieden aan de honderden 

ondernemers die jaarlijks een bezoek brengen aan de leuke dag. 

Logistiek staat bij VNO-NCW hoog in het vaandel en dat was er dan ook mede de reden van dat voorzitter 

Ilone en medebestuurslid Ferry kozen voor logistieke invulling van de Oostlanddag.
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Ammerlaan (63) bekleedde tal van functies op het gebied 
van land- en tuinbouw. Zo was hij jarenlang betrokken bij 
de Greenery en tot op de dag van vandaag bij Horticoop, 
maar bovenal is hij tuinder. Samen met zijn zoon runt hij al 
jaar en dag een tuinderij met de teelt van Red Egg Pruimto-
maten. Als voorzitter zet hij zich namens LTO MZH in voor 
het Oostland en de Zuidplas. 

De organisatie kent veel enthousiaste en betrokken leden. 
Ammerlaan merkt wel op dat hij bij bijeenkomsten soms 
niet-betalende leden ziet. “Dat is de doodsteek voor het col-
lectief”, zegt hij overtuigend. “En dat mag best in de krant.” 
Hij benadrukt dat het natuurlijk helemaal niet erg is om 
een keer kennis te maken met LTO, maar bij voorkeur 
zijn de bijeenkomsten voor leden die ook een duit in het 

zakje doen. Hij erkent dat een bijdrage aan LTO niet altijd 
direct zichtbaar is voor de individuele ondernemer, maar 
er wordt achter de schermen keihard gewerkt. “Neem al-
leen al de lobby in Den Haag. Daar wordt goed werk verzet, 
neem dat maar van mij aan”, zo vertelt hij. Voorbeelden zijn 
inzet voor onderzoek, oplossingen voor duurzame energie 
systemen van aardwarmte en gebruik van afvalwarmte en 
Co2 uit de Botlek voor onze regio, duurzaam waterbeheer. 
Bij al deze innovaties is LTO betrokken. Wij zijn in de we-
reld nog steeds koploper in innovatie.”

Uiteraard is er ook op lokaal Oostlands vlak de nodige 
ondersteuning voor het bedrijfsleven. Tevens organiseert 

LTO allerhande bijeenkomsten en worden er interessante 
bedrijfsbezoeken gepland voor leden. “We komen overal”, 
zegt hij enthousiast. 

Ammerlaan houdt ook de contacten met de wethouders 
van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland warm. “Die heb-
ben de tuinbouw goed in het vizier”, merkt hij positief op. 
“LTO is een organisatie dat gebouwd is op het fundament 
van het collectief. Dat is de basis en daarmee kunnen wij 
heel veel betekenen voor onze collega’s in Oostland”, aldus 
Ammerlaan.

Theo Ammerlaan, voorzitter LTO 
Noord Glaskracht Midden Zuidholland:

“Wij zijn gebouwd op het  
fundament van het collectief”

Oostland - De nut en noodzaak van 

belangenorganisatie LTO MZH wordt meteen 

duidelijk als wij voorzitter Theo Ammerlaan 

bevragen naar de stabiliteit van de 

agrarische - en tuinbouwsector. “Met name 

in de glastuinbouw is het aan alle kanten 

nog moeilijk op dit moment. Neem alleen al 

de afzetmarkt naar Europa, daar staat nog 

steeds behoorlijk wat druk op, ook vanwege 

de Russische boycot”, zo weet hij.

Gemeenteraadsleden van Lansingerland op be-

zoek bij een van de leden van de LTO.

De LTO kent veel betrokken leden.D
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Automobielbedrijf Cas Lamens
Rodenrijseweg 57, 2651 BN Berkel en Rodenrijs
Tel: 010 - 511 23 99
www.nissanlamens.nl

* Consumentenadviesprijzen o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. btw en bpm, excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken). Vanaf leaseprijzen gebaseerd o.b.v. 60 maanden/15.000 km per jaar full operational lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering excl. btw, brandstof en vervangend vervoer en uiterste 
registratiedatum 31/12/2015. Afbeeldingen en genoemde opties kunnen afwijken van standaarduitvoering.

Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan-gamma gecombineerd: 4,7-7,4 l/100km, respectievelijk 24,2-13,5 km/l. CO2-uitstoot variërend van 92 gr/km tot 169 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Nissan
JUKE Connect Edition

Nissan
QASHQAI Business Edition

Nissan
PULSAR Business Edition

LEASE VANAF

€ 535/MND*

VANAF

€ 25.240*

LEASE VANAF

€ 499/MND*

VANAF

€ 30.400*

LEASE VANAF

€ 389/MND*

VANAF

€ 25.400*

NU 60 MAANDEN LANG SLECHTS 20% BIJTELLING
INNOVATIE OP ZIJN BEST

PULSAR Business Edition

NU 60 MAANDEN LANG SLECHTS 20% BIJTELLING

Nissan
JUKE Connect Edition QASHQAI Business Edition PULSAR Business Edition

LEASE VANAF

€ 535/MND*

LEASE VANAF

€ 499/MND*

VANAF

€ 30.400*

VANAF

€ 25.400

NU 60 MAANDEN LANG SLECHTS 20% BIJTELLING
INNOVATIE OP ZIJN BEST

QASHQAI Business Edition
Nissan
PULSAR Business Edition

NU 60 MAANDEN LANG SLECHTS 20% BIJTELLING

JUKE Connect Edition
Nissan
QASHQAI Business Edition

NU 60 MAANDEN LANG SLECHTS 20% BIJTELLING
INNOVATIE OP ZIJN BEST

LAGE BIJTELLING
Wij weten wat u als leaserijder beweegt; zoveel mogelijk auto, voor zo weinig mogelijk bijtelling. Niet voor niets komt Nissan met de Business- en Connect Editions. Speciale uitvoeringen van de 
populaire modellen JUKE, PULSAR en QASHQAI. Stuk voor stuk voorzien van een rijke uitrusting zonder dat dit ten koste gaat van het bijtellingstarief. Vele van de Editions zijn bij Cas Lamens Nissan 
direct uit voorraad leverbaar. Bij registratie voor het einde van het jaar rijdt u 5 jaar lang in een innovatieve Nissan met slechts 20% bijtelling!

Ook voor de zakelijke rijders is de Nissan QASHQAI Busi-
ness Edition interessant; hij is te leasen vanaf 499 euro per 
maand. Dankzij de efficiënte dieselmotor komt de fiscale bij-
telling uit op slechts 20 procent.

De Nissan QASHQAI Business Edition biedt geweldig veel 
uitrusting en technologie voor een ongekend scherpe prijs. 
Op de lijst extra’s staan ook geavanceerde technische voor-
zieningen als de Around View Monitor, het Chassis Control 
System en Nissan Connect 2.0 voor audio, navigatie en com-
municatie.

Krachtbron
Met de 1.5 dCi-dieselmotor heeft de luxe QASHQAI een 
soepele en efficiënte krachtbron die via een handbediende 
zesbak de voorwielen aandrijft. De CO2-uitstoot bedraagt 
volgens de voorgeschreven NEDC-test slechts 99 gram per 
kilometer. Dat betekent een fiscale bijtelling van 20 procent 
voor zakelijk gebruikers, wat neerkomt op een netto bijtel-
ling van circa 210 euro per maand. De Nissan QASHQAI 
Business Edition is per direct leverbaar.

Waarom bij Lamens?
Er zijn veel redenen op te noemen om klant te worden bij 
Nissandealer Cas Lamens. “De klant kan rekenen op ver-
vangend vervoer; ook in bedrijfswagens. Op zaterdag heb-

ben we een Quick Service, we hebben alle mogelijkheden 
onder één dak, gratis WiFi tijdens het wachten, een winter- 
en zomerbandenopslag, gratis APK bij onderhoud, gratis 
ruitreparatie, schadeafwikkeling, gratis een leenfiets, ruime 
openingstijden van zowel de werkplaats als de showroom, 
haal- en brengservice, de klant kan online een afspraak 
maken, bij onderhoud kan men gratis een jaar lang gebruik 
maken van wegenwacht service, men kan gebruik maken 
van de Nissan- en Cas Lamens plus-card met extra voorde-
len, we werken service- en klantgericht en met constante 
kwaliteit. Voldoende redenen eens kennis te maken met het 

bedrijf op de hoek van de Rodenrijseweg en de Boterdorp-
seweg,” aldus René Lamens.

Autobedrijf Cas Lamens
Rodenrijseweg 57
2651 BN  Berkel en Rodenrijs
tel. 010  - 511 23 99
www.caslamens.nl

Nissan lanceert scherp geprijsde 
QASHQAI Business Edition
Berkel en Rodenrijs - Nissan brengt met 

de Business Edition een bijzonder luxe en 

ongewoon scherp geprijsde uitvoering van 

de QASHQAI uit. Hij is voorzien van een 

lange lijst extra’s; van het geavanceerde 

Nissan Safety Shield tot lederen 

bekleding en als bonus een groot glazen 

panoramadak. 

Ook voor de zakelijke rijders is de Nissan QASHQAI Business Edition interessant.



Oostland - Ruim 600 leerlingen van VMBO 

en Mavoscholen zullen tussen 5 en 16 

oktober op de fiets stappen om een bezoek 

te brengen aan een bedrijf in de directe 

omgeving. Een bedrijf waar techniek een 

belangrijk woordje mee spreekt. In diezelfde 

tijd zal ook de techniekbus zijn ronde maken 

langs de verschillende scholen. 
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De organisatie van die bezoeken ligt voor een belangrijk deel 
in handen van Angela van Zaalen, programmamaker van SOB 
Oostland. SOB staat voor Samenwerking Onderwijs Bedrijfs-
leven en voor die samenwerking is een bezoek van leerlingen 
aan bedrijven een schitterend initiatief. Vanaf januari is An-
gela de programmamanager van zowel Delft als Oostland. Ook 
in het Westland is een SOB actief. “De focus ligt op kinderen in 
de leeftijd tussen de 12 en 17 jaar. Die moeten een juiste keuze 
gaan maken voor MBO of HBO en daarom willen we ze in con-
tact brengen met de beroepspraktijk. Puur oriënterend en dat 
geldt voor twee kanten; zowel voor de leerlingen als voor de 
bedrijven, zodat ze elkaar een beetje leren kennen en weten 
wat er speelt in zowel het onderwijs als binnen de bedrijven.”

Hele lijst
Ruim dertig bedrijven zetten in de Week van de techniek de 
deuren open om leerlingen te ontvangen. 
“VMBO en Mavo leerlingen moeten al een keuze maken. In 
de tweede of derde klas moet zowel een sector als een profiel 
worden gekozen en dat wordt het speerpunt. We richten ons 
in het Oostland op de sectoren groen, techniek en logistiek.”
Meteen in januari al ging Angela van start met bezoeken aan 
de verschillende scholen in het Oostland. “Ik wilde ook infor-
matie van hen. Ze konden aangeven wat ze wilden en daar ging 
ik vervolgens verder mee op pad richting de bedrijven. Een 
dergelijke aanpak wil ik graag verankerd zien in het onderwijs 
zelf, zodat een manager straks overbodig wordt.”
Al snel bleek dat het MKB heel toegankelijk was voor der-
gelijke initiatieven om deel te nemen aan het ontvangen en 
wegwijs maken van leerlingen. “Het is voor mij een verrassing 
hoe fijn het hier gaat. En: wat we zeggen moeten we ook doen! 
Bedrijven kunnen de horizon van de leerlingen vergroten en 
talenten ontdekken, daar doen we het voor.”

Elkaar vinden
Vragen kunnen bij Angela neergelegd worden. Bijvoorbeeld 
om de juiste persoon ergens te vinden. “Veel zaken kunnen 
eenvoudig worden aangepakt of opgelost als je weet wie je 
daarvoor moet benaderen.” 
Voor alle leerlingen is een leuk bedrijf opgezocht waar ze op 
bezoek kunnen. “Bij sommige worden ze ontvangen door de 
eigenaar of directeur, maar er zijn ook bedrijven die een sta-
giar iets laten vertellen en dat is natuurlijk ook heel leuk en 
leerzaam. Er zijn daarnaast bedrijven waar actief gewerkt gaat 
worden en ook dat kan een leuke invulling worden. Na afloop 
van de bezoeken krijgt iedereen een evaluatieformulier. Aan 
de hand daarvan kunnen we kijken hoe het ging en wat nog 
aandacht verdient.”

Programma
R. Groenenberg, bij Wolfert Pro loopbaanfunctionaris van 
leerjaar 1 t/m 4, vertelt over de plannen: “Op woensdag 30 
september kregen alle tweedejaars leerlingen van Wolfert 
PRO alvast een eerste ‘experience’ met techniek door een be-
zoek te brengen aan de Alles is Techniek Experience / Pro-
motiebus. Het doel is om jongeren kennis te laten maken en te 
interesseren voor techniek, in het bijzonder de elektro- en in-
stallatietechniek. De eerste Techniekweek begon op maandag 
5 oktober. Op deze eerste dag startten alle leerlingen met een 
Workshop Aikido en Techniek. Door de combinatie van sport 
en techniek konden de leerlingen op een interactieve manier 
de mogelijkheden van techniek ontdekken. 
Woensdag 7 oktober stond een deel van de dag in het teken 
van techniekopdrachten. Ook bekeken ze filmpjes over tech-
niek ter voorbereiding op de bedrijfsbezoeken in de tweede 
week die op maandag 12 oktober start. Tijdens deze dag zul-
len de leerlingen een aantal Techniekstands bezoeken, zoals De 
Kluiskraker, Elektro, solderen, et cetara. Het doel is ook hier 
om jongeren kennis te laten maken en te interesseren voor 

techniek, in het bijzonder de installatietechniek. Vervolgens 
zullen de leerlingen van woensdag 14 t/m vrijdag 16 okto-
ber op bedrijfsbezoek gaan. Enkele bedrijven die ze zullen 
bezoeken zijn onder meer Digivotion, Eekhout Autoschade, 
Rondom Wonen en Koppert. De leerlingen verwerken al hun 
indrukken en belevenissen van deze weken in een reflectiever-
slag voor het vak Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). 
Deze opdracht maakt deel uit van het loopbaan leren op Wol-
fert PRO en is dus een verplicht onderdeel voor elke leerling. 
Aan het einde van de Techniekweken geven de leerlingen tij-
dens de mentorlessen een PowerPoint presentatie, waarbij de 
nadruk zal liggen op het presenteren en het uitwisselen van 
ontdekkingen en ervaringen.  

Op bezoek 
Koppert Biological Systems is in de achterliggende jaren 
al diverse keren gastheer geweest van groepen middelbare 
scholieren die een bezoek brachten aan het Berkelse bedrijf. 
Het maakte naam met biologische gewasbescherming en 
hommels en groeide uit tot een wereldwijd bedrijf dat de 
gezondheid van mens en aarde wil verbeteren. “In samen-
werking met de natuur maken wij de landbouw gezonder, 
veiliger en productiever. We bieden een geïntegreerd sy-
steem van specialistische kennis en natuurlijke, veilige op-
lossingen die de gezondheid, weerbaarheid en productiviteit 
van gewassen verbeteren,” aldus contactpersoon Anne Hou-
ben die samen met collega’s ook ditmaal in de Week van de 
techniek weer leerlingen ontvangt bij Koppert. “Na een korte 
uitleg over ons bedrijf worden er drie groepjes geformeerd. 
Het ene groepje maakt kennis met onze beestjes, de tweede 
groep gaat aan de slag met orderpicken en de derde probeert 
een mini-airbuck (waarmee beestjes over het gewas worden 
uitgespreid) in elkaar te zetten. We willen ons naast ‘groen’ 
ook als technisch bedrijf profileren en bekijken die dag een 
stukje techniek.”

Tijdens de Week van de techniek

SOB brengt beroepen in beeld

Vanaf januari is Angela de programmamanager van zowel Delft als Oostland. Meteen ging ze van start 

met bezoeken aan de verschillende scholen en bedrijven in het Oostland.

Een groep die bij Koppert Biological Systems in Rodenrijs 

op bezoek gaat mag proberen een mini-airbuck (waar-

mee beestjes over het gewas worden uitgespreid) in 

elkaar te zetten.
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Jeroen geeft een rondleiding door het bedrijf. “Wij spui-
ten scooters, veelal van het merk Vespa, omdat deze vaak 
van metaal zijn”, zo begint hij zijn tour door de veelzijdige 
onderneming aan de Weteringweg. “Wij restaureren ook 
oude auto’s door het herstellen van schade en alles weer 
mooi op te spuiten”, zegt hij terwijl hij trots het resultaat 
bekijkt van een oude Mercedes die inmiddels weer vol in 

de lak staat. “Maar ook tafels, dressoirs en stoelen kunnen 
worden gespoten in onze verfcabine”, legt hij uit. “Onlangs 

hadden we nog een leuke klus voor het Van Gogh museum, 
maar ook voor particulieren staat de deur open.” 
Wat de prijzen en kosten betreft is Jeroen altijd eerlijk en 
transparant. “Ik maak een eerlijk prijs. Geen poespas en 
duidelijke afspraken. En zit ik er een keer een paar procent 
naast, dan komt dat ook wel goed.” Hij verzekert daarnaast 
een snelle (af)levering. “Desnoods werken wij hier in het 
weekend door. Geen probleem.” 

Als het gaat om het onderhouden en vervangen van air-
conditioners is Eekhout tot ver buiten de regio helemaal 
favoriet. Niet op de laatste plaats om de kosten van het 
onderhoud. 

Eekhout is telefonisch bereikbaar via 015-3693519 of 
stuur een mail naar info@eekhout-autoschade.nl. “Maar 
wandel ook gerust binnen. Wij zijn bij wijze van spreken 
vijf en een halve dag per week geopend. De koffie staat al-
tijd klaar”, besluit Jeroen.

”In 2010 verhuisden wij van Rijswijk naar Koperslager 17 op 
bedrijvenpark Oost Ambacht te Nootdorp. Dit pand en deze 
locatie passen bij onze ideeën en ambities. De centrale ligging 
en goede bereikbaarheid zijn belangrijk omdat het aantal regi-
onale klanten groeit. De sfeer is prima omdat er veel bedrijven 
zijn waar je rechtstreeks met de eigenaar zaken doet. Dat geldt 
overigens voor heel Pijnacker-Nootdorp en ook voor de OVPN. 
Bij de OVPN tref je ondernemers die om zich heen kijken om te 
zien of ze iets voor elkaar kunnen betekenen.”

Kennis en expertise
In 2012 ging Timo een samenwerking aan met twee compagnons. 
Timo: “Daardoor konden wij ons dienstenpakket verbreden met 
beveiliging en service en onderhoud. We wijzigden de naam in 
Schouten Techniekgroep en groeiden van 25 naar nu ruim 40 
medewerkers. Wij hebben een brede kennis en expertise op het 
gebied van installatietechniek, ontwerp & advies, beheer & on-
derhoud en exploitatie. Wij richten ons vooral op de zakelijke en 
particuliere markt, onderwijs-, zorg- en overheidsinstellingen.”

Naar Nootdorp
“Relaties waren verbaasd over onze verhuizing naar Nootdorp. 
Men zei: ‘Bij die afslag bij Van der Valk’. Maar door Heron met 
bedrijven als Fugro en Riverdale krijgt Nootdorp steeds meer 
aanzicht.” Met zijn vrouw die de personeelszaken verzorgt en 
zonen van 20 en 17 woont Timo in Den Haag. “Ik zou ook prima 
in Nootdorp kunnen wonen en voel mij betrokken bij Nootdorp. 
Schouten Techniekgroep sponsort hier een aantal verenigingen  
vanuit maatschappelijke betrokkenheid en vanwege de lokale 
contacten. Het is belangrijk dat mensen weten wie je bent. En 
waar je voor gaat en staat!”

De gemeente
Laten weten wie je bent en wat je kunt is ook wat de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp het locale bedrijfsleven adviseert om voor 
hun opdrachten in aanmerking te komen. Volgens Timo blijkt 
dat niet voldoende te zijn: “Ondanks alle goede bedoelingen en 
adviezen koopt de gemeente te weinig lokaal in. Ik wil mij er-
voor inzetten om meer gemeentelijke opdrachten bij de locale 
bedrijven terecht te laten komen. Ik denk dat de gemeente meer 
met de locale ondernemers kan en moet willen doen. Dan vloeit 
het geld van locale bedrijven en burgers weer naar locaal te-
rug. Ik weet dat ik niet het eerste OVPN-bestuurslid ben die 
dat roept.”

OVPN-netwerk
Contacten leggen en eerlijk zakendoen vindt Timo waardevol. 
Zo ziet hij ook de functie van de OVPN. “Er vestigen zich in 
Pijnacker-Nootdorp veel bedrijven van buiten de gemeente-
grenzen. Het zou goed zijn wanneer ook die lokaal onbekende 
bedrijven in het OVPN-netwerk integreren.” Een ambitieus en 
druk bezet man, die Timo. Toch weet hij tijd vrij te maken voor 
zijn hobby’s: mountainbiken met een groepje ondernemers en 
golfen. Hij is enthousiast over de OVPN-golfdag en roemt in één 
adem de OVPN-ledendag.

Koperslager 17
2631 RK
Nootdorp
088-3990099
info@schoutentechniekgroep.nl
www.schoutentechniekgroep.nl

Eekhout Autoschade

“Wij zijn belachelijk veelzijdig!”

Schouten Techniekgroep

Timo van Dorp: “Het zou goed zijn wanneer ook die lokaal 
onbekende bedrijven in het OVPN-netwerk integreren”

Pijnacker - Het bekende autoschadebedrijf 

Eekhout op bedrijvenpark de Boezem in 

Pijnacker doet meer dan het herstellen van 

autoschade. “Tegenwoordig spuiten wij 

ook andere dingen, zoals tafels, stoelen en 

dingen voor de industrie”, vertelt eigenaar en 

naamgever van het bedrijf Jeroen Eekhout 

enthousiast.

De basis voor Schouten Techniekgroep werd 

in 1945 gelegd door Schouten sr. Het bedrijf 

heette Schouten Electrotechniek. In 1989 

kwam Timo van Dorp er als monteur en in 

2000 nam hij het bedrijf over van Schouten jr. 

“Men ziet mij als de derde generatie van een 

familiebedrijf.” zegt Timo.

Jeroen Eekhout bij een oude, maar weer zo goed 

als nieuw gespoten Mercedes.
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Grappige anekdote: onlangs had het vakblad De Bloemisterij 
een artikel over zonnepanelen in de tuinbouw. De journalist 
voerde Léon Bruinen van SolSolutions op als deskundige 
maar wilde niet over één nacht ijs gaan. Hij belde twee advies-
bureaus om het verhaal te checken, de journalist noemde de 
naam van Léon niet. Beide adviesbureaus kwamen met het 
advies om Léon eens te bellen… 
Het geeft aan dat Léon Bruinen en SolSolutions naam hebben 
gemaakt in het wereldje van de zonnepanelen. Een groot pro-
ject bij een voorbeeld trendbedrijf als Bunnik Plants in Bleis-
wijk zorgt natuurlijk voor een boost. 

Léon Bruinen gaf de broers Bunnik de tip om zonne-energie 
eens serieus onder ogen te nemen. In het kader van landelijke 
doelstellingen om de economie duurzamer te maken, is het mo-
gelijk om als bedrijf een investering in zonne-energie terug te 
verdienen via diverse subsidies. Tegelijk kun je bij een groene 
investering tegen relatief aantrekkelijk voorwaarde geld lenen. 

Bunnik Plants heeft flink geïnvesteerd maar kan de investe-
ring in zeven tot acht jaar terug verdienen. Concreet zijn bij 

Bunnik Plants 7.600 panelen neergelegd. Dat is 13.000 vier-
kante meter. Hiermee is steeds de zuidkant van delen van het 
23 hectare grote bedrijf bedekt. De zonnepanelen zijn op delen 
van kassen en op de verwerkingsloods bevestigd waar niet 
geteeld wordt. Met de elektriciteit die Bunnik Plants met de 
panelen gaat opwekken, kun je ruim 500 huizen van elektra 
voorzien. Voor Bunnik Plants een flink deel van het eigen ge-
bruik.

Natuurlijk is Léon Bruinen trots op het recent afgeronde pro-
ject, maar hij is net zo blij met een particuliere woning, een 
bedrijf of boerderij die hij van zonnepanelen voorziet. “Ieder 
project heeft zijn charmes en het mooie is dat onze klant heel 
bewust kiest voor duurzame energie, in ons geval zonne-ener-
gie.”
SolSolutions doet het hele pakket. Van de berekening van de 
technische en financiële mogelijkheden tot en met de instal-
latie van de panelen. 
Er zijn zo veel verschillende situaties. Ieder project is weer 
anders. Nogmaals: we vinden grote projecten leuk maar we 
blijven absoluut ook de kleinere particuliere projecten doen.”

Wie eens wil laten kijken naar de mogelijkheden van zonne-
energie, kan altijd contact opnemen met SolSolutions, waar ze 
geen uitdaging uit de weg gaan.”

SolSolutions BV
Overgauwseweg 12
2641NE Pijnacker

info@solsolutions.nl
www.solsolutions.nl
+31(0)157370405
+31(0)632069186

SolSolutions ook zonnepanelenspecialist 
in de tuinbouw
SolSolutions, het bedrijf van Léon en Ceciel 

Bruinen aan de Overgauwseweg in Pijnacker, 

werkt voor de particuliere en de zakelijke 

markt. Deze week is het Pijnackerse bedrijf 

bezig met een flinke klus bij Autoschadebedrijf 

Oudshoorn & Ruijgt aan de Industrieweg. 

Recent is een megaklus afgerond bij Bunnik 

Plants. Niet de eerste de beste maar 

zeker niet het eerste tuinbouwbedrijf waar 

SolSolutions zonnepanelen heeft geplaatst, 

vertelt Léon Bruinen.

Léon en Ceciel Bruinen met een van de vele zonne-

panelen die Sol Solutions dit jaar installeert. 

Het project bij Bunnik Plants: 7.600 panelen op 

twee hectare bedrijfspand. 
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Ook dat doe ik graag, trouwens. Mijn droom-
huis staat op glooiende heuvels en kijkt uit 
over een azuurblauwe zee. Het is een houten 
huis met luiken en een veranda. Tja, zo heeft 
iedereen wel een ideaalplaatje in z’n hoofd. 
SNS heeft laten onderzoeken hoe dat plaatje 
eruitziet voor de nieuwkomers op de huizen-
markt in Nederland. Starters kijken in Zuid-
Holland vooral naar de locatie. Zo woont 
46% het liefst in een woonwijk. 29% kiest 
voor een huis aan het water en 27% voor een 
huis in het centrum van een stad of dorp. De 
meesten willen een vrijstaand huis (56%) in 
landelijke stijl (38%). Ook een appartement 
(37%) en hoekwoning zijn populair (35%).

Niet iedereen kan zich een vrijstaand huis 
veroorloven. Ook niet met de historisch lage 
hypotheekrente. Maar gezien de stijgende 
verkoopcijfers in het afgelopen jaar, vinden 
steeds meer starters wel een huis. Ik heb het 
geluk om de nodige dromen uit te zien komen 
door starters te helpen aan een hypotheek. 

En ik kan je vertellen: dat is misschien nog 
wel mooier dan dromen over een 2e huis met 
zeezicht. Lees meer over het droomhuis van 
starters op snsbank.nl/droomhuis.

Snsbank.pijnacker@sns.nl
Tel: 015 – 215 50 96 

Een droom van een huis
Ik reed laatst door Pijnacker 

en Lansingerland. Het was al 

schemerig en in al die mooie 

huizen waar ik langskwam, 

brandde licht. Op zo’n moment 

word ik toch een beetje een 

voyeur. Heerlijk, bij andere 

mensen naar binnen kijken en je 

vergapen aan al die pracht en 

praal. Hoewel ik niks te klagen 

heb, is dat iets waar ik alleen 

maar van kan dromen…

SNS
A c k e r s h o f  1 0  •   2 6 4 1  D X  P i j n a c k e r  •  0 1 5  -  2 1 5  5 0  9 6

Voor al uw 
Hypotheekadvies!

Bereik uw doelgroep in het 

Oostland via onze goed 

gelezen huis-aan-huis 

kranten en nieuwssites!

Kies voor de combinatie! De gezamenlijk oplage van de 

bovenstaande kranten is 55.000 exemplaren. 

gelezen huis-aan-huis 

kranten en nieuwssites!

Kies voor de combinatie! De gezamenlijk oplage van de 

bovenstaande kranten is 55.000 exemplaren. 

     

Telstar Uitgeverij  Weekblad De Heraut

T. 015 3615477 T. 010-5118892

E. advertentie@telstar-uitgeverij.nl E. advertentie@de-heraut.nl

www.telstar-online.nl www.herautonline.nl

Ook online!
De nieuwssites van Telstar en De Heraut trekken 

maandelijks ruim 300.000 bezoeken!
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Kees Weerheim was ruim 20 jaar brand-
weerman en tevens centralist bij de 
112-alarmcentrale in Haaglanden. “Kwa-
liteit door kennis”, zo vat hij zijn bedrijf in 
drie woorden goed samen. BHVCase biedt 
BHV- en AED-trainingen, EHBO-opleidingen 
en herhalingscursussen, maar geeft ook gede-
gen advies op maat als het gaat om veiligheid- 
en ontruimingsplannen binnen bedrijven en 
organisaties. Ook levert BHVCase een keur 
aan preventiemateriaal zoals brandblussers, 
EHBO-koffers en AED’s. Zelfs een doos met 
pleisters is te bestellen.

BHVNederland
Trots is Kees terecht op de recente groei van 
zijn bedrijf, waarin hij waakt voor persoon-
lijk contact met zijn klanten. “Onlangs hebben 

wij de exploitatie van BHVNederland overge-
nomen. Hiermee zijn wij in één klap een mid-
delgrote BHV-speler in Nederland. Natuurlijk 
blijft ons contact met de klant persoonlijk. 
Daar waken wij voor. Sterker nog, de moge-
lijkheden groeien alleen maar. Zo hebben we 
nu een poule va zo’n 50 vakmensen die aan de 
slag zijn bij ons bedrijf. Van ervaren instruc-
teurs tot lotusslachtoffers.”

BHVCase is graag gezien bij bedrijven in het 
Oostland. “Telstar, Van Koppen & Van Eijk, 
De Guyter en OBS Techniek. Allemaal bedrij-
ven waar wij onder andere trainingen ver-
zorgen voor het personeel. Ook tuinbouwbe-
drijven doen steeds vaker een beroep op ons 
bedrijf”, aldus Kees.
Zoek je een lokale, betrokken BHV-organisa-
tie? Bel eens geheel vrijblijvend met BHV Case 
via 085 - 201 47 33 of kijk op bhvcase.nl.

BHV Case
Bredewater 16
2715 CA Zoetermeer

BHVCase zorgt met BHVNederland 
voor veilig ondernemen in het Oostland 

BHVCase zorgt al meer dan vijf jaar 

dat ondernemers in het Oostland 

op een veilige manier kunnen 

ondernemen. Niet op de laatste op 

de laatste plaats gaat het daarin om 

het welzijn, veiligheid en gezondheid 

van werknemers. 

Begonnen in Bergschenhoek verhuisde Steeho 
in 1997 naar het mooi gelegen nieuwe pand 
aan de Ambachtsweg 51 op bedrijventerrein 
De Boezem in Pijnacker tegelijk de thuishaven 
en de uitvalsbasis van dit no nonsens bedrijf.
Steeho houdt zich bezig met het verhandelen 
(inkoop en verkoop), onderhouden, repareren 
en keuren van kleine en grote graafmachines, 
shovels, mini- en midigravers en autolaadkra-
nen. Atlas, Sherpa en Terex zijn de kernmer-
ken die Steeho voert. Ook in de opbouw van 
autolaadkranen is  Steeho thuis. Vakkennis en 
service zijn belangrijke begrippen voor Steeho. 
De medewerkers komen onmiddellijk in actie 
om een machine zonodig te repareren. Soms 
gebeurt dat in de eigen werkplaats maar vaak 
ook op locatie. Hydraulische slangenservice is 
ook een belangrijke activiteit. Dick Steeneveld 
is zelf al zijn hele leven werkzaam in de tech-
niek. Eerst werkte hij bij Zegwaard en later bij 
Meersma als monteur en nadien chef-werk-
plaats. Vanuit dat dienstverband is hij ruim 
twintig jaar geleden het eigen bedrijf Steeho 

gestart. Een stap waar hij nooit spijt van heeft 
gekregen. “Het is een heerlijk afwisselend vak. 
We hebben een veelzijdig productenpakket. 
De machines variëren van heel groot tot klein. 
Onze klanten zijn veelal loonbedrijven en aan-
nemers in de grond- weg- en waterbouw, maar 
bijvoorbeeld ook kwekers. De elektrisch aange-
dreven machines van Sherpa zijn voor de tuin-
bouw interessant.” 
Michiel en Bart zijn de uitvoerende mannen in 
de werkplaats en op locatie. Marianne Steen-
eveld werkt heel actief en intensief mee in het 
familiebedrijf waar de lijnen kort zijn en de com-
municatie kort en krachtig is. Niet te veel praten 
maar vooral doen; dat is het motto van Steeho. 

Heel veel detailinformatie is te vinden op de 
keurig geordende site: www.steeho.nl 

Steeho specialist in autolaadkranen
graafmachines en shovels 

Steeho BV bestaat al zo’n twintig 

jaar. Het bedrijf is in 1994 opgericht 

door Dick Steeneveld en Frank 

den Hollander. De eerste letters 

van hun achternamen vormen de 

naam Steeho. Frank den Hollander 

is jaren geleden uit het bedrijf 

gestapt. Steeho wordt sinds jaar en 

dag gerund door Dick en Marianne 

Steeneveld. Bescheiden Nootdorpers 

die liever hun producten in beeld 

brengen dan zichzelf. 

Een mooie collage van het producten-

arsenaal van Steeho. 

Ambachtsweg 51 • 2641 KT Pijnacker • Tel.: 015-369 71 11 

Fax: 015-369 87 69 • E-mail: info@steeho.nlIn- en verkoop en onderhoud van:

� Graafmachines
� Autokranen

� Shovels
Tevens hydraulische slangenservice

Ambachtsweg 51 � 2641 KT Pijnacker � Tel.: 015-369 71 11
Fax: 015-369 87 69 � E-mail: info@steeho.nl � www.steeho.nl

 “Waarom aannemer en architect tezamen”, vertelt Roger van 
Venrooij van VenrooijBouw. “De synergie tussen de ontwerp-
expertise van Architect2GO en de praktische kennis van het 
bouwen van VenrooijBouw, biedt de mogelijkheid om snel een 
gedegen antwoord te geven op allerlei vragen.”
Vaak zijn er meerdere of andere mogelijkheden die nog beter 
aansluiten bij de wensen van de klant, zegt Roger: “Of beter uit-
voerbaar tegen lagere kosten zijn. Door één loket aan te bieden 
worden de vele aspecten van een plan en de uitvoeringsmogelijk-
heden integraal bekeken. Al in een vroeg stadium kunnen de mo-
gelijkheden, de haalbaarheid en een bandbreedte van de kosten 
van een plan worden vastgesteld.”
Daarnaast zijn beide bedrijven goed op de hoogte van wat er 
speelt binnen onder andere de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, 
Delft, Den Haag, Voorburg-Leidschendam en Zoetermeer. 

Vrijdag 30 oktober starten VenrooijBouw en Architect2GO met 
het (ver-)bouwspreekuur. Van 14.00 uur tot 18.00 uur kan ieder-
een vrijblijvend binnenlopen bij VenrooijBouw aan Koperslager 
5 in Nootdorp.

VenrooijBouw en Architect2GO starten samen nieuwe service: 

Het (ver-)bouwspreekuur
Misschien denk je erover na om jouw 

huidige pand of woonhuis aan te passen 

aan nieuwe wensen en ideeën. Wellicht 

heb je een heel bijzonder pand op het oog, 

maar geen idee of het optimaal geschikt 

gemaakt kan worden. Dan drijven al 

gauw een paar belangrijke vragen naar 

boven: kan dit wel? Is het betaalbaar 

en wel zo slim? Voor dit soort vragen 

starten Architect2GO en VenrooijBouw 

gezamenlijk met het (ver-)bouwspreekuur. 

Hier kun je alle ideeën en gedachten 

vrijblijvend bespreken en advies vragen 

aan een professional.

VenrooijBouw 
VenrooijBouw staat voor kwaliteit, vakmanschap, 
betrouwbaarheid en service en bestaat al sinds 1893. 
Al meer dan honderd jaar bouwt VenrooijBouw in het 
gebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam voor 
particulieren, bedrijven, instellingen en verenigingen. Niet 
voor niets mag het bedrijf zich bij koninklijke beschikking 
hofl everancier noemen.

VenrooijBouw bouwt altijd samen met de klant. Alleen 
dan bereiken wij de kwaliteit die men verwacht. Dat is het 
uitgangspunt. Betrouwbaarheid door duidelijke offertes 
en heldere prijsafspraken. Je weet waar je aan toe bent. 
Vakmanschap is bij VenrooijBouw geen loze kreet, maar 
iets waar wij trots op zijn. Venrooij Bouw is tevens gecer-
tifi ceerd als Bouwgarant-aannemer.

Architect2GO 
Architect2GO staat voor hedendaags, creatief, esthetisch, 
realistisch en communicatief. Het is een architectenbureau 
met een jarenlange ervaring op het gebied van onderwijs, zorg, 
kantoren, woningbouw en interieurs. De architectuur is he-
dendaags en sluit aan op de omgeving en is ruimtelijk en licht. 
Architect2GO zoekt naar (integrale) oplossingen die passen 
bij de opdrachtgever. Zij staan centraal in het ontwerpproces. 
Samenwerking is dan ook van het grootste belang om tot 
effi ciënte oplossingen te komen voor ruimtelijke- en logistieke 
vraagstukken. Door de grote diversiteit aan opdrachtgevers 
en bouwopgaven heeft Architect2GO een scherp oog ontwik-
keld voor verschillende organisaties, mensen en culturen. Een 
proactieve houding, heldere communicatie en korte lijnen 
waarborgen een goed verloop van het proces. Architect2GO 
is tevens BNA-lid.
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U zoekt een (nieuwe) locatie voor uw bedrijf?
Bedrijventerreinen in Lansingerland:
TOPLOCATIE VOOR ONDERNEMERS

Interesse?

Gemeente Lansingerland
Postbus 1, 2650 AA
Berkel en Rodenrijs

T (010) 800 40 00
E info@lansingerland.nl
I www.lansingerland.nl

DIVERSE KAVELS TE KOOP
in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk

DE NIEUWE SUBARU LEVORG. Vanaf € 34.995,-  Vanaf 8 oktober bij ons in de showroom!

De Subaru Levorg biedt op elke situatie het passende antwoord. Benieuwd hoe deze sportieve wagon met 170pk, 
vierwielaandrijving en CVT automaat rijdt? De Subaru Levorg staat vanaf 8 oktober bij ons gereed voor een proefrit.

Gem. verbr.: 6,9 – 7,1 l/100 km (14,5 – 14,1km/l) CO2-emissie: 159 – 164 g/km. Genoemde vanafprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief 
recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken en metallic/pearl/silica lak. Afgebeeld model kan opties bevatten. Vraag ons naar de kosten en voorwaarden of 
ga naar www.subaru.nl. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Voor meer informatie ga naar www.subaru.nl. 

Lineartronic CVT Advanced Safety PackSymmetrical All-Wheel Drive

FOR THE DRIVER IN YOU FOR THE PROTECTIVE YOUFOR THE ADVENTUROUS YOU

“Ik heb daar helemaal geen moeite mee”, aldus Leo Harteveld 
over zijn besluit om kleiner en eenvoudiger te gaan ‘wonen’.  
“Het is heel simpel: we hebben als Saabdealer prachtige jaren 
meegemaakt aan de Exportweg, maar iedereen weet wat er is 

gebeurd. Saab is gestopt met de productie van nieuwe auto’s 
en dat heeft een stevige wissel getrokken op ons bedrijf als 
Saabdealer. Natuurlijk blijven we tot in lengte van jaren onze 
Saabklanten bedienen maar als je geen nieuwverkoop meer 
hebt, dan droogt de bron langzaam op. En dus was het tijd om 
maatregelen te nemen voordat het te laat was.”

Ook op Ruijven had Leo Harteveld al besloten om het merk 
Subaru er bij te nemen. Daarnaast had het bedrijf zich al ont-
wikkeld tot Volvo- en Fordspecialist. “Subaru is een prachtig 
merk. Sterke auto met vielwielaandrijving, vooral populair bij 
liefhebbers en caravanrijders. Subaru is zo goed dat je daar 
niet veel werkplaats werk van hebt. En om als werkplaats aan 
de gang te blijven, hebben we besloten om voor alle merken 
onderhoud, reparatie, schadeherstel en keuringen te doen. 
Ons team is zo ingericht dat we dat aan kunnen. Het klinkt 
cliché, maar vanuit ons Saabverleden zijn we gewoon heel de-
gelijk en betrouwbaar. We verstaan ons autovak, welk merk 
auto we ook onder handen hebben. We leveren kwaliteit voor 
een eerlijke prijs.”
In het pand aan de Delftsestraatweg 26c was vroeger Au-

tobedrijf Gebon gevestigd. De werkplaats, de showroom, de 
parkeerplaats aan de achterzijde van het pand; het is allemaal 
kleiner dan wat Autobedrijf Harteveld gewend was, maar het 
is binnen de huidige bedrijfsvoering prima te doen. De show-
room is met de diverse prachtige Saab-occasions een mooie 
sluip door kruip door situatie, maar dat is vooral grappig. 

De bereikbaarheid is prima, evenals de parkeergelegenheid. 
Je moet even weten dat je aan de achterkant moet zijn; aan 
de Delfgauwse kant van het pand. “We zijn nog volop bezig 
met de afronding van de verhuizing. Aan de voorzijde krij-
gen we nog nieuwe beplating en aan de reclame wordt nog 
gewerkt, maar we zijn intussen al aardig gesetteld. De eerste 
weken was het echt een grote bende, maar dat weet je met 
een verhuizing. Geen probleem. We gaan er gewoon met ons 
gebruikelijke enthousiasme tegenaan en we heten graag onze 
huidige en nieuwe klanten welkom. Iedereen die gaat voor 
kwaliteit, service en een persoonlijke benadering is hier van 
harte welkom”, aldus Leo Harteveld tot besluit. 

Delftsestraatweg 26c
2641 NB Pijnacker 
015 – 256 5100
www.autobedrijfharteveld.nl 
info@autobedrijfharteveld.nl 

Autobedrijf Harteveld voelt zich 
snel thuis op nieuwe locatie 

Leo Harteveld van het gelijknamige 

autobedrijf heeft geen moeite om de tering 

naar de nering te zetten. Het schitterende 

pand aan de Exportweg op Bedrijvenpark 

Ruijven in Delfgauw op een A-locatie pal 

langs de N470 was gewoonweg te duur 

geworden. Aan de Delftsestraatweg tussen 

Pijnacker en Delfgauw zet Autobedrijf 

Harteveld het bedrijf voort. In een kleiner 

pand met lagere kosten. Leo Harteveld en 

zijn zes medewerkers voelen zich na een 

maandje al snel thuis op de nieuwe werkplek. Leo Harteveld aan de voorzijde van de  nieuwe 

vestiging aan de Delftsestraatweg 26c, tussen 

Van den Berg Machines en Quartel Modelbouw. 

Het is gezellig gevuld met occasions – met name 

van Saab – in de nieuwe showroom van Autobedrijf 

Harteveld. 

Autobedrijf Harteveld

Autobedrijf Harteveld

Delftsestraatweg 26c | 2641 NB Pijnacker | Tel. 015 - 256 51 00 
www.autobedrijfharteveld.nl

Openingstijden 

Autobedrijf Harteveld is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 8.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Kijk voor de verzameling occasi-
ons en voor overige detailinformatie op de site: 
www.autobedrijfharteveld.nl



14       |  oostlandkrant   oktober 2015    

“De oplossing is soms heel eenvoudig. Van het 
toepassen van de juiste radiatorkranen om de 
cv-installatie goed te kunnen inregelen en het 
verbeteren van de ventilatie, tot aan het monte-

ren van lage watertemperatuur-verwarming en 
warmtepompen”, vertelt Koos Verbakel. “Ook 
zijn deze oplossingen in veel gevallen comfort 
verhogend. Wij doen dit voor zowel particulie-
ren als bedrijven.” Verbakel Gas Service zoekt 
graag samen met haar klanten naar de juiste op-
lossing voor het realiseren van energiebesparen-
de maatregelen. “Wij doen dit graag in overleg 
met de klant. De realisatie van een lager ener-
gieverbruik en CO2-uitstoot is daarbij de inzet.”

Onderhoud
Verbakel Gas Service is ook een specialist in 
het jaarlijks onderhoud van de cv-ketel en de 
mechanische ventilatiebox. Goed onderhoud 
is belangrijk: “Een goed onderhouden cv-
ketel stookt immers het zuinigst. Daarnaast 
zorgt een goedwerkende mechanische ven-
tilatie voor een perfect binnenklimaat.” Tot 
slot vervangt Verbakel Gas Service cv-ketels 
en decorradiatoren: “Je bent voor al deze 
werkzaamheden bij ons aan het juiste adres!”

Verbakel Gas Service
Ambachtsweg 41H
2641 KT Pijnacker
015-3695358
vgs@hetnet.nl

Voor duurzame en 
energiezuinige verwarming

Om de uitstoot van CO2 

terug te dringen en het 

gasverbruik te verminderen, 

is de verwarmingsbranche 

constant bezig om de techniek 

hiervoor aan te passen en 

te verbeteren. Verbakel 

Gas Service, gevestigd op 

bedrijvenpark De Boezem in 

Pijnacker, is al jarenlang een 

specialist op dit gebied.

GAS SERVICE

Raadhuislaan 12 • 2651 DB • Berkel en Rodenrijs
Telefoon: +31 (0)10 226 61 68
E-mail: info@vanloon-partners.nl
Website: www.vanloon-partners.nl

Wij bieden o.a. de volgende diensten

•Jaarrekeningen

• Belastingaangifte & advies

• Financiële administratie

• Loonadministratie

• Overige advisering

Uw financiële huishouding is bij ons
in goede handen

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend
en persoonlijk gesprek

Bij binnenkomst van het bedrijf aan de 
Ambachtsweg 8 vallen meteen de maaima-
chines op. “Wij verkopen, onderhouden en 
repareren ook alle soort gras- en gazonmaai-
ers”, vertelt Patrick Blijleven die al sinds  
zijn achtste rondloopt in het veelzijdige be-
drijf. Inmiddels is Patrick hét aanspreekpunt 
voor alles wat met staalconstructies heeft te 
maken. 

Trots is hij dan ook op de nieuwe schaar- én 
kantbank in de werkplaats. “Met de schaar 
knippen wij platen tot wel 12 millimeter dik-
te over een lengte van drie meter”, vertelt 
Patrick. “Met de kantbank kunnen we deze 
platen buigen in elk gewenst formaat.” Op 
deze manier levert Blijleven precisie maat-
werk. De platen kunnen worden afgewerkt 
met een poedercoating, worden gespoten of 
kunnen worden verzinkt.

Patrick laat op de website van Blijleven heel 
wat mooie projecten zien: “Wij monteren 
namelijk ook”, vervolgt hij. “Zoals op scho-
lengemeenschap Spieringshoek in Schiedam. 
Daar hebben we een hele nieuwe verdieping 

op de school gezet, een luifel gemaakt en 
trappen met poedercoating en houten leu-
ningen neergezet. Dat zijn mooie totaalpro-
jecten.”

Blijleven staat daarnaast bekend als leve-
rancier van tractoren en werktuigen. In de 
werkplaats staat een groep van vaste mede-
werkers klanten met raad en daad bij. 

A. Blijleven B.V. 
Ambachtsweg 8, 2641 KS Pijnacker
015 369 9999
www.a-blijleven.nl

Firma Blijleven trots op 
nieuwe schaar- én kantbank

Al meer dan vijftig jaar is de firma 

Blijleven uit Pijnacker een begrip 

in de regio wanneer het gaat over 

mechanisatie in de breedste zin van 

het woord en (staal)constructies. 

Met een nieuwe schaar- én kantbank 

is Blijleven helemaal klaar voor de 

toekomst.

Blijleven sterk in staal en service!

Mechanisatie- en constructiebedrijf

Ambachtsweg 8 • 2641 KS Pijnacker
Tel: 015-3699999 • Fax: 015-3699892
info@a-blijleven.nl • www.a-blijleven.nl

Knippen en zetten
tot 12 mm

Patrick met een deel van zijn man-

schappen. Trots poseren ze voor de 

twee nieuwe machines.

“Oostland goes Techno” in 

oktober en ook dit jaar werkt 

Rondom Wonen hier graag 

aan mee! 

Doel van deze weken is jongeren te interes-
seren voor techniek door ze een beeld te ge-
ven van wat er allemaal aan techniek is in 
Oostland en wat je ermee kunt. We willen 
jongeren enthousiast krijgen voor de vele 
mogelijkheden die techniek biedt. 

Op 16 oktober zullen scholieren van het 
Wolfert PRO  uit Bergschenhoek een bezoek 
brengen aan Rondom Wonen.

Ze krijgen die dag niet alleen uitleg door 
onze allround vaklieden over wat hun werk 
inhoudt, maar ze gaan ook praktisch aan de 
slag in onze werkplaats. Daarnaast krijgen 
ze een ‘kijkje in de keuken’ van Rondom Wo-
nen, zodat duidelijk wordt wat voor werk er 
wordt verricht bij een woningcorporatie. 

Vorig jaar gingen de scholieren aan de slag 
met binnendeuren en konden ze zien wat er 
voor allemaal gedaan moet worden aan een 
lege woning om deze weer verhuurd te krij-
gen.  Wat er dit jaar op het programma staat, 
is nog een verrassing natuurlijk!

Wolfert Pro bezoekt 
Rondom Wonen

Rondom Wonen
Industrieweg 2
2641 RM  Pijnacker
(015) 362 05 20
info@rondomwonen.nl
www.rondomwonen.nl
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Connected by SYNC“Wij zetten
de voordelen
voor uopeen rijtje”

FinancialLease
0%rente*

De Ford Transit range
• Zuinig •Veilig •Ruim •Comfortabel •Voordelig
Bedrijfswagens zijn er in alle soorten enmaten. En welke u ook
nodig heeft voor uw zaak: met een Ford Transit maakt u altijd een
juiste keuze. Kies dus nu voor de Transit Custom (Bestelauto van
het Jaar 2014), Transit Connect (International Van of the Year
2014), Transit Courier, of de compleet nieuwe Transit (Bestelauto
van het Jaar 2015).

Ford Transit Courier vanaf 9.990,-
Ford Lease vanaf 60,- p.w.

Ford Transit Connect vanaf 11.590,-
Ford Lease vanaf 65,- p.w.

Ford Transit Custom vanaf 16.900,-
Ford Lease vanaf 87,- p.w.

Ford Transit vanaf 20.475,-
Ford Lease vanaf 88,- p.w.

*Deze actie loopt t/m 30 september 2015. Vraag uw verkoper naar de voorwaarden. Bij een looptijd van 12 en 24maanden geldt een rentetarief van 0%, bij 36maanden 1,9%,
bij 48maanden 2,9% en bij 60maanden 3,9%. Alle prijzen in euro’s. Prijzen zijn excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto's kunnen afwijken van standaardspecificaties. Ford Lease prijzen gebaseerd op 20.000
km/72mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Ga voor meer informatie naar: ford.nl/bedrijfswagens

VanDijk/Schouten
www.ford-vandijkschouten.nl

Weg en Land 4
Bergschenhoek
Tel. 010-5212308

Onder de merknaam R-vent levert Bergschenhoek Luchtcomfort een compleet programma 
ventilatie- en luchtbehandelingsproducten voor onder andere woningen, woon- en utiliteits-
gebouwen (o.a. kantoren, kinderdagverblĳven & scholen).

R-vent producten & systemen zĳn kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor ventilatie- en lucht-
behandelingssystemen met garantie ten aanzien van luchtdichtheid, energie, geluid en comfort.
Uitgangspunt hierbĳ is niet wat er kán, maar wat er gewenst is. Daarbĳ stellen wĳ niet de techniek 
maar de gebruiker centraal. 

Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. richt zich met een breed programma op de sector weg-
en waterbouw. Vooral met gegolfd stalen constructies SPIROsol, Multi-plate en Super Cor
neemt zĳ een sterke positie in, zowel in Nederland als daarbuiten. 
In de gemeente Lansingerland zĳn de duikerconstructies in het Landscheidingspark in
Bergschenhoek en de Fietskathedraal in Bleiswĳk voorbeelden van haar producten. 

Het assortiment omvat verder ROwat kunststof beschoeiing, damwanden en
drĳvende steigers.   

Boterdorpseweg 10, Bergschenhoek, Telefoon (010) 524 26 00, Fax (010) 524 26 01
Members of BERGSCHENHOEK GROEP

www.ihb.nl

www.bergschenhoek-ct.com

Week van de

Deelnemer

Techniek
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GOEDKOOPSTE 
UIT DE REGIO!

Dé drukwerksite van uw vertrouwde uitgever

Voor meer informatie: 015 36 15 140

Elke maand de beste 
AANBIEDINGEN!

Razend snel je 
drukwerk in huis
24 uurs levering mogelijk op meer dan 80% van onze producten!

Voor meer informatie: 015 36 15 140

Razend snel je 
drukwerk in huis
Razend snel je 
drukwerk in huis
Razend snel je 

24 uurs levering mogelijk op meer dan 80% van onze producten!

Voor meer informatie: 015 36 15 140

AANBIEDINGEN!AANBIEDINGEN!

Flyers en folders Enveloppen

Visitekaartjes


