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Beste VVN’ers,
 
Wat een tijd, het totale leven staat of 
stond op zijn kop, zowel sociaal als op 
de voetbalclub. Voor heel veel leden 
werd hun ‘voetbaluitje afgepakt. Het is 
natuurlijk totaal begrijpelijk dat er niet 
meer gevoetbald wordt, onze gezondheid 
gaat boven alles. Maar met z’n allen waren 
we wel even flink de kluts kwijt, hoe nu 
verder?

Het “bedrijf” vv Nieuwerkerk lag helemaal 
stil, niemand mocht het park nog betreden.
Sinds enkele weken mag er weer getraind 
worden, eerst door de pupillen, daarna de 
junioren, en als slot ook de senioren. Wel 
alles volgens de strikte regels die ons zijn 
opgelegd. Het heeft ontzettend veel werk 
gekost om alles in een zeer korte tijd voor 
elkaar te krijgen. Grote dank gaan dan 
ook naar onze “coronamanagers” Paul de 
Willigen en Rob vd Berg. Zij beide hebben 
alles uit de kast gehaald om al onze leden 

weer te laten trainen, ik kan u zeggen, heel, 
maar heel veel respect hiervoor.

Mijn grote dank gaat ook naar al onze 
stewards, die er nu elke dag staan om alles 
in goede banen te leiden. Ik zie dan steeds 
weer dezelfde kleine club vrijwilligers. 
We zouden die groep zo graag groter 
zien worden, schroom niet om ons aan te 
spreken als u ook de club wilt helpen!

De coronatijd maakt ons als vereniging 
nog sterker, we krijgen gelukkig heel veel 
positieve reacties.

Voor het bestuur was het niet alleen de 
“crisis”, ook de voorbereidingen voor de 
nieuwe velden gingen in volle gang door. 
Zoals het er nu uit ziet gaat alles 2e of 3e 
week juni beginnen en de gemeente heeft 
ons beloofd voor eind augustus klaar te zijn.

Financieel slaat de stilstaand een enorm 
gat in onze begroting, alleen maar uitgaven 

en geen inkomsten. Ik geef een groot 
compliment voor mijn mede bestuursleden, 
door zeer creatief te zijn kunnen wij 
gelukkig heel veel opvangen. Dank ook aan 
alle sponsoren die ons in deze moeilijke tijd 
zijn blijven steunen, maar natuurlijk ook 
alle leden, die hun verplichtingen richting 
club zijn nagekomen, anders hadden wij het 
echt niet gered.

Voor ons vlaggenschip was het natuurlijk 
ook een tegenvaller, zo dichtbij, en dan 
met lege handen staan. Maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat we volgend seizoen de 
draad weer oppakken.
 
Ik wens u toch een hele 
fijne vakantietijd toe, en 
blijf gezond. Laten we 
ons aub aan de regels 
houden.

Hans Jeroense 
(voorzitter)
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PASFOTO’S 
Alle spelers en speelsters vanaf 10 jaar 
dienen te beschikken over een digitale 
spelerspas met duidelijke pasfoto. Dit 
betekent dat alle leden die naar de O12 
gaan een pasfoto moeten hebben. Er zijn 
ook nog veel leden die nu overgaan naar de 
O13 die niet beschikken over een pasfoto. 
Voor overige leden geldt dat de pasfoto ook 
regelmatig moet worden ververst. Er zijn 
senioren die nog steeds spelen met een 
pasfoto uit hun pupillentijd.

Hoe werkt het?
• Je kunt de foto zelf uploaden in de   
 KNVB app.
• Je kunt de foto ook opsturen naar   
 vvnieuwerkerk@planet.nl (bestand  
 JPEG)
• Voor het vernieuwen en/of zelf   
 invoeren heb je maar een beperkte   
 tijd. (1 juli t/m 31 oktober)

Zodra je je pasfoto wil wijzigen of 
toevoegen, ga je in de Voetbal.nl app 
naar ‘Instellingen’ en daar kies je voor 
‘Mijn persoonsgegevens’. Klik vervolgens 
op je pasfoto zodat je een nieuwe kunt 
toevoegen. Zo simpel is het eigenlijk. Echt 
belangrijk is wel, besef dat de foto die je 
toevoegt in Voetbal.nl, ook daadwerkelijk je 
spelerspasfoto is voor je spelerspas.

De scheidsrechter moet jou dus aan de 
hand van deze foto kunnen herkennen op 
het veld. 
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VOETBALVERENIGING NIEUWERKERK
Opgericht: 20 juli 1929
Sportpark Dorrestein 2 / ingang Spoorlaan
2912 TL Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-313812
Postadres: Postbus 25
2910 AA Nieuwerkerk aan den IJssel
E-mail:  vvnieuwerkerk@planet.nl
Website:  www.vvnieuwerkerk.nl

BESTUUR
Voorzitter  Hans Jeroense 06-53293877
Secretaris  René Vis 0180-315429
Penningmeester Davy Govers 06-15318699
Jeugdvoorzitter Hein de Jong 06-10487685
Algemene zaken Jan Twigt 06-22979305
Sponsorzaken Marco van Zwol 06-55243370

Commissies
** Jeugd:
Voorzitter Hein de Jong 06-10487685
Wedstrijdsecretarissen
Junioren Jenny Kiontke 06-20894980
Pupillen Ruta Koolhaas  06-48251935
Jeugdcoördinatoren
JO 19 Pascal Bek 06-46133146 
   
JO 17 Pascal Bek 06-46133146
JO 15 Pascal Bek 06-46133146
JO 15 Jacqueline van
 Bergen Bravenboer 06-40848031
JO 13 Frenk de Jong  06-15023762 
JO 11 Ralph Maassen 06-51473126
JO 10 Ralph Maassen 06-51473126
JO 09 Peter Schoneveld  06-27108450 
JO 08 Peter Schoneveld 06-27108450
JO 07 Sandra de Jong 06-22773061
Dames/meiden  René de Pee 06-37193209
 
** Technische Zaken
Voorzitter Rob van de Berg 06-82137902
Hoofd-
jeugdopleidingen Raoul Graham 06-10405199
Opleidingsmanager- 
Mental Coach Paul de Willigen   06-42280069
Hoofd-
Jeugdscouting Ron Reith 06-47303986

** SENIOREN overige teams
Voorzitter  Remco Verkuil 06-18170297
** Trimvoetbal Joost Kofflard 06-54356655
** Materialen Martin de Graaff 06-13805345
** Sponsorzaken Marco van Zwol 06-55243370
 Rob de Bruijn 06-24654328
** Kantine Ton Boonekamp  0180-313812
  06-12089788 
** Scheidsrechters
Voorzitter Rob Berger (a.i.) 06-14933885
Jeugdtoernooien  Anita van IJsseldijk 06-30622010
** Winkel Martin de Graaff  06-13805345

** Normen & Waarden 
Voorzitter Ton Verkaik 0180-318986

** CONTRIBUTIES
Administratie  Peter Beijl  0180-313812
Alleen ’s ochtends op maandag, donderdag en vrijdag
Rekeningnummer contributies NL13RABO0396209998
t.n.v. vv Nieuwerkerk-contributies

CONTRIBUTIE OP JAARBASIS:
Senioren € 269 JO 11/MO 11  € 199
G-voetbal senioren € 123 JO 09/MO 09  € 186
Dames senioren € 269 JO 07/MO 07  € 113
JO 19/MO 19  € 241 Donateurs € 83
JO 17/MO 17  € 241 Niet spelend lid € 83
JO 15/MO 15  € 216 Trimvoetbal/35+ € 176
JO 13/MO 13  € 199 Inschrijfgeld € 12

GOALGETTER
Eindredactie Marcel de Dood 06-27086442
Redactie Milan ’t Hooft, Ed van Beuningen,
 Corinne Verkuil, Kevin Neleman, Gabriëlla Bik  
 Jolanda van het Kaar en Marcel de Dood
Fotografie Corinne Verkuil, Jolanda van ‘t Kaar, Laila Bakker
Acquisitie Rob de Bruijn 06-24654328
Vormgeving ZPRESS Studio 
Coördinator Rob de Bruijn 06-24654328
Bezorging Kees Nederpelt 06-44358471

Kopij voor de Goalgetter kunt u sturen naar goalgetter@vvnieuwerkerk.nl.

 Van de secretaris

12e ‘man’ - Miranda Bruel 
De 12e man is deze keer 
een vrouw. En wat voor 
één. Miranda Bruel is 
een echte clubvrouw. 
Bijna iedere dag op de 
club, als charmante 
bardame en nu de 
kantine dicht is als 
suppoost die ervoor 
zorgt dat de corona-
maatregelen worden 
nageleefd. Samen met 
haar man Pascal vormt 
Miranda nu de kern 
van de ploeg corona-
stewards. We weten 
allemaal dat de club 
vrijwilligers waar de club 
op draait klein is. Klein 
en sterk. We kunnen niet 
vaak genoeg zeggen hoe 
blij we zijn met Miranda!

Als beheerder van de website 
en social media zie ik heel veel 
langs komen van de club. Ik 
was vooral thuis de afgelopen 
maanden, net als de meesten. 

Voor deze Goalgetter interviewde 
ik Hans Jeroense, Paul de 
Willigen en Rob van de Berg. 
Meer dan ooit realiseer ik me 
hoeveel werk deze en diverse 
andere mensen verzetten om 
voetballen bij vv Nieuwerkerk 
mogelijk te maken en daar 
bovenop de club steeds beter 
te maken. Betere kleedkamers, 
meer entertainment, betere 
velden, grotere veiligheid, 
betere financiële cijfers. Iedere 
verbetering kost veel overleg, 
energie en tijd. En irritatie 
als er kritiek komt. Ik zie de 
vrijwilligers, een klein clubje 
met bekende gezichten. Iedere 
avond weer. 
We klappen in deze tijden 
voor mensen in de zorg. Zullen 
we nu even klappen voor alle 
vrijwilligers die deze club 
maken, of sterker nog, die deze 
club zijn!

Marcel de Dood,
verhalenverteller van de club.
06 27086442,  
marceldedood@gmail.com

    Van de redactie
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Peinemann is sinds 1954 actief in de wereld van horizontaal-, verticaal- en wegtransport. Wat begon als 

een familiebedrijf is uitgegroeid tot een one-stop-shop met vestigingen over de hele wereld. Peinemann 

verhuurt en verkoopt een breed scala aan equipment en biedt extra onderhouds- en personeelsdiensten 

aan. Door de combinatie van de uitgebreide vloot en de additionele diensten kan Peinemann voorzien 

in de behoeften van haar klanten. 

WWW.PEINEMANN.NL

HIGH LEVEL SOLUTIONS

Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

Kantoor te huur voor korte of langere duur
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes op meerdere lokaties 
in en rondom het 010 gebied. Bij ons heeft u altijd de volgende garanties:

• Korte contracten;

• Alle kantoren worden turn key opgeleverd;

• Glasvezel internet;

• Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;

•  24/7 toegang tot uw kantoor;

• Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  
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Kantoorhuur.indd   1 28-08-18   13:45

betaaloplossingen

Uw partner in betaaloplossingen van:



“We trainen nu vooral voor teambuilding”
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Ron Luijten, hoofdtrainer van vv Nieuwer-
kerk, hoort net al de rest van Nederland op 
12 maart dat niet meer getraind mag worden. 
Niet veel later wordt duidelijk dat het seizoen 
ten einde is, zonder promotie en degradatie. 
“Dat vond ik jammer. Er kon nog best tijd 
gevonden worden voor een nacompetitie met 
periodekampioenen en andere kanshebbers 
op promotie en degradatie. Het amateurvoet-
bal sluit altijd zo het seizoen af, het zijn vaak 
de mooiste wedstrijden waar veel op het spel 
staat. Helaas besloot de KNVB anders.”

Het vizier ging op het nieuwe seizoen, weer 
in de 3e klasse Zaterdag. “Er was nog een 
kleine kans op promotie omdat er plekken 
vrij kwamen. De derde divisie gaat met 18 
clubs spelen, dus schoven er clubs door. Wij 
hadden te weinig punten gehaald, ook onze 

koploper OSV Oud Beijerland blijft in de 3e 
klasse. CION is uit een andere 3e klasse wel 
gepromoveerd.”

“We spelen komend seizoen met een kleinere 
selectie. Dit seizoen hadden we 23 spelers, 
die dachten we nodig te hebben door alle 
blessures in het jaar ervoor. Dat zat ons dit 
jaar in de weg. Sommige spelers hebben 
nauwelijks gespeeld, want ook het tweede 
elftal had veel spelers. Nu gaan we met 
16 veldspelers en drie keepers werken. Zo 
krijgen we ook meer plek voor jeugdspelers 
die mee kunnen trainen of aansluiten bij de 
selectie op zaterdag.”

“Sinds kort mogen we weer trainen, nog wel 
in de 1 ½ meter-samenleving. Positiespel-
letjes en partijvormen kunnen daarom nog 

“Het seizoen ging richting de beslissende weekends. Met OSV Oud 

Beijerland en SSS Klaaswaal streden we om het kampioenschap. Wij 

hadden al de eerste periode gewonnen, dus hadden zeker nog een kans 

op promotie. De titelkandidaten moesten nog tegen elkaar spelen. We 

stonden drie punten achter de koploper, maar met veel vertrouwen in een 

goede afloop van het seizoen.”
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Door Marcel de Dood

niet. De selectie gaat er goed mee om, al is 
er weinig angst en daardoor is niet iedereen 
er ieder moment scherp op. We proberen 
er natuurlijk op toe te zien en te corrigeren. 
Met de selectie trainen we nu vooral voor 
teambuilding, plezier in het spelletje. Ook de 
conditie blijft zo op peil. In de trainingsloze 
periode hadden de spelers wel een individueel 
schema, maar het toezicht daarop viel weg 
toen we wisten dat er geen wedstrijden meer 
zouden komen. Voor de training voeren we 
ook nieuwe vormen in, zoals een parcours 
over het hele veld. Trainers onderling delen 
natuurlijk 1 ½ meter-oefeningen. Je kunt 
niet alles zelf verzinnen. Laatst deden we een 
voetvolley-toernooi, ook goed te doen met de 
nieuwe regels.”

“Voor komend seizoen zijn de doelen gelijk 
als dit jaar. We willen in vier jaar tijd van de 
4e naar de 2e klasse en dat kan nog steeds. 
Dat willen we doen met vooral Nieuwerkerkse 
jongens, al moeten we de extra prikkels van 
een jongen die van een andere club komt niet 
onderschatten voor het groepsproces. En elke 
thuiswedstrijd moet natuurlijk een feestje 
zijn op de club. Mooie doelstellingen, ik ben 
nog steeds trots dat ik hoofdtrainer op deze 
mooie club mag zijn.”

Ron Luijten met 
assistent Richard Boer

© Jolanda van het Kaar



“Ik heb de huisarts een 
magnum Champagne gebracht 
uit dankbaarheid”
“Ik ruimde thuis de vaatwasser eruit. Plots voelde ik tintelingen in mijn 

hand, ik verloor de controle. Het trok mijn arm in, ik voelde het in mijn 

gezicht en onderrug. Dit gaat mis, dacht ik meteen. Ik heb meteen de 

huisarts gebeld. Helma, mijn vrouw, merkte ook dat mijn spraak anders 

was en dat mijn oog en mondhoek hing. De huisarts handelde snel, 

met gillende sirenes ging ik naar het ziekenhuis en daar constateerden 

ze al snel dat ik een hersenbloeding had.”

Door Marcel de Dood

Rob Schurink (57) is een bekende op 
onze voetbalvereniging. Hij is nu ‘alleen 
nog maar sponsor en scheidsrechter’, 
eerder was hij trainer, coördinator, 
Jeugdvoorzitter en runde hij de 
scheidsrechterscommissie. “De club 
maakt mooie stappen, je ziet dat er nieuwe 
energie is. Het terras is een gouden greep 
natuurlijk. Ik fluit alleen nog wedstrijden 

op de vroege zaterdagmorgen. Voor 
anderen niet de meest fijne tijd, maar 
voor mij een goede combinatie met mijn 
winkel, de Shoeby in de Reigerhof. Door 
het fluiten blijf ik betrokken bij de club en 
beweeg ik lekker. Het is ook leuk, ik ken 
veel ouders en jongens die ik fluit. Als ik 
straks weer helemaal hersteld ben, ga ik 
ook weer fluiten.”

“Ik heb helemaal geen voortekenen gehad. 
Het was wel een gekkenhuis op het werk. 
Ik ben ondernemer en run Shoeby in de 
Reigerhof. Ik ben daarnaast voorzitter van 
de franchisevereniging van Shoeby en van 
de winkeliersvereniging Reigerhof. Door 
Corona moest er veel geregeld worden. 
Het was in het paasweekend helemaal mis 
gegaan in de Reigerhof, dus er was veel te 
overleggen en te regelen hoe we dat gingen 
verbeteren. Op zich voel ik me daar lekker 
bij. Als er een crisis te managen is, dan 
excelleer ik.”

Op donderdagochtend 30 april belandt Rob 
in het ziekenhuis, in de corona-tijd. “Ik heb 
daar geen mondkapjes en handschoenen 
gezien. Handen wassen, dat werkt het beste, 
zeggen ze daar. De coronatijd maakte het 
wel extra moeilijk voor Helma en mijn zoon 
Daan, want zij mochten niet bij me zijn. Ik 
voelde me goed, eigenlijk niet anders dan 
thuis voor die tijd. Ik zat wel aan de monitor 
vast om te bewaken dat ik niet nog een 
hersenbloeding kreeg. Die angst had het 
thuisfront, veel meer dan ik. Videobellen 
is dan wel een uitkomst. Ik zorgde wel dat 
ik netjes geschoren en aangekleed voor de 
camera zat, om het goede gevoel dat ik had 
ook over te dragen.”

“Op maandagmorgen mocht ik het zieken-
huis uit. Bij een MRI-scan hadden ze ge-
zien dat ik een eiwit-reactie op mijn aderen 
had, waardoor mijn aderen stugger zijn. 
Geen idee waar het vandaan komt, ik heb 
dat blijkbaar. Als medicijn krijg ik daarom 
bloeddrukverlagers, niet te verwarren met 
bloedverdunners die voorgeschreven wor-
den als je bloedstolsels hebt. Het gaat goed 
met me, al lag ik kort na mijn ontslag uit 
het ziekenhuis er weer in. Ik voelde weer 
tintelingen in mijn hand en dat zorgde voor 
een stressreactie, waardoor mijn bloed-
druk skyhigh werd. Puur een psychische 
reactie. In het ziekenhuis krijg je na een 
bloeding allemaal begeleiding, zoals 
ergotherapie, fysiotherapie en logopedie. 
De revalidatiearts leerde me dat tintelin-
gen niet erg zijn, dat zijn geen tekenen van 
een bloeding. Het belangrijkste is nu dat 
ik weer vertrouwen in mijn lichaam ga 
krijgen en dat gaat goed.”
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© Jolanda van het Kaar

Rob in actie als 
scheidsrechter



“De eerste weken heb ik niet gewerkt. Dat 
kon goed. Het team runt alles in de winkel. 
Ik ben nu langzaam aan het opbouwen. Ik 
heb pech gehad dat ik dit kreeg en vooral ook 
veel mazzel dat we er zo snel bij waren. Het 
leert wel relativeren, je leven kan zomaar 
anders zijn. Dat was ook wel de schrik bij 
velen. Hè Rob, kan die het ook krijgen…. Ik 
heb heel veel reacties, bloemen en kaarten 
gekregen, veel van de club ook. De JO15-1 
heeft namens het hele team een teamfoto 
en kaart gestuurd.  Ik heb de huisarts een 
magnum Champagne gebracht uit dankbaar-
heid. Dat vind ik logisch. In de kroeg geef 
je een fooi bij de koffie, bij mij in de winkel 
vragen ze om korting en voor de zorg is er 
alleen applaus. Het is geweldig hoe kordaat 
dokter Petersen en zijn assistente gehandeld 
hebben. Ze hadden me ook met een aspirine 
naar mijn bed kunnen sturen.”

“Ik wandel en fiets veel en ben weer begon-
nen met golfen. Hardlopen doe ik nog niet, 
dat komt later wel. Met mijn zaak gaat het 
wel goed. We hebben vorige week weer 
een topweek gedraaid. Ik verwacht ook 
een inhaalslag, daarom heb ik ook al het 
personeel aangehouden. Wij zijn klaar om 
je goed te helpen.” 
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Hersenbloeding - Kevin Neleman
Een hersenbloeding (beroerte) 
heet in medische termen een 
‘CVA’: Cerebro Vasculair Accident. 
Letterlijk vertaald: een ongeluk 
van de bloedvaten in de hersenen. 
Wanneer een bloedvat ‘knapt’, 
ontstaat er een bloeding. Bij een 
normaal bloedvat ook ernstig, maar 
als het in de hersenen plaatsvindt, 
dan is het een ander verhaal. Naast 
de hersenbloeding, is ook een 
herseninfarct (verstopping) een 
vorm van CVA/beroerte.
 
Door de druk van het bloed op 
het hersenweefsel en minder 
zuurstoftoevoer merkt iemand de 
signalen. Bij Rob waren die heel 
kenmerkend: plotseling klachten 
aan één kant in arm en hals en 
verminderde spraak. Het derde 
kenmerk is een scheve mond. Hij 

had geen ‘voortekenen’. Die zijn er 
soms wel, en dat noemen we TIA. 
Bij een TIA is er sprake van een 
tijdelijke doorbloedingsstoornis in 
de hersenen, en zijn de signalen 30 
minuten tot 24 uur aanwezig.
 
Het is bewonderenswaardig hoe 
Rob alles weer oppakt. In de 
fysiotherapie helpen wij mensen 
hier vaak bij. Dat varieert enorm 
in wat de fysiotherapeut kan 
betekenen. Het is afhankelijk 
van de (blijvende) gevolgen van 
de beroerte. Wat we o.a. doen is 
mensen begeleiden om weer actiever 
en fitter te worden. Ook het omgaan 
met angst is dan een belangrijk 
onderdeel. Zoals Rob ook zegt, het 
weer vertrouwen krijgen in je eigen 
lichaam. Ontzettend fijn te horen 
dat dat hem goed afgaat!

© Jolanda van het Kaar

Rob met fysiotherapeut 
Johan van Streun
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Goud Adv Hitland 92x127.indd   3 16-02-2010   09:25:57

BESTELWAGENDELEN.NL
TWIGTTRUCKS.NL
VANSHARE.NL

Onderdeel van de Twigt Automotive groep

Lange t
ermijn ver

huur

Short L
ease

Twigt-kwart.indd   1 18-9-2015   10:36:53

VERS, GRILL & MAALTIJDEN

Nieuwerkerk a/d IJssel
Winkelcentrum Reigerhof  132
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“Zes kunstgrasvelden met licht geven ongekende 
mogelijkheden. We zijn enorm blij dat we zo 
goed gesteund worden door de gemeente, de 
samenwerking is echt enorm goed. De gemeente 
heeft zoveel te onderhouden en te vernieuwen, we 
zijn erg blij dat ze het belang van onze club voor 
de gemeente zien. We mochten voor de nieuwe 
velden kiezen welk type kunstgras we wilden 
nemen. Er zijn allerlei opties en we herinneren ons 
nog de discussie over de gezondheid van enkele 
jaren geleden. We hebben gekozen voor dezelfde 
ondergrond als we nu hebben, dus met de bekende 
rubber korrels. Ik wil vooropstellen dat alle velden 
die we konden kiezen veilig zijn. Conformiteit gaf 
de doorslag, alle velden dezelfde ondergrond. Dat 
voorkomt daarna veel discussies met teams die 
voorkeur hebben voor een bepaalde ondergrond 
met trainen of wedstrijden en dat wilden we de 
organisatie niet aandoen.”

“Veld 7 wordt iets korter dan de andere velden. 
Daarvoor hebben we dispensatie nodig voor de 
B-categorie. Voor de JO13 en JO14-teams is het 
natuurlijk prima en vooral voor alle pupillen die 
in verschillende spelvormen spelen. Veld 3 en 
veld 7 krijgen namelijk alle belijningen, voor vier 
tegen vier, zes tegen zes en acht tegen acht. Dat 
scheelt veel gedoe om de velden klaar te zetten. 
De pupillenwedstrijden worden dus vooral daar 
gespeeld.”

“Op de kop van veld 7 komen twee pannakooien. 
Daar is met diverse acties voor gespaard. Een 
mooie aanwinst op onze club. Omdat het terrein 
van de gemeente is, zijn de velden ook overdag 
open. Het is echt een trekpleister voor de jeugd 
van Nieuwerkerk. Er wordt heel veel gevoetbald en 
gesport. Dat kan ook met kunstgras.”

“De grootste winst hebben we natuurlijk met de 
trainingscapaciteit. Een trainingsschema waar 
iedereen tevreden over is, dat zal er wel nooit zijn. 
Maar door de twee extra trainingsvelden kunnen we 
nog meer bieden aan alle teams. Meer tijd en meer 
ruimte om te trainen. We gaan ook de wachtlijsten 

“Een andere club in Nederland met zes kunstgrasvelden met licht? Die is er niet, wij zijn de enige.” 

Hans Jeroense, de voorzitter van onze vereniging is trots op zijn club. “We zijn al lang bezig om de 

capaciteit uit te breiden. Dat is gelukt met de kleedkamers en komend seizoen ook met de velden. 

Veld 3 wordt een kunstgrasveld en we krijgen veld 7 op het grote veld achter de tribune. Tegelijkertijd 

worden veld 1 en ook veld 6 vernieuwd. Dat kunstgras ligt er al tien jaar in en dan moet het worden 

vervangen. 22 juni gaan ze beginnen en de gemeente heeft beloofd dat het voor eind augustus 

allemaal klaar is.”

proberen weg te werken. Qua kleedkamers en velden moet dat 
kunnen. Alleen kan de organisatie een probleem zijn, want we 
hebben nog meer vrijwilligers nodig in de organisatie om alles 
elke week geregeld te krijgen.”
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vv Nieuwerkerk krijgt zes kunstgras-
velden met licht en twee pannakooien

Door Marcel de Dood

Een impressie van veld 7 en de pannakooien



If you can 
 dream it
   
   you can 
 do it

 Boekhouding
 Fiscale aangiftes
 Jaarrekening
 Salarisadministratie

michelsbv.nl  info@michelsbv.nl      0180 - 31 06 67

Uw totaalinstallateur 
met alle specialismen 
onder één dak

KvINL

Kwaliteit voor
Installaties
Nederland

www.tibvanwijngaarden.nl

Uw totaalinstallateur 
met alle specialismen 
onder één dak

KvINL

Kwaliteit voor
Installaties
Nederland

www.tibvanwijngaarden.nl



Yes: we mogen weer! Allemaal leuk en aardig die nostalgische terugblikken op bijna-gewonnen WK’s en 

bizarre kampioensraces, maar niets overtreft de vreugde van zelf een bal huizenhoog over het hek achter 

veld 6 te knallen. De redactie van de Goalgetter kijkt dan ook tevreden terug op de heropening van het 

Nieuwerkerkse trainingscomplex en ziet mogelijkheden voor de toekomst…
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Gele hesjes
Terwijl elftallen staan te trappelen om 
de velden te betreden zijn er gelukkig 
kalmere geesten die erop toezien 
dat dit geheel volgens de huidige 
veiligheidsmaatregelen verloopt. 
Dappere stewards die elk een elftal 
veilig richting trainingsveld loodsen. In 
tegenstelling tot hun Franse collega’s 
zijn de Nieuwerkerkse gele hesjes een 
baken van rust & orde. Niet eerder was 
het dragen van een hesje op een training 
zo’n belangrijk en eervolle taak: hulde! 
(Bovendien ook fijn dat deze hesjes wél 
wekelijks worden gewassen…)

Trainen in de half-spaces
Normaal gesproken is anderhalve meter 
extra in het veld een zegen. Nu is het 

helaas nog een beetje wennen. Geen 
partijtje, positiespel of group-hug met 
je teamgenoten. Lastig, maar absoluut 
noodzakelijk. 

Ondanks dit nieuwe (ab)normaal zijn er 
toch voordelen. Zie de extreem vroege 
seizoenstart als het begin van succes. 
Zowel bij pakweg SV DONK, DZB & 
Olympia wordt nu nog niet zo hard 
getraind. Kortom, op naar het drukste 
kampioenenbal ooit aan het eind van 
seizoen 20/21!

#NWKmatters
Terwijl vliegtuigmaatschappijen, 
winkelketens en maatschappelijke 
misstanden omvallen staat Sportcomplex 
Dorrestein fier overeind. Binnenkort 

wordt zelfs gestart met een upgrade 
van de kunstgrasvelden. Mooi, want dat 
zaalvoetballen op veld 1 begon ook een 
beetje saai te worden. Nu ook de lokale 
terrassen weer vollopen is het slechts een 
kwestie van tijd voordat het zonnedek 
naast de kantine weer open mag. 
Aangezien de kantineomzet jaarlijks 
sterkhouder is op het clubbudget zal het 
zaak zijn om de opgelopen achterstand 
snel in te lopen… 

Hoe heeft jouw team de heropening 
opgepakt? Is jullie opkomst ook 
hoger dan ooit? En wat wordt 
jouw eerste bestelling zodra Ton 
de frituur weer mag ontsteken? 
Goalgetter is benieuwd naar jullie 
verhalen! 

Tussen de lijnen

Door Milan ’t Hooft

© Corinne Verkuil



Postbus 292
2910 AG Nieuwerkerk a/d IJssel
E: maten204@planet.nl
M: 06-25024526

• Onderhoud en beheer van (platte) daken

   • Onderhoudscontracten

      • Dak inspecties

         • Nieuwbouw werken

            • Renovatie van daken

               • Terras afwerkingen

                  • Parkeerdaken

                     • Daktuinen

                        • Bitumen en kunststofdaken

Alle adviezen en offertes zijn geheel vrijblijvend en voldoen 
aan de laatste richtlijnen en voorschriften Vebidak/BDA
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   • Onderhoudscontracten

      • Dak inspecties

         • Nieuwbouw werken

            • Renovatie van daken

               • Terras afwerkingen

                  • Parkeerdaken

                     • Daktuinen

                        • Bitumen en kunststofdaken

Alle adviezen en offertes zijn geheel vrijblijvend en voldoen 
aan de laatste richtlijnen en voorschriften Vebidak/BDA
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Plaatwerk • Kentekenplaten • Remslangen 
maken • Remleidingen maken • 

Training/Cursus • Digitaal bestellen • 
Trommels/schrijven draaien • De slijtage 

delen • Cilinderkop vlakken • Remschoenen 
bekleden • Gereedschappen • Olie & 

vloeistoffen • Accessoires • Banden & 
Velgen • Equipment • Garage concepten • 

Plaatwerk • Kentekenplaten • Remslangen 
maken • Remleidingen maken • 

Training/Cursus • Digitaal bestellen • 
Trommels/schrijven draaien • De slijtage delen 

• Cilinderkop vlakken • Remschoenen bekleden 
• Gereedschappen • Olie & vloeistoffen • 

Accessoires • Banden & Velgen• Equipment • 
Garage concepten • Plaatwerk • Kentekenplaten 

• Remslangen maken • Remleidingen maken • 
Training/Cursus • Digitaal bestellen • 

Trommels/schrijven draaien • De slijtage delen • 
Cilinderkop vlakken • Remschoenen bekleden • 

Gereedschappen • Olie & vloeistoffen • Accessoi-
res • Banden & Velgen • Equipment •Garage 

concepten • Plaatwerk • Kentekenplaten • Remslan-
gen maken • Remleidingen maken • Training/Cursus 

WWW.HOFLANDBV.NL
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UW PARTNER IN ZAKEN

Persoonlijke

betrokkenheid

met oog voor detail

Kantooradres: Paulusweg 137 • Hendrik-Ido-Ambacht

Postadressen: Postbus 280 • 2910 AG  Nieuwerkerk a/d IJssel • Postbus 9 • 3340 AA  Hendrik-Ido-Ambacht

Telefoon: 078 - 68 33 200 • 0180 - 32 31 31 • Email: info@v2n.nl • Internet: www.v2n.nl
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www.camozzi.nl 

 

u (Sport)fysiotherapie
u Manuele therapie
u Acupunctuur/Dry needling
u Looptherapie/Claudicationet
u Revalidatie

Kerklaan 53a, Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-323243 •  E: jvanstreun@vanstreunfysiotherapie.nl

www.fysiotherapievanstreun.nl

dekvloeren
kunstharsvloeren
(project)stoffering

Transportstraat 51
Bergambacht
Tel. 0182 - 34 16 94

www.magnavloeren.nl

Uw vloer, onze inzet

Wij bieden al ruim 65 jaar 
totaal oplossingen voor vloeren. 
Van dekvloer tot vloer afwerking 
in de vorm van kunst harsvloeren 
en stoffering. Het leggen wordt 
voorafgegaan door deskundig advies 
op maat, om optimaal en jarenlang 
intensief gebruik van de vloer te 
kunnen garanderen. Onze totaal-
aanpak zorgt voor de perfecte vloer, 
voor elke toepassing. 

HALLO●

WIJ ZIJN 
BAASIMMEDIA

RECLAMEMAKERS VAN HUIS UIT●
www.BAASIMMEDIA.nl

Parallelweg Zuid 29 - 2914 LC Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 - 32 23 05

STERK IN DRUKWERK, PRINT, WEBDESIGN, 
SIGN EN ONLINE COMMUNICATIE
Baasimmedia Reclamemakers uit Nieuwerkerk 
aan den IJssel (gem. Zuidplas) is een full-service 
reclamestudio met een bijzonder talent voor 
creatieve oplossingen. Met een team van gedreven 
professionals zijn wij dagelijks voor uiteenlopende 
opdrachtgevers in de weer op het gebied van 
drukwerk, print, sign en webdesign. 

Wij zijn reclamemakers in de breedste zin van het 
woord. Bedenken, ontwerpen, begeleiden, produceren 
en uitvoeren, u kunt het van A tot Z aan ons overlaten.



Autospuit- en Plaatwerkerij voor personen- en bedrijfswagens
Gratis vervangend vervoer

DAKA.NL

SPAAR 4% MET DE
DAKA VIP-APP 
NIEUWE MEMBERS
€5 STARTTEGOED 
DAKA.NL/VIP-APP

LID VAN VV NIEUWERKERK?

OP VOETBALSCHOENEN EN VOETBALACCESSOIRES
ONTVANG 10% LEDENKORTING

WE LOVE 
FOOTBALL

Kwaliteitsdrukwerk 
met de juiste impact

printpowermedia.nl
Quality Printing

Adv PPM voetbalblad.indd   1 26-06-14   14:06



VERHUUR
 ✓ Mobiele kranen    ✓ Rupskranen

    ✓ Hoogwerkers    ✓ Verreikers    ✓ Heftrucks
    ✓ Vuil- en magazijncontainers

DEMONTAGE TECHNISCHE INSTALLATIES

INTERN TRANSPORT

Klopperman 1
2292 JE Wateringen

Blansjaar

0900 - Blansjaar

Telefoon (0174) 63 80 20
Telefax (0174) 63 80 21

HANDELSDRUKWERK - FAMILIEDRUKWERK
RECLAMEDRUKWERK - GIFTS EN PRESENTS

WWW.BAAS-DRUKKERIJ.NL
TEL. 0180-312124

DRUKKERIJ BAAS
DORPSSTRAAT 28C

2912 CB NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
TEL. 0180-312124 - INFO@BAAS-DRUKKERIJ.NL

WWW.BAAS-DRUKKERIJ.NL

shoeby.nl Reigerhof 77, Nieuwerkerk a/d IJssel

#alleaandacht voor

fashion musthaves
voor dames, heren en kids

shoeby.nl Reigerhof 77, Nieuwerkerk a/d IJssel

#alleaandacht voor

fashion musthaves
voor dames, heren en kids



WE MOGEN WEER!
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 SCHOORSTEENTECHNIEK
 ...EN MEER

Hoogeveenenweg 5

Postbus 224

NL-2910 AE Nieuwerkerk a/d IJssel

TEL +31(0)180 312388

SITE www.schoorsteen.nl

Internationaal Transportbedrijf A.J. Sonneveldt bv

Hoofdweg 111

3067 GC Rotterdam

010 - 420 12 42

0653-277 133

0120028.pdf   1 22-7-2014   10:28:22
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vv Nieuwerkerk in
de social media



Kofflard-Gerritsen

www.watkostmijnboekhouding.nu

Joost H.M. Kofflard
account manager

Kleiweg 146 - 3051 SH Rotterdam
Tel. (010) 422 60 22

e-mail kofflard@kofflard-gerritsen.nl

ORANGE MOTORS.
DE NIEUWE OPEL DEALER 
VAN ROTTERDAM 
EN OMSTREKEN.

U bent van harte welkom in ons nieuwe  
pand aan de Aploniastraat in Rotterdam  
of in een van onze andere vestigingen. 

Kijk voor meer informatie op  
orangemotors.nl

Orange Motors Eef en Huub Rotterdam 
Aploniastraat 14-18, 3084 CC Rotterdam 

Orange Motors Eef en Huub Capelle 
Klaverbaan 22, 2908 KD Capelle a/d IJssel 

Orange Motors Eef en Huub Berkel 
Raadhuislaan 30, 2651 DB Berkel en Rodenrijs

Orange Motors P.A. van der Kooij Westland 
Klompenmakerstraat 51, 2672 GA Naaldwijk 

Orange Motors P.A. van der Kooij Schiedam 
’s-Gravelandseweg 383, 3125 BJ Schiedam

Orange Motors P.A. van der Kooij Hoogvliet 
Hoefsmidstraat 2, 3194 AA Hoogvliet 
(service vestiging)
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Zoek de 7 verschillen

OPLOSSING OP PAGINA 29

Doolhof
Oplossing op pagina 29

Rebus
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Adviseert & 
Installeert

GORDIJNEN
TAPIJT
PVC VLOEREN
LAMINAAT
RAAMDECORATIE

OF KIJK OP
http://www.lindeinterieurs.nl/vvnieuwerkerk

En nog veel meer woningsto�ering

VRAAG NAAR ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN VOOR 
DE LEDEN VAN VV NIEUWERKERK
KOM NAAR ONZE WINKEL 
OP DE DORPSSTRAAT 26 NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Tel. 0180 -312434 

Raadhuisplein 30-31 • 2914 KM  Nieuwerkerk aan den IJssel • tel. +31 (0) 180 - 324842

WWW.IHOBBY.NL

meer dan alleen een hobbywinkel

meer dan alleen een hobbywinkel

Openingstijden
Ma. 13:00 - 17:30 uur

Di. t/m Vr. 09:30 - 17:30 uur
Za. 09:30 - 17:00 uur

Voor alle leeftijden
van 1 tot 101 jaar

Meer dan 1001 
hobby ideeën

Meer dan 10.001 
artikelen op voorraad

Kwaliteitsdrukwerk 
met de juiste impact

printpowermedia.nl
Quality Printing

Adv PPM voetbalblad.indd   1 26-06-14   14:06
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“We zijn best trots op
hoe het allemaal loopt”

Paul de Willigen vormt samen met Rob van de Berg en  Raoul 
Graham de Technische Commissie van Nieuwerkerk en daar komt 
in deze tijd veel meer bij kijken dan selecties naar een hoger niveau 
brengen. “De impact op de vereniging is enorm. Niet alleen dat 
leden niet meer kunnen sporten en bewegen. De vereniging brengt 
veel meer. Voor veel leden is de vereniging hun sociale uitje en 
dat viel allemaal weg. Rob van de Berg en ik spraken al snel over 
een plan als er weer gevoetbald mocht worden. Rob werkt in de 
supermarkt en nam daar al veel lessen uit mee over looprichtingen 
en opstoppingen. Daar zijn we me aan de slag gegaan. Er kwam 
veel meer bij kijken. Zijn er voldoende desinfectiematerialen, hoe 
gaan we om met de EHBO, hoe komen materialen op het veld. 
De gemeente stelde ons ook al die vragen. Nu lijkt het allemaal 
logisch, maar toen was het nieuw en moest je over alles een 
standpunt innemen. Daar hebben we niet veel overleg over gevoerd 
met anderen. Het is crisismanagement en dan moeten er besluiten 
genomen worden. Normaal doen we voor een seizoen een maand 
over een trainingsschema met ieders wensen. Nu moet dat in no 
time vastgesteld worden, ook omdat er steeds nieuwe groepen 
bijkomen.”

Op Koningsdag moest het terrein gereed gemaakt worden om 
Coronaproof te kunnen trainen. Rob van de Berg: “Ik was er ’s 
ochtends vroeg en ben samen met Paul  en coördinatoren aan 
de slag geweest om het complex in orde te maken. Dat doe je uit 
passie voor de club en om leden weer te laten spelen. Niet voor de 
complimenten, en toch is het heel fijn dat we er veel gehad hebben. 
We wilden er ook een feestje van maken, dus hebben slingers 
opgehangen, balletjes aan de lantaarnpalen. Wie verzonnen heeft 
dat er een flamingo op een paal moest staan, dat weet ik niet meer. 
Pascal Bek wierp zich op als hoofdsteward voor de fase erna. Dat is 
een supervent voor die rol!”

Paul: “Er speelde natuurlijk meer. We zijn bezig geweest om 
contracten met trainers aan te passen en gelukkig werkten ze 
allemaal mee. Ook voor de kantine moest van alles gebeuren. We 
hebben de spullen zonder statiegeld gedoneerd aan de voedselbank 
en andere artikelen zoals bier en cola die over datum gingen 
hebben we bij sponsors gebracht voor in hun kantine. Ook de 

sponsors hebben het moeilijk in deze tijd, we hopen natuurlijk dat 
ze ons blijven steunen. Ook leuk is dat we dansschool Explosion 
Dance geholpen hebben. Zij dansen in Con Musica en zochten 
een plek om buiten te dansen. Daar konden we ze bij helpen. Als 
spinoff van dit contact hebben we afgesproken dat zij een keer bij 
een wedstrijd van het eerste in de rust komen dansen.”

Rob: “Nu trainen alle teams. Er is heel veel werk in gaan zitten, 
maar we zijn best trots op hoe het allemaal loopt. Ook de lagere 
senioren trainen weer en dan vind ik het mooi om te zien dat zij 
ook weer lachend van het veld komen. De vereniging leeft weer.”

Paul: “De volgende uitdaging komt eraan. We willen proberen om 
in de zomermaanden open te blijven omdat er minder mensen op 
vakantie gaan. Maar er zijn natuurlijk veel bouwwerkzaamheden 
voor de nieuwe velden en we hebben alleen veld 4 en 5 beschikbaar. 
Dus hoe kunnen we dat veilig gaan doen? Want Corona heeft ons 
in ieder geval geleerd dat veiligheid voorop staat.”

“Op 21 april vertelden Rutte, De Jonge en Irma dat 

de jongste jeugd weer mocht sporten vanaf 29 april. 

We hadden al wat voorwerk gedaan, maar toen kwam 

het in een stroomversnelling. Op donderdag 23 april 

stuurden we ons plan naar Team BevolkingsZorg (TBZ) 

van de gemeente. Daar moesten ze ook snel schakelen, 

want Koningsdag zat er ook nog tussen. Dus werd ik 

op zaterdagavond gebeld en heb ik tot 22.45 uur in 

een gemeentevergadering meegedaan. We kregen op 

tijd groen licht en de complimenten van de gemeente, 

waardoor de kinderen weer mochten trainen.”

Door Marcel de Dood



De essentie 
van schoon en fris

M o m m e r s  S c h o o n m a a k 

T  0180  3 14335  -  E  i n fo@mommers .n l  -  www.mommers .n l

SCHOONMAAKONDERHOUD • GLASREINIGING • GEVELREINIGING

VLOERONDERHOUD • SPECIALISTISCH SCHOONMAAKWERK

Dorpsstraat 39
Nieuwerkerk a/d IJssel

0180 - 317 556
www.van-s.nl

CHINEES INDISCH
SPECIALITEITEN RESTAURANT

De Chinese Muur

Bij besteding van elke € 5,00 krijgt u 1 stempel,
bij € 10,00 2 stempels, enz.

WINKELCENTRUM REIGERHOF 59
2914 KC NIEUWERKERK A/D IJSSEL

TEL. 0180 - 31 77 73

Airconditioning
Wij zijn het hele jaar geopend, ook op 

oudejaarsavond, Kerstmis en Nieuwjaarsdag

Wij verzorgen ook uw catering vanaf 15 personen

Elke dag geopend van 16.00 - 21.30 uur
iedere vrijdag t/m zondag warm doorlopend bu� et 

(ook à la carte) (ook op feestdagen)

Goede snelle bediening

Ons restaurant hee�  een capaciteit van 
100 personen met veel parkeerruimte

ORIGINELE CHINESE KEUKEN MET 
DE BESTE KWALITEIT 

Onze a� aalgerechten worden op speciale wijze verpakt

www.dechinesemuur.org

De Chinese Muur.indd   1 12-9-2013   10:13:28



Vanwege de goede resultaten in 
de Hoofdklasse in de afgelopen 
Najaarscompetitie zijn de JO19-1, JO18-1, 
JO15-1 en de JO13-1 gepromoveerd van de 
Hoofdklasse naar de Landelijke divisie. 
Het afgelopen seizoen speelden de JO14-1 
en de JO16-1 al in deze divisies, en door 
de eerste plaatsen van de JO13-1, JO15-
1 en de tweede plaats van de JO19-1 in 

de Hoofdklasse, zijn daar nu veel teams 
bijgekomen. Zo gaat de JO19-1 spelen in de 
4de divisie en de JO13-1 in de 2de divisie.

Als vereniging zijn we hier heel blij mee 
en zeer trots op. Nog nooit speelden er 
zoveel jeugdteams bij vv Nieuwerkerk 
in het landelijke topjeugdvoetbal. We 
beschouwen het als een bevestiging van het 

gevoerde beleid, dat enkele jaren geleden 
is ingezet. Onder leiding van de Technische 
Commissie hebben jeugdtrainers, spelers 
en begeleiding met inzet en passie ervoor 
gezorgd dat we met deze teams een trede 
hoger gaan spelen. De komende jaren 
blijft de doelstelling dat we met alle 
selectieteams minimaal op dit niveau 
spelen.

Meerdere selectieteams gepromoveerd 
naar de landelijke divisie
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OPLOSSING REBUS: WE ZIJN HEEL DANKBAAR DAT HET BESTUUR EN DE VRIJWILLIGERS ZOVEEL DOEN VOOR ONZE CLUB.

12 maart, elk jaar een feestdag voor ons 
maar dit jaar werd het feestje aardig 
verstoord. “Ga maar gewoon lekker trainen 
schat, we eten straks wel taart.” Niet veel 
later krijgen we een bericht geen training, 
geen wedstrijden en uiteindelijk zelfs helaas 
het seizoen is klaar! Nou je kan mij een 
hoop wijsmaken hoor ik hier zeggen, maar 
dat gaat mooi niet gebeuren. Het blijkt toch 
echt zo te zijn. Hoopvol maakt Sebas zijn 
eigen trainingsschema, want stel dat we 
straks toch opeens weer mogen, dan moet 
ik wel fit zijn.

Vol trots volg ik hem, help ik hem en ook 
al vind ik mijzelf een echte voetbalmoeder, 
technische skills heb ik niet en het is dan 
ook aardig behelpen. We krijgen tips van 
de trainer, zoeken trucs op internet op en 
met een danseres in huis krijgen we tips om 
onze houding te verbeteren zodat we minder 

Voetbalmoeder
Door Gabriëlla Bik

Door Hein de Jong

blessuregevoelig zijn. De schuur wordt de tegen-
stander, de goal en een oefenpartner ineen en 
nog nooit zo vaak als in de afgelopen maanden 
is het veldje bij de Bron bezocht.

Hoe leuk we het samen ook hebben en hoe mooi 
het ook is dat onze sportieve band nog sterker 
is geworden, één ding kan ik hem niet geven. 
Hij mist zijn team en hij mist zijn trainers! Dan 
gaat op 16 april de telefoon, het is Raoul van vv 

Nieuwerkerk en ik aanschouw vanaf een 
afstandje het gesprek. Ik zie een glimlach 
van oor tot oor en wanneer hij ophangt 
zeggen zijn pretogen genoeg. Zijn nieuwe 
team is net bekend gemaakt, hij mag naar 
de selectie. Ik ben trots en blij voor hem, 
maar wat ik nog het mooiste vind aan hem, 
is dat wanneer ik zeg dat hij dan nog beter 
zijn best moet doen, hij antwoordt met, dat 
moet je altijd doen. En dat doet hij! 
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Leef je sport en sport laat je leven! 
Wil jij het hoogste in de sport bereiken? Leer en train je 
mentale vaardigheden om het optimale uit jezelf te halen. 

Kies je eigen leven!  
Leef jij je eigen leven of laat je het maar gebeuren en lijk 
je geen invloed te hebben op je eigen leven? Durf keuzes 
te maken en ga voor wat jou gelukkig maakt.  
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van o.a. praktische technieken &             
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• Korte contracten;
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• Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;

•  24/7 toegang tot uw kantoor;

• Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  
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