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Intro

VOORWOORD

VOORWOORD

Wat begon 
in een ander 
werelddeel…

Colofon
VOETBALVERENIGING NIEUWERKERK
Opgericht: 20 juli 1929
Sportpark Dorrestein 2 / ingang Spoorlaan of zwembadzijde
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
Aantal Leden: 1.950

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

TECHNISCHE ZAKEN
Voorzitter   Rob van de Berg 06-82137902
Opleidingsmanager/
mental coach  Paul de Willigen  06-42280069 

COMMISSIES
** Jeugd:
Voorzitter Hein de Jong 06-10487685
Wedstrijdsecretarissen:
Junioren Jenny Kiontke 0180-317066
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 13 Jacqueline van Bergen
 Bravenboer 06-40848031
JO 13 Freek 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

OVERIGE COMMISSIES
** Blad Goalgetter Marcel de Dood 06-27086442
** Jeugdtoernooien Anita van IJsseldijk 06-30622010
** Kantine Ton Boonekamp 0180-313812/
  06-12089788
** Materialen Martin de Graaff 06-13805345

** Normen & Waarden 
     Voorzitter Ton Verkaik 0180-318986

** Presentatiegids Rob de Bruijn 06-24654328

** Scheidsrechters Rob Berger (a.i.) 06-21235356

** Senioren overige teams
     Voorzitter  Remco Verkuil 06-18170297

** Sponsorzaken Marco van Zwol 06-55243370
 Rob de Bruijn 06-24654328

** Trimvoetbal Joost Kofflard 06-54356655

** Winkel Martin de Graaff 06-13805345

** CONTRIBUTIES
     Administratie  Peter Beijl  0180-313812

vv NIEUWERKERK ZAKELIJK 
Tiende jaargang/ editie – voorjaar 2020                      
Eindredactie Rob de Bruijn 06-24654328
Interviews Leo van der Bijl 06-10212792
Fotografie Corinne Verkuil 06-18170329 
Bezorging  Kees Nederpelt 06-44358471
Vormgeving Niels Versteege ZPRESS Studio
Acquisitie Lars van Honk ZPRESS Sport

Met dank aan onze adverteerders

Het Corona virus heeft razendsnel toegeslagen in ons toch goed 

georganiseerd en veilig landje. Het virus slaat op een bizar harde 

manier om zich heen en iedereen krijgt er wel iets van mee op 

privé en/ of zakelijk gebied. Hele bedrijfstakken zijn gedeeltelijk 

of in zijn geheel stil gevallen met alle gevolgen van dien. Zo ook 

het voetbal waar dit ook gevolgen heeft, zeker op financieel 

gebied.  

Maar het moge duidelijk zijn dat gezondheid voorop staat en 
het zou mooi zijn als we de pandemie zo snel mogelijk kunnen 
indammen. De dagelijkse cijfers zijn dankzij de genomen 
maatregelen, waaronder de 1,5 meter regel, hoopgevend, maar 
hoe moet dat dan straks met het voetbal.  Er is nu nog weinig 
bekend, maar laten we hopen dat het in september allemaal 
weer mogelijk is en dat we u dan weer in goede gezondheid en 
met open armen mogen ontvangen op ons sportpark. 

Hiernaast spreek ik de hoop 
uit dat we niet te veel last 
krijgen van de mede 
door het Corona 
virus ontstane 
financiële crisis en 
elkaar proberen 
te steunen 
waar mogelijk 
is. Ik wens 
iedereen, al of 
niet werkend, 
en met name 
diegene welke 
verantwoordelijk 
zijn voor het 
draaiende houden 
van onze economie, 
heel veel sterkte en 
wijsheid toe. Pas goed 
op uw zelf want uiteindelijk 
telt er maar één ding, en dat is uw 
gezondheid.

En …. hopelijk gaan we snel weer met zijn allen lekker 
voetballen.

Marco van Zwol
Bestuurslid PR & Sponsorzaken

INFO@KASTART.NL  •  WWW.KASTART.NL

Wilt u zien wat KASTART VERFGROOTHANDEL 
allemaal in huis heeft? Dat kan!

Google KASTART VERFGROOTHANDEL en druk op binnenkijken!

0241453.pdf   1 18-5-2020   14:12:12

UW PARTNER IN ZAKEN

Persoonlijke

betrokkenheid

met oog voor detail

Kantooradres: Veersedijk 63 • 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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TMR technische groothandel

voor de professionele afnemer 

Hans: ”Wij leveren sanitair, centrale verwar-

ming, dakbedekking, elektra, hang- en sluit-

werk en gereedschappen aan professionele aan-

nemers en installatiebedrijven. Verder mogen 

we diverse gemeenten en overheidsdiensten tot 

onze vaste relaties rekenen, evenals technische 

diensten van ziekenhuizen, zorginstellingen 

en woningbouwcorporaties. Van huis uit zijn 

wij een service en klantgerichte organisatie, 

waardoor onze contacten met afnemers vaak 

van langdurige aard zijn. Ook onze uitgebreide 

voorraad, assortiment en gekwalificeerd perso-

neel draagt hieraan zeker bij”.  

Over voetbal gesproken

Hans Jeroense is al 16 jaar voorzitter van VV 

Nieuwerkerk, uitzonderlijk in de voetballerij. 

En nog steeds kijkt hij vrolijk als hij over zijn 

club praat. Hans: “Recent hebben we een goede 

opvolger voor penningmeester Davy Govers 

gevonden in de persoon van Tanco Mulderij. 

Davy heeft het al die jaren uitstekend gedaan 

voor de club en ook met zijn opvolger ben ik 

heel blij”. Wat het prestatievoetbal betreft 

mag de voorzitter zeker niet klagen. Zowel 

het eerste elftal zit in de lift om een stapje 

hogerop te gaan en de jeugdopleiding floreert 

voor het eerst sinds jaren. Hans: “Ik hoop dat 

we volgend seizoen in de 2e klasse spelen. Dat 

TMR ROTTERDAM

Hans Jeroense is naast voorzitter van Nieuwerkerk, ook directeur van groothandel T. Mulder B.V. met twee 

vestigingen in Rotterdam. TMR is een gerenommeerd familiebedrijf dat al 60 jaar bestaat. En zoals het gaat in 

familiebedrijven staat de opvolger van Hans al in de startblokken. Zoon Stefan Jeroense, die regelmatig in het 

eerste team de rechtsback positie vervult, is nu bedrijfsleider bij één van de vestigingen. Verder houden Hans en 

zijn vrouw, Lianne, zich bezig met de inkoop. Naast het dagelijks leidinggeven aan een kleine 20 man personeel, 

stort de voorzitter zich de rest van zijn tijd volledig op zijn grote passie: voorzitter van een megavoetbalclub.  

TMR Rotterdam 
een betrouwbare en solide partner

staat niet alleen garant voor leuke derby’s 

tegen DCV, Alexandria, SVS en Spirit, maar 

ook voor een goede baromzet”. Met dat 

laatste komt de zakenman even in hem naar 

boven. Hans: ”Dat we nu sterk focussen om 

met eigen jongens te spelen, is door onze 

achterban met grote instemming ontvangen. 

Inzet is om de komende jaren onze pijlers 

volledig te richten op het doorstromen van 

eigen jeugd. Twee jaar geleden hebben we 

hier vol op ingezet. Raoul Graham, hoofd 

Jeugdopleiding, steekt hierin veel tijd, 

bijgestaan door een team van gekwalificeerde 

trainers”.

Tot slot praten we over de rol van de 

gemeente bij het sportcomplex. Hans: “Ik 

heb met Sportwethouder Jan Verbeek een 

goede relatie. We zijn het niet altijd met 

elkaar eens, maar er is wederzijds respect 

tussen ons. De komende zomer krijgen we er 

3 kunstgrasvelden bij. Twee nieuwe velden en 

de renovatie van ons hoofdveld. Mooi man”, 

zegt hij met een tevreden blik in zijn gezicht.      

T. Mulder Rotterdam B.V.   
Veilingweg 12-20
3034 KB  Rotterdam
Telefoon: 010-4130650
Website: www.tmulder.nl 

van links naar rechts:
Stefan en Hans Jeroense

0236751.pdf   1 18-5-2020   14:01:33
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DEN OUDEN ASSURANTIËN 

RMIA Registermakelaardij in Assurantiën
Den Ouden Assurantiën  
Kroonkruid 38
2914 BN  Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-312177
Email: info@dioa.nl 
Website: www.doa.nl

Hoofdsponsor Den Ouden Assurantiën
Al meer dan 50 jaar het adres voor al uw 
financiële zaken 
De digitale wereld wint steeds meer terrein. Steeds meer zaken, ook op financieel gebied, worden via 

beeldscherm of mobieltje geregeld. Maar waar vind je tegenwoordig nog een gewillig oor voor vragen 

op financieel gebied waarmee je rondloopt? Bij Den Ouden Assurantiën op het Kroonkruid 38 weten ze 

drommels goed dat financiële dienstverlening mensenwerk is. Daar nemen ze tijd voor een persoonlijk 

gesprek over je financiën en staat de koffie klaar.

Waar maakt Den Ouden

Assurantiën het verschil?                                                       

Teun Willem den Ouden: “Wij zijn onafhan-

kelijk in ons advies aan klanten over financiële 

producten. Daarom kunnen we maatwerk 

leveren bij de wensen van de klant. Bovendien 

spreekt onze persoonlijke aanpak onze klanten 

erg aan. Ons streven is erop gericht om met 

mensen langdurige relaties aan te gaan en hen 

op financieel gebied vooral te ontzorgen”.

 

Financiële dienstverlening is mensenwerk                                                                      

Teun Willem: “Bij Den Ouden Assurantiën 

(kortweg DOA) kan je als klant kiezen uit het 

aanbod van meer dan 30 hypotheekverstrek-

kers. Ieder met hun eigen voorwaarden. Ook 

op vragen over pensioenvoorziening helpen 

onze gediplomeerde pensioenadviseurs u bij 

de keuze voor een goed pensioen voor “uw 

oude dag”. Andere medewerkers geven klanten 

deskundig advies over het afsluiten van passende 

verzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheid, op 

het woonhuis of uw ziektekostenverzekering.                                                                      

Voor leden van v.v. Nieuwerkerk hebben wij 

bovendien een aantrekkelijk aanbod. Bij het 

afsluiten van een schadeverzekering (auto, -fiets, 

-reis, -woonhuisverzekering e.d.) krijgen leden 

10% korting bij ons!          

                                                                                       

Regiobank nu ook voor zakelijke klanten

In het gezellig ingerichte kantoor van DOA is 

ook de Regiobank gevestigd. De enige bank nog 

met 550 kantoren verspreid over ons land! Teun 

Willem: “Steeds meer mensen kiezen voor de 

Regiobank, de lokale bank waar je steeds door 

dezelfde mensen goed geholpen wordt. Naast 

internetbankieren kan je er ook een hypotheek 

afsluiten voor je nieuwe huis. De Regiobank 

richt zich nu ook op zakelijke klanten, zoals 

voor startende ondernemers, die een bedrijfshy-

potheek willen afsluiten.

Bij Den Ouden Assurantiën, met medewerkers die 

van alle financiële markten thuis zijn, nemen ze 

graag de tijd voor u! 

VERKOCHT
GOED

8,78,7
Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij
Dorpsstraat 9  |  Nieuwerkerk aan den IJssel
Dorpsstraat 111 b  |  Zevenhuizen
0180 33 22 22 | www.vdpanne.nl

Op de onderdelen deskundigheid, 
lokale marktkennis, prijs/kwaliteit 
en service/begeleiding beoordelen 
onze klanten ons met een 8,7!

MET  (1,5 M) AFSTAND 
DE MAKELAAR MET HET 
GROOTSTE AANBOD   
IN NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Maak kennis met ons team van makelaars.
Met ons aan de aftrap staat u al anderhalf punt 
voor! Bel 0180 33 22 22 voor een afspraak.

0 1 0 0
VV NIEUWERKERK TEGENSTANDER

20:20TE KOOP

VERKOCHT

GOED

www.vdpanne.nl

TE KOOP

VERKOCHT

GOED

www.vdpanne.nl
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MICHELS ADMINISTRATIE EN BELASTINGADVIES

Bewuste keuze voor Midden- en Kleinbedrijf                                                                

Michels Administratie en Belastingadvies heeft 

met name middenstanders uit Nieuwerkerk, 

Capelle en de regio Rotterdam als klant. Peter: 

“Wij kiezen er bewust voor om bedrijven uit 

het Midden- en Kleinbedrijf van dienst te zijn. 

Die mensen werken vaak hard en lang om een 

goede boterham te verdienen. Wij hebben een 

sterke betrokkenheid bij deze klanten, ons han-

delsmerk. Vandaar dat wij hier regelmatig met 

onze klanten praten en hun advies geven over 

zaken als belastingbesparing, pensionering en 

toekomstplanning. Dat is toch waar we het voor 

doen: bedrijven, hoe klein of groot ook, vooruit 

proberen te helpen. Dat geeft niet alleen mij, 

maar al mijn medewerk(st)ers een kick”    

Diensten                                                                                                                                  

Bij het administratiekantoor van Michels kan 

je terecht voor je salaris- en personeelsadmi-

nistratie. Ook voor het opstellen van aangiftes 

omzetbelasting, -loonbelasting, -inkomstenbelas-

ting en -vennoot- schapsbelasting. Peter Michels: 

“Bij de voetbalclub doen we onder meer de 

Michels Administratie & Belastingadvies
Essebaan 15 C
2908 LJ  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-3074899
Website: www.michelsbv.nl  

Peter Michels, directeur van Administratie & Belastingadvies Michels gevestigd aan de Essebaan 15c 

in Capelle, is er stellig in. Peter: “Wij zijn vooral bezig om onze klanten een omslag te laten maken 

naar interactieve klantcontacten met ons kantoor. Dus geen bonnetjes en mappen vol facturen meer 

bij ondernemers, wat veel tijd, geld en energie kost, maar die informatie digitaal aan ons aanleveren. 

Klanten helpen we bij het digitaliseren van hun bedrijfsadministratie. Op die manier snijdt het mes 

aan twee kanten. Wij voeren de administratie voor het bedrijf efficiënt en snel uit en kunnen de 

belastingaangifte ook snel de deur uit doen. De ondernemer kan meer tijd besteden aan ondernemen. 

Slim samenwerken noemen we dat”.     

Slim samenwerken is de slogan bij 
Michels Administratie en Belastingadvies 

loonadministratie, btw-aangiften en controle 

van de Jaarrekening”.  

 

Hart op de goede plek                                                                                                        

Peter Michels vindt dat hij als bedrijf een 

taak heeft in het ondersteunen van sport in 

de breedste zin. Zo is hij ondermeer sponsor 

van v.v. Nieuwerkerk, bij de Nieuwerkerkse 

hockeyclub en de Jeu de Boules vereniging. Over 

de huidige ontwikkeling bij Nieuwerkerk is hij 

ronduit enthousiast. Peter:” Ik heb genoten van 

de manier waarop spelers van het eerste elftal 

ons verrasten met een heerlijk diner. En acties als 

“de pupil of team van de week” vond mijn zoon 

Noah, speler van JO11-6 en ikzelf ook hartstik-

ke leuk”. Nieuwerkerk is hard bezig de leden 

meer bij de club te betrekken, een goede zaak”. 

Peter Michels is verder penningmeester van het 

Leontienhuis, waar mensen met een eetstoornis 

voor hulp terecht kunnen.                                                                                                         

        

Michels Administratie en Belastingadvies scoort ook 

op het maatschappelijk vlak een dikke voldoende. 

9

Laat ons geheel vrijblijvend  
   uw verzekeringspakket  
      checken!
Bel of mail ons voor een afspraak 
(kan ook buiten kantooruren)

`s-Gravenweg 47, 2901 LA CAPELLE AAN DEN IJSSEL

www.axi-plan.nl  •  010 - 45 11 447  •  info@axiplan.nl

0241160.pdf   1 10-6-2020   23:23:41

 Boekhouding
 Fiscale aangiftes
 Jaarrekening
 Salarisadministratie

  Essebaan 15C  
    Capelle a/d IJssel

W michelsbv.nl
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T 0180 - 31 06 67
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 dream it
   you can 
 do it
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U zorgt 
voor 
gezelligheid
langs de lijn

U vindt ons in Dordrecht,
Capelle, Nieuwerkerk en 
Rotterdam, of via pietlap.nl

Wij voor
de kleding.
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CAMOZZI 

Camozzi Benelux BV                                                                                                              

In Nieuwerkerk aan den IJssel aan De Vijf 

Boeken 1A staat het kloppend hart van het 

Benelux verkoopnetwerk.  Edwin van den 

Haak, hoofd-trainer bij de pupillenselectie 

van Nieuwerkerk (JO9-1 &2), stuurt samen 

met de algemeen directeur Benelux een team 

van 20 medewerkers aan. Edwin: ”Vier van 

onze verkopers werken in de buitendienst in 

Nederland en éen in België. Hier in Nieuwer-

kerk worden technische vragen, orders en 

facturen verwerkt en vanuit het magazijn de 

bestellingen verzorgd naar de klanten. Vaste 

bekende klanten zijn o.m. T. Boer Slachterijen, 

Dekker Keukenbladen in Zevenhuizen en de 

Geesinknorba Groep, die van de vuilniswagens 

en afvalpersen.” 

Over voetbal gesproken...

Edwin is al langer actief bij de club. Zo was 

hij een kleine 10 jaar opleidingscoördinator 

bij de pupillen van Nieuwerkerk. Als hij over 

voetbal praat, dan merk je direct dat hij er zijn 

ziel en zaligheid in legt. Edwin: “Ik geniet nog 

steeds enorm om jonge ventjes, die barsten van 

enthousiasme, wekelijks te trainen. Om hun 

voetbalkwaliteit te ontwikkelen en ze de goede 

mentaliteit bij te brengen. Mijn motto is “we 

Camozzi Automation B.V. een van origine Italiaans bedrijf, laat overal ter wereld allerlei soorten machines 

bewegen door pneumatische en/of elektrische aandrijvingen. Het familiebedrijf groeide het laatste decennium 

door steeds toenemende productie bijkans uit zijn jasje. Recent is in Palazzolo Italië, dicht bij het DHL-

depot en het vliegveld van Bergamo een megagroot logistiekcentrum in gebruik is genomen. Camozzi is een 

belangrijker speler in de levering van producten aan o.a. de transportwereld, de tuinbouw, medische sector en 

de verpakkings- en voedingsindustrie. Zo levert het bedrijf producten aan Ventura Systems in Bolsward, die 

o.a. voor de VDL-divisie Bus & Coach de pneumatische beweegbare deuren maakt voor stadsbussen. Camozzi 

Automation is in meer dan 80 landen actief. Met 17 productiefabrieken in Italië, Brazilië, China, Rusland en de 

Verenigde Staten en met meer dan 2700 werknemers een speler van wereldformaat.       

Camozzi Automation moves the world
doen alles met de bal”. Ik heb 16 spelertjes op 

de training en dus16 ballen ter beschikking. 

In elke oefening die we doen moet voldoende 

weerstand zitten, om de jongens mentaal sterker 

te maken. Voetbal is ook een mentaal spel”. Op 

de vraag van welke soort spelers hijzelf fan is, 

hoeft hij niet lang na te denken. Edwin: ‘’Mid-

denvelders zijn de beste voetballers. Zij bezetten 

de moeilijkste positie in het elftal. Gaten dicht 

lopen, gevoel voor positie hebben, zichzelf 

vrijmaken door een perfecte balbehandeling. 

Spelers als Xavi en Gardiola zijn daar school-

voorbeelden van”. Over de jeugdopleiding van 

Nieuwerkerk is hij uitgesproken lovend. Edwin: 

“Het technisch opleidingstrio Raoul Graham, 

Rob van de Berg en Paul de Willigen hebben 

een duidelijke structuur aangebracht, die door 

alle trainers wordt gevolgd. Let op, de club gaat 

hiervan in de toekomst de vruchten plukken. De 

eerste resultaten laten zich nu al zien”. 

      

CAMOZZI AUTOMATION B.V.
De Vijf Boeken 1 A
2911 BL  Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-316677
Website: www.camozzi.nl 
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Transportstraat 51
Bergambacht

Tel. 0182 - 34 16 94

magnavloeren.nl

Uw vloerenkampioen
dekvloeren
kunstharsvloeren
(project)stoffering

0241596.pdf   1 18-5-2020   14:16:36

Klassekip.nl       
W.C. de Reigerhof, 0180-471620

KLASSE KIP

KIP PARTYPAN
GESCHIKT VOOR     
ALLE GEZELLIGE 
MOMENTEN  

0241615.pdf   1 18-5-2020   14:13:21

nu ook kunststof kozijnen
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Aannemingsbedrijf W&J Molenaar 
is al jarenlang een gerenommeerd 
allround aannemingsbedrijf   
Het Nieuwerkerkse aannemingsbedrijf W&J Molenaar, gevestigd op de hoek van de ’s-Gravenweg en Kortenoord, 

begon in 1961 ooit als kleinschalig “straatmakers bedrijf”. Zestig jaar later is het bedrijf uitgegroeid tot een 

belangrijke speler van allerlei voorkomende werkzaamheden met meer dan 30 man personeel. Het bedrijf is een 

echt familiebedrijf, nu voortvarend geleid door Wim Molenaar en Arjan Glintmeijer. Maar de nieuwe generatie 

Molenaar zit al in de wachtkamer. Geleidelijk aan zullen de kleinzoons van opa Maarten Molenaar (82 jaar) de 

medeoprichter van het bedrijf, de leiding van het aannemingsbedrijf overnemen. Randy Molenaar (30) en Iwan 

Segers (24), de kleinzoons, gaan op termijn samen met Fabian Butter (47) de nieuwe bedrijfsleiding vormen.       

Van alle markten thuis

Het aannemingsbedrijf is in de afgelopen 

decennia steeds meer diverse werkzaamheden 

gaan uitvoeren. Zo doen ze veel grond- be-

strating- en rioleringswerkzaamheden. Verder 

plaatsen ze beschoeiingen. En ze worden veel-

vuldig betrokken bij grondsaneringen, stellen 

hiervoor een saneringsplan op en graven ver-

volgens de vervuilde grond af. Voor opdracht-

gevers als scholen plaatsen ze speeltoestellen en 

zandbakken. Ook in de groenvoorziening zijn 

ze actief. Het bedrijf is bovendien specialist in 

het aanbrengen van vloeistofdichte vloeren bij 

benzinestations.  

Vakmanschap                                                                                           

Iwan: “Kortom, wij zijn actief in veel disci-

plines, die we goed beheersen door ons goed 

gekwalificeerde personeel. Ons bedrijf is al ja-

ren gecertificeerd voor vloeistofdichte vloeren 

en voor sanering van vervuilde grond. Kennis, 

kwaliteit, vakmanschap en veiligheid zijn bij 

ons gegarandeerd”.

Bijzondere projecten                                                                                                     

Randy: “Dierentuin Blijdorp is een belang-

rijke opdrachtgever voor ons. Wij doen daar 

alle voorkomende werkzaamheden, zoals de 

bestrating, beschoeiingen maken, grondwerk, 

riolering en onderhoud van speeltoestellen. 

Vast werken er drie man personeel, wat in 

drukke periodes kan oplopen tot zo’n 5 tot 

7 man. Voor de petrochemische industrie en 

voor energiebedrijven saneren we tankstati-

AANNEMERSBEDRIJF W&J MOLENAAR
’s Gravenweg 358
2911 BK  Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-312277
Website: www.molenaar-nieuwerkerk.nl 

ons, waarbij we afgekeurde tanks opruimen en 

nieuwe plaatsen”.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen                                                

Randy: “We kiezen ervoor om met duurzame materi-

alen te werken en waar mogelijk ook eerder gebruikt 

bestratingsmateriaal in te zetten. Verder vinden we 

het ook onze taak om mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt bij ons in dienst te nemen”.

Over voetbal gesproken                                                                            

Zowel Randy als Iwan hebben bij de jeugd van 

Nieuwerkerk gevoetbald. Beiden stopten nadat 

ze bij de A-jeugd speelden. Vooral Iwan was 

getalenteerd en maakte kort deel uit van de 

selectie. Wel volgen de neven de prestaties van 

Nieuwerkerk nog steeds nauwgezet. Randy: 

“Maar onze hartstocht gaat nu meer uit naar de 

club op Rotterdam-Zuid, Feyenoord, waar we 

allebei fervent supporter van zijn”.

W&J MOLENAAR 

van links naar rechts:
Randy Molenaar en Iwan Segers

In onze groepspraktijk zijn meerdere fysiotherapeuten en manueel 

therapeuten werkzaam, Onder “het team” kunt u vinden welke 

fysiotherapeuten in onze groepspraktijk werkzaam zijn en welke 

eventuele specialisatie zij hebben.

Naast de algemene praktijkinformatie kunt u onder meer informatie 

vinden omtrent de inhoud over het beroep fysiotherapie en manuele 

therapie. Sinds 2006 heeft U voor een afspraak bij de fysio-/

manueel therapeut geen verwijsbriefje meer nodig. Na een eerste 

consult bespreken wij met U of een behandeling bij ons zinvol is of 

dat een ander vervolgtraject gewenst is.

U kunt bij ons terecht voor:

Fysiotherapie • Sportfysiotherapie • Manuele therapie

Kindermanuele therapie • Oedeemtherapie • Medical taping

Beweegprogramma’s (diabetes,COPD,etc) • Mensendieck therapie

Sportcentrum ‘‘de Koornmolen’’ Tweemanspolder 6a, 2761 ED Zevenhuizen • tel.: 0180 - 63 40 21

IJslandmos 4, 2914 SH Nieuwerkerk a/d IJssel • tel.: 0180 - 31 56 20

Leliestraat 3, 2761 HD Zevenhuizen • tel.: 0180 - 63 21 88
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BEDDENWINKEL ZEVENHUIZEN
Swanlaweg 6-8
0180-328231

Getoonde model: Avek Fier Line

WWW.DROOMVLUCHTSLAAPCOMFORT.NL

GOED
SLAPENSLAPEN

Is de beste training!

BEDDENWINKEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Rotterdamseweg 64

0180-516563
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Reigerhof 113
2914 KE Nieuwerkerk a/d IJssel

Tel. 0180-391000

365 dagen 
per jaar open

Openingstijden:
ma/za 08.00-21.00 uur

zondag 12.00-20.00 uur.
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BERNDSEN

Opdrachtgevers

Vakmanschap en ervaring in staalconstruc-

ties is de kracht van het bedrijf. Staalcon-

structies voor bedrijfspanden, woningen, 

garages, maar ook bruggen, hekwerken, 

trappen en bordessen maakt men bij de 

vleet. Vakwerk is de beste garantie voor een 

volgende opdracht Theo: ”De beste reclame 

voor ons bedrijf is de mond tot mondre-

clame”. Bij slachterij T. Boer en Zoon aan 

de ’s-Gravenweg werken ze al jaren. Ook 

voor de plaatselijke aannemers Valkenburg, 

Stam en aannemers in de regio Rotterdam 

doen ze veel constructiewerk. Straalbedrijf 

Schep op Kortenoord is eveneens een vaste 

klant. Martin, de jongste van het stel, werkt 

fulltime voor KLM Cargo, waar hij op de 

vrachtafdeling o.m. trappen en constructie-

werken monteert welke op de zaak gemaakt 

zijn. Theo: ”Bij de voetbalvereniging hebben 

we destijds het staalwerk en het terras van de 

nieuwe accommodatie gemaakt. Ook bij de 

tennisclub TCN hebben we aan de construc-

tie van het nieuwe clubhuis meegewerkt”. 

Kortom, Berndsen Constructie is van alle 

markten thuis.

Wie kent ze niet? De broers Theo (55), Arnold (51) en Martin (49) Berndsen zijn de vertrouwde gezichten 

bij Berndsen Constructie, het Nieuwerkerks familiebedrijf aan de Vrijheidslaan 51. Je treft ze altijd aan in 

hun werkplunje, bezig met een karwei. De broers vormen een uniek trio, waarop “arbeid adelt” zeker van 

toepassing is. Harde werkers zijn het, die altijd bezig zijn met hun werk. Hun motto?  “De klant is altijd 

koning”. De broers vormen de derde generatie eigenaren van Berndsen Ook vader Tinus (94) komt nog 

graag elke dag naar de zaak. Met zijn onafscheidelijke sigaar blaast hij constant een dikke rookpluim de 

werkplaats in. Bij de gebroeders zijn er meer die een goede sigaar niet afslaan. In 2022 bestaat het bedrijf 

100 jaar(!), een unieke aangelegenheid, wat de familie samen met hun drie man personeel en een grote 

groep zakelijke relaties hopen te vieren. 

Berndsen Constructie
Een begrip in ons dorp

Sportief

Over hun favoriete club zijn ze duidelijk 

“Niets is sterker dan dat ene woord, Feyen-

oord” klinkt het eenstemmig. De prestaties 

van v.v. Nieuwerkerk volgen ze natuurlijk 

ook op de voet. Theo: “Ik ga op zaterdag-

avond nog weleens naar Excelsior toe. Een 

leuke club met een gezellig sponsorhome”. 

Maar de zondag staat bij Theo en Arnold 

vooral in het teken van een balletje slaan 

op golfclub Hitland. Arnold: “En 1x per 

jaar trekken we de golfschoenen aan voor 

een korte buitenlandse trip met een groep 

gezellige gasten, waaronder clubsponsors 

Hans –TMR- Jeroense, Rob –Shoeby- 

Schurink en Kees –Valkenburg- Schep.                                                                                

De gebroeders Berndsen hebben hun zaakjes 

goed voor elkaar.

BERNDSEN SMEDERIJ EN CONSTRUCTIEBEDRIJF  
Vrijheidslaan 51
2912 EA  Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-312361
Email: info@berndsen-constructie.nl 
Website: www.berndsen-constructie.nl 

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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Adviesbureau Eltee B.V.
‘s Gravenweg 142

2911 CJ Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel: +316-54755197
ltdelange@hetnet.nl
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De goedkoopste in de regio!

Voordelige-container.nl is onderdeel van Reijmgroep B.V.

Container nodig?
Binnen 24 uur geleverd.

Direct beschikbaar
24/7 Online bestellen

Telefonisch bestellen
0180 31 11 10

Alles in één prijs
inclusief BTW€ Uw afval milieu

vriendelijk verwerkt€ Gratis levering  
in de regio€
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Uw totaalinstallateur met alle 
specialismen onder één dak

www.tibvanwijngaarden.nl

KvINL

Kwaliteit voor
Installaties
Nederland



KANTOORTEHUUR 010

KANTOORTEHUUR 010 
voor uw bedrijfshuisvesting
Bij Vastgoedbedrijven tref je meestal mannen aan in nette grijze pakken en bijpassende stropdassen, 

die je te woord staan. Wat schertst je verbazing als je op bezoek komt bij Kantoortehuur 010 aan 

de Essebaan 17b in Capelle aan den IJssel en hartelijk verwelkomd wordt door drie leuk geklede, 

charmante dames. Gabrielle, Carola en Heidy, allemaal tussen de 30 en 40 lentes jong, zijn de drie 

dochters van vader Wim Schipper. Laatstgenoemde heeft jarenlang Schipper Bouwgroep gerund. 

Tijdens het gesprek met de zussen komt vader even binnen wandelen. Met hem nemen we de 

geschiedenis door van Kantoortehuur 010.

KANTOORTEHUUR 010
Essebaan 17 B
2908 LJ  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-2588888
Website: www.kantoortehuur010.nl 

word je door de overheid via ministeriele 

voorschriften hiertoe verplicht. Ook de ban-

ken stellen eisen bij investeringen in vastgoed. 

Nieuwe panden moeten nu een A t/m C groe-

ne label hebben, wil de bank meefinancieren. 

Maar in eerste plaats verduurzamen wij onze 

panden voor onze eigen portemonnee. Alle 

kantoorruimten zijn 24 uur per dag 7 dagen 

in de week beschikbaar voor onze huurders. 

Het is dan ook te begrijpen dat de energiere-

kening fors oploopt. Door het plaatsen van 

zonnepanelen, zoals dat bij het Ondernemers-

huis Capelle en elders is gebeurd, valt op ener-

gielasten flink te besparen. Ook ledverlichting 

brengen we in al onze panden aan. Door 

gebruik te maken van slimme energiemeters, 

kunnen we de effecten van onze maatregelen 

goed in kaart brengen”

Hoe sportief zijn de dames Schipper?                                                                          

Carola: “Als “echte Nieuwerkerkers” zijn we 

natuurlijk trots op de grootste voetbalvereni-

ging in de regio. Mijn vader Wim is supporter 

van Nieuwerkerk en sponsor van de club. En 

mijn dochter speelde tot vorig seizoen nog bij 

de meisjes van VVN. Ikzelf ben al jaren actief 

in de dressuursport”. 

Gabrielle: ”In een ver verleden heb ik 

zelfs nog in het dameselftal van Nieu-

werkerk gevoetbald. Nu focus ik me op 

het lopen van de Rotterdamse marathon 

in april dit jaar”. Eén sport doen ze alle 

drie graag: naar de wintersport gaan.                                                                        

De zussen zijn naast zakelijk en charmant ook 

nog eens sportief!

Een blik in het verleden       

Wim Schipper, Nieuwerkerker van geboorte, 

zit al meer dan 30 jaar in de bouwwereld. 

Zijn bouwbedrijf was een belangrijke speler 

in de woningbouw. Later maakte het bedrijf 

vooral naam in de scholenbouw. Maar Wim 

Schipper heeft “meerdere peilen op zijn 

boog”, want de laatste decennia is Schipper 

Vastgoed ontstaan. Zo heeft Wim Schipper 

in een periode van meer dan 10 jaar het 

Ondernemershuis in Capelle, het Onderne-

merscentrum Zuidplas aan de Kerklaan in 

Nieuwerkerk, het Business Centrum Schie-

point in Schiedam en twee gebouwen nabij 

de Hoofdweg voor kantorenverhuur geschikt 

gemaakt. En wie denkt dat Wim Schipper 

(64 jaar) gestopt is met werken, vergist zich. 

Wim: “Op de Hoofdweg 40 in Capelle zijn 

we een vleesverwerkingsbedrijf volledig aan 

het strippen om er later een meubelzaak in te 

huisvesten”. 

Kantoortehuur 010                                                                                                             

Twee jaar geleden zijn de zussen Schipper 

gestart met het verhuren van kantoorruimten. 

Ieder werkt op andere dagen. Behalve in het 

Ondernemershuis Capelle op het Lylantse 

Plein, waar nog enige ruimte vrij is, zijn alle 

locaties bezet. Gabrielle: “Al onze kantoren 

bevinden zich op goed bereikbare locaties, 

zowel met de auto als het openbaar vervoer. 

En zowel voor starters als voor groeiende 

ondernemingen bieden wij een passende 

huurtermijn voor de korte- of langere duur, 

zonder dat je daarvoor de hoofdprijs betaalt”. 

Volgens Heidy, die met Gabrielle de verhuur 

doet, maakt een grote verscheidenheid aan 

mensen gebruik van de ruimten. Heidy: 

“We hebben juristen, advocaten, IT-mensen, 

coaches, psychologen, starters en zelfs een hy-

nosepraktijk als huurders. Carola, als laatste 

zus, richt zich specifiek op het verduurzamen 

van kantoorruimten. Carola: “Meer en meer 

van links naar rechts: 
Carola, Heidy en Gabrielle
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‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  
A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  
D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N . ’
-Prof. dr. CHJ (Casper) van Eijck-

Aan het woord is prof. dr. Casper van Eijck, specialist 
alvleesklierkanker van het Erasmus MC. Een arts die ‘gewoon 
zijn werk doet’ maar dat houdt in zijn geval in dat hij patiënten 
zo goed mogelijk begeleidt naar hun einde. Want de kans om 
te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein. 
Slechts 7% blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen 
een half jaar na de diagnose. 

Samen met een team van specialisten, onderzoekers én 
artsen uit het Erasmus MC en LUMC gelooft Casper dat het 
mogelijk is om een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen 
die ervoor zorgt dat mensen langer in leven kunnen blijven. 

Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie 
(OVIT)’ genoemd; een behandeling waarbij een virus wordt 
ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem 
van de patiënt op een positieve manier wordt geactiveerd. 

Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de 
vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn treft u aan in deze 
brochure. Evenals een selectie uit de talrijke acties die sinds 
de start van de campagne Support Casper zijn geïnitieerd.  
De opbrengsten van deze acties hebben er toe geleid dat er 
nu al een start is gemaakt met het broodnodige onderzoek. 
We hopen dit tempo te kunnen voortzetten. 

‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  
A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  
D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N . ’
-Prof. dr. CHJ (Casper) van Eijck-

Aan het woord is prof. dr. Casper van Eijck, specialist 
alvleesklierkanker van het Erasmus MC. Een arts die ‘gewoon 
zijn werk doet’ maar dat houdt in zijn geval in dat hij patiënten 
zo goed mogelijk begeleidt naar hun einde. Want de kans om 
te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein. 
Slechts 7% blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen 
een half jaar na de diagnose. 

Samen met een team van specialisten, onderzoekers én 
artsen uit het Erasmus MC en LUMC gelooft Casper dat het 
mogelijk is om een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen 
die ervoor zorgt dat mensen langer in leven kunnen blijven. 

Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie 
(OVIT)’ genoemd; een behandeling waarbij een virus wordt 
ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem 
van de patiënt op een positieve manier wordt geactiveerd. 

Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de 
vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn treft u aan in deze 
brochure. Evenals een selectie uit de talrijke acties die sinds 
de start van de campagne Support Casper zijn geïnitieerd.  
De opbrengsten van deze acties hebben er toe geleid dat er 
nu al een start is gemaakt met het broodnodige onderzoek. 
We hopen dit tempo te kunnen voortzetten. 

‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  
A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  
D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N . ’
-Prof. dr. CHJ (Casper) van Eijck-

Aan het woord is prof. dr. Casper van Eijck, specialist 
alvleesklierkanker van het Erasmus MC. Een arts die ‘gewoon 
zijn werk doet’ maar dat houdt in zijn geval in dat hij patiënten 
zo goed mogelijk begeleidt naar hun einde. Want de kans om 
te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein. 
Slechts 7% blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen 
een half jaar na de diagnose. 

Samen met een team van specialisten, onderzoekers én 
artsen uit het Erasmus MC en LUMC gelooft Casper dat het 
mogelijk is om een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen 
die ervoor zorgt dat mensen langer in leven kunnen blijven. 

Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie 
(OVIT)’ genoemd; een behandeling waarbij een virus wordt 
ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem 
van de patiënt op een positieve manier wordt geactiveerd. 

Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de 
vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn treft u aan in deze 
brochure. Evenals een selectie uit de talrijke acties die sinds 
de start van de campagne Support Casper zijn geïnitieerd.  
De opbrengsten van deze acties hebben er toe geleid dat er 
nu al een start is gemaakt met het broodnodige onderzoek. 
We hopen dit tempo te kunnen voortzetten. 

‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  
A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  
D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N . ’
-Prof. dr. CHJ (Casper) van Eijck-

Aan het woord is prof. dr. Casper van Eijck, specialist 
alvleesklierkanker van het Erasmus MC. Een arts die ‘gewoon 
zijn werk doet’ maar dat houdt in zijn geval in dat hij patiënten 
zo goed mogelijk begeleidt naar hun einde. Want de kans om 
te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein. 
Slechts 7% blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen 
een half jaar na de diagnose. 

Samen met een team van specialisten, onderzoekers én 
artsen uit het Erasmus MC en LUMC gelooft Casper dat het 
mogelijk is om een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen 
die ervoor zorgt dat mensen langer in leven kunnen blijven. 

Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie 
(OVIT)’ genoemd; een behandeling waarbij een virus wordt 
ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem 
van de patiënt op een positieve manier wordt geactiveerd. 

Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de 
vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn treft u aan in deze 
brochure. Evenals een selectie uit de talrijke acties die sinds 
de start van de campagne Support Casper zijn geïnitieerd.  
De opbrengsten van deze acties hebben er toe geleid dat er 
nu al een start is gemaakt met het broodnodige onderzoek. 
We hopen dit tempo te kunnen voortzetten. 

Steun ons onderzoek  
Dat kan, naast vorig genoemde opties, ook door een 
bedrag over te maken op: 
 
Rekening: NL82INGB 0000 042 000 
Ten name van: Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
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VALKENBURG BV

Bouwbedrijf Valkenburg BV 
is klaar voor de toekomst

Bouwbedrijf Valkenburg is al meer dan een eeuw een gevestigde naam in de bouwwereld. In 1914 begon Piet Valkenburg destijds een aannemingsbedrijf in 

de Dorpsstraat, waar nu het pand van MCD-supermarkt staat. Anno 2020 is het bedrijf gevestigd in een opvallend modern kantoor met werkplaats aan de 

Grasdrogerij 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel. In 2008 nam John Reijm (42) als directeur de positie over van zijn vader Piet Reijm, die er jarenlang de scepter 

zwaaide. Als nieuwe directeur volgt hij de lijn van de gedegen opgebouwde traditie van het bouwbedrijf. Al 30 jaar waakt Kees Schep (63) als vaste waarde en 

als financiële man over de soliditeit van Bouwbedrijf Valkenburg. Diezelfde rol speelde Kees ooit, als penningmeester van v.v. Nieuwerkerk, bij onze club.   

Sterke punten

John: “Vakmanschap, betrouwbaarheid en 

klantgericht ondernemen zijn de kernwaarden 

van ons bedrijf. Daarmee hebben we in de 

loop der jaren een goede naam opgebouwd. 

Door mond-tot-mondreclame hebben we veel 

langdurige relaties met opdrachtgevers. 

Slachterij T. Boer & Zn aan de ’s-Gravenweg 

is hiervan een goed voorbeeld. Daar werken 

we al zo’n 40 jaar voor. Bouwbedrijf Valken-

burg heeft in haar rijke historie veel opdrach-

ten mogen uitvoeren in zowel de utiliteits-

bouw als particuliere woningbouw. Het is een 

allround bouwbedrijf waar men ook terecht 

kan voor aan- en verbouw van een woning.

Actuele opdrachten                                                                                                           

Kees: “In maart van dit jaar hebben wij de 

grote bedrijfshal van Visser Techniek aan de 

Benno Premselastraat 99, aan de andere kant 

van de rijksweg A20, opgeleverd. Daar zijn we 

trots op. We werken nu aan de realisatie van 

BOUWBEDRIJF VALKENBURG  
Grasdrogerij 1
2913 LX  Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-312544
Email: mail@valkenburgbouw.nl 

een 1200 m2 grote bedrijfshal met 600 m2 

kantoorruimte erop voor de Seamark-Group 

op Maasvlakte Plaza. Verder zijn we in Woer-

den volop bezig om samen met een andere 

combinatie 33 woningen te bouwen. Ook in 

Naaldwijk zijn we actief, daar realiseren we 

19 luxewoningen. En in de directe omgeving 

zijn we o.a. bezig met diverse verbouwingen 

van woningen, bedrijfspanden en met het 

realiseren van luxe woningen.”

Bouwbedrijf Valkenburg is geworteld in ons 

dorp en maatschappelijk betrokken bij meer-

dere verenigingen

John & Kees: “Naast sponsoring bij diverse 

verenigingen zijn we bij veel Nieuwerkerkse 

clubs met bouwplannen betrokken geweest. De 

renovatie van de accommodatie van tennisclub 

TCN hebben we gedaan. Zo ook de nieuw-

bouw van verenigingsgebouw Con Musica van 

muziekkorps DKV en ook de sporthal “Kleine 

Vink” van CKV-korfbal is van onze hand. 

Onze onderaannemers zijn onze partners. Bij 

sommige opdrachten trekken we samen op 

met bekende Nieuwerkerkse bedrijven als o.a. 

Berndsen Constructiebedrijf (de gebroeders), 

Zuidplas Dakbedekkingen (Henk ter Maten) 

en installatiebedrijf De Jong in de School-

straat. 

Sportief actief                                                                                                                     

John: ”Ik pak zo nu en dan mijn mountain-

bike om eens lekker uit te waaien”. Kees trekt 

liever met vrienden naar Golfbaan Hitland om 

daar samen gezellig in een paar uur 18 holes 

te lopen. En hij wandelt graag.  Naast sport 

zijn beiden vooral gehecht en verbonden aan 

Bouwbedrijf Valkenburg BV.

van links naar rechts:
Kees Schep en John Reijm
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Postbus 292
2910 AG Nieuwerkerk a/d IJssel
E: info@zuidplasdakbedekkingen.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

0240980.pdf   1 9-3-2020   15:30:51

Ik ben soms zo  
onzeker

Mijn ouders gaan scheiden, 
wat moet ik doen?

 Een vriend van mij wordt 

gepest. Hoe kan ik helpen?

Het gaat niet zo 
goed op school...

He
b je vragen of zit je ergens mee?

Wij willen je graag helpen. 
Kijk voor alle info op onze website: 

www.cjgcapelle.nl

Een vriend van mij wordt Een vriend van mij wordt Een vriend van mij wordt Een vriend van mij wordt 

Hoe kan ik minder 
vaak boos worden?

0241861.pdf   1 20-5-2020   14:03:51



ORANGE MOTORS

Orange Motors gaat met zijn tijd mee

Hierdoor kunnen vaste klanten en kopers van 

een nieuw model Opel gebruik maken van de 

Orange app. Via deze app krijg je berichten van 

geplande onderhoudsbeurten, de Apk-keuring 

en bij pech kun je 24 uur 7 dagen per week de 

Opelpechhulp oproepen, die je gratis weer op 

weg helpt. En omdat het elektrisch autorijden 

uit milieuoverwegingen steeds meer wordt 

gestimuleerd, speelt Orange Motors Capelle 

hier direct op in met de nieuwe Opel Corsa E 

en -Ampera E. Door het Klimaatakkoord heeft 

het kabinet recentelijk besloten dat particuliere 

autobezitters, die de overstap maken naar een 

nieuwe elektrisch auto binnenkort een subsidie 

krijgen van € 4000,-. Voor zakelijke rijders is het 

nu al financieel voordelig om de stap naar elek-

trisch te maken. Zij betalen geen wegenbelasting 

en geen Bpm. 

Auto’s leasen steeds aantrekkelijker                                                                                

Aad Frings: “Onze klanten kiezen er steeds meer 

voor om de aanschaf van een nieuwe auto op 

lease basis van Private lease te doen. Mensen 

vinden vooral het gemak om precies te weten 

wat de maandelijkse kosten zijn en geen kopzor-

gen te hebben over onderhoud en verzekering, 

de redenen van die stap. Bij Orange Motors heb-

Orange Motors aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel valt iedereen direct op door de uiterst moderne 

showroom met veel glas. Het filiaal in Capelle heeft zijn klanten vooral uit de Rotterdamse woonwijken Alexander, 

Ommoord, Zevenkamp en Nesselande maar ook uit Nieuwerkerk, de overige Zuidplas-gemeenten en de Krimpe-

nerwaard. Orange Motors beschikt in totaal over 6 vestigingen in de regio Groot-Rotterdam en het Westland. 

Willem Uitenbroek, hoofd Serviceafdeling, en Aad Frings, hoofd Afdeling Verkoop, vormen hier samen het vestigings-

management. Met de overige 2 leidinggevenden in het bedrijf komen ze gezamenlijk aan zo’n 150 jaar werkervaring. 

Ze kennen daardoor al hun vaste klanten en de klanten kennen hun vertrouwde gezichten. Dat maakt het verklaar-

baar waarom juist het filiaal van Orange Motors Capelle al jaren de Opelklanten tevredenheid Award wint. Die prijs 

komt tot stand doordat alle Opelklanten in het land punten geven voor de servicegerichtheid van hun dealer. 

Orange Motors Capelle, 
Opel dealer klaar voor de toekomst   

ben we twee leasemaatschappijen, zodat iedere 

wens snel geregeld kan worden”.  

Schaalvergroting in de autobranche                                                                             

Willem Uitenbroek: “De tendens dat autobedrij-

ven met elkaar fuseren speelt al langer. Wij zijn in 

2014 met de Eef en Huub bedrijven een krachten-

bundeling aangegaan de firma P.A. van de Kooy, 

die in het Westland Opeldealer was. Het voordeel 

hiervan is dat door grootschalige inkoop, we de 

verkoopprijs van onze modellen aantrekkelijk 

kunnen maken”.  

Over Feyenoord gesproken                                                                                            

Willem en Aad zijn beiden Feyenoordsupporter. 

Dat kan ook bijna niet anders. Aad Frings: “Oran-

ge Motors levert als sponsor ieder jaar zo’n 150 

(!) Opels aan de club. Alle Feyenoordspelers, met 

toppers als Berghuis en trainer Advocaat incluis, 

rijden in een aantrekkelijk model. Maar niet alleen 

zij. Ook iedereen die een rol speelt binnen Feyen-

oord, rijdt met plezier in een gaaf uitziende Opel”. 

Orange Motors Capelle is daarnaast sponsor van 

v.v. Capelle en onze club, v.v. Nieuwerkerk. Aan 

de voetbalsport heeft Orange Motors zijn hart 

verpand, dat mag weleens gezegd worden.

ORANGE MOTORS CAPELLE 
Klaverbaan 22
2908 KD  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4422388
Website: www.orangemotors.nl/capelle 23

van links naar rechts:
Willem Uitenbroek en Aad Frings

Al uw voeding en benodigdheden voor  
vee, huis- en hobbydieren. 

 
Een ruim assortiment kwaliteitsvoeding  

voor elke diersoort.  
 

Advies op maat. 
 

Particuliere verkoop in onze  
dierenspeciaalzaak!  

 

’s Gravenweg 312   
Nieuwerkerk a/d IJssel    

Tel: 0180-897300 
info@vente-diervoeding.nl 

 

www.vente-diervoeding.nl 
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uwtuincentrum.nl

Albert van ‘t Hartweg 59
2913 LE Nieuwerkerk a/d IJssel

T 0180 - 31 41 25

   Groot assortiment bomen  
   Vaste planten  
   Kamerplanten  
   Heesters
   Hagen  
   Graszoden  
   Snijbloemen  
   Decoratie
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Engelvaart 
              Tweewielers

www.engelvaart-tweewielers.nl
Kanaalweg 17 - 2903 LR Capelle a/d IJssel - 010 450 63 30

Ruime keuze uit diverse merken fietsen en scooters

www.engelvaart-tweewielers.nl
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goud bedrijfshuisvesting
is dé deskundige op het gebied
van regionale huisvesting.
kijk voor een uitgebreid aanbod op:
www.goud-bhv.nl

goud bedrijfshuisvesting
is dé deskundige op het gebied
van regionale huisvesting.
kijk voor een uitgebreid aanbod op:
www.goud-bhv.nl

goud bedrijfshuisvesting
is dé deskundige op het gebied
van regionale huisvesting.
kijk voor een uitgebreid aanbod op:
www.goud-bhv.nl
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VAN LEEUWEN MAKELAARDIJ O.G. b.v.

Voor meer informatie ga je naar ons woningaanbod op 
www.vanleeuwenmak.nl of www.funda.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel
Kerklaan 38-B (nabij station)

2912 CK Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-313370

Fax: 0180-319868

Moordrecht
De Smidse 36

2841 XW Moordrecht
Telefoon: 0182-370774

Fax: 0182-379987

E-mail:
info@vanleeuwenmak.nl

VAN LEEUWEN MAKELAARDIJ O.G. b.v.

Voor meer informatie ga je naar ons woningaanbod op 
www.vanleeuwenmak.nl of www.funda.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel
Kerklaan 38-B (nabij station)

2912 CK Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-313370

Fax: 0180-319868

Moordrecht
De Smidse 36

2841 XW Moordrecht
Telefoon: 0182-370774

Fax: 0182-379987

E-mail:
info@vanleeuwenmak.nl
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BRASSERIJ DE BERG

Horecafamilie van de Berg

Erik van den Berg (57 jaar), altijd joviaal en 

vrolijk, is een telg uit een horecafamilie. Hij 

zwaait hier al sinds 1996 de scepter. Erik wordt 

hierin nu bijgestaan door zijn twee dochters, 

Robin (29 jaar), en Jaimie (25 jaar). Schoonzoon 

Justin is de keukenchef. Beide dochters hebben 

de kneepjes van het horeca vak snel eigen 

gemaakt, zo blijkt. De gezellige babbel en een 

vlotte bediening hebben ze van hun vader 

overgenomen. Inmiddels maken zij de meeste 

uren in de zaak. Erik zelf doet de inkoop, 

draait regelmatig dagdiensten en neemt zo nu 

en dan plaats aan de bar om met vaste klanten 

een biertje te drinken en bij te kletsen. Elke 

namiddag stipt om kwart over vijf neemt vader 

Piet van den Berg (83 jaar) ook plaats aan de bar. 

Na een leven van hardwerken in zijn snackbar 

aan de Verzetsstraat, maakt Piet senior nu de 

satéhapjes en kippenpootjes voor de Berg klaar.  

       

Eten voor een betaalbare prijs

Erik: “Ik doe elke dag de inkoop en zorg 

voor dagverse seizoens-gebonden producten. 

Elke maand stellen we een wisselend menu 

samen. Mediterrane invloeden, huisgemaakt 

en biologisch zijn hierin kernwoorden. Voor 

slechts € 27,50 per persoon krijg je een heerlijk 

uitgebalanceerd drie gangen diner. Maar 

we hebben ook dagschotels, zoals salades, 

Brasserij De Berg is een begrip in Nieuwerkerk. De gezellig ingerichte horecazaak aan het Raadhuisplein 

beschikt niet alleen over een goed restaurant, maar elk weekend vanaf een uur of tien gaat jong en oud 

Nieuwerkerk richting de bar voor een gezellige stapavond. En bij marktdagen en in de zomer, zeker als de 

zon zijn ware gezicht laat zien, biedt het terras een uitstekende plek om met vrienden en vriendinnen even 

bij te praten onder het genot van drankje en hapje.   

Brasserij De Berg is zoveel meer!
kipsaté en clubsandwiches voor 10 tot 14 

euro. Onze specialiteit is verse vis en hiermee 

onderscheiden we ons van andere zaken. Elke 

dag haal ik verse vis bij de groothandel”.

Gezelligheid troef

Brasserij De Berg heeft zijn bekendheid ook 

te danken aan de leuke feestjes die ze eens in 

de drie weken organiseren. Erik: “Regelmatig 

zijn er liveoptredens van artiesten. Maar ook 

Carnaval- Halloween- en Après-ski-feesten en 

de succesvolle Spaanse- en Hollandse avonden 

vinden altijd gretig aftrek”. Voor wie zo nu en 

dan “de bloemetjes eens buiten wil zetten is 

Brasserij de Berg “the place to be”. Erik: “Ik 

organiseer voor groepen mannen op verzoek 

ook “een high beer”, waar we 5 soorten bier 

schenken in combinatie met bijpassende hapjes. 

En de dames vergeet ik zeker niet. Vriendinnen 

krijgen “een high wine” met passende heerlijke 

hapjes aangeboden”. Ja, Brasserij de Berg biedt 

zoveel meer!

BRASSERIJ DE BERG
Reigerhof 27
2914 KC  Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-324719
Mail: info@brasserijdeberg.nl 
Website: www.brasserijdeberg.nl 

van links naar rechts:
Justin, Jaimie, Erik en Robin
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10% korting op bestellingen via onze website! Betalen via Ideal mogelijk.

10% korting op bestellingen via onze website! Betalen via Ideal mogelijk.

10% korting op bestellingen via onze website! Betalen via Ideal mogelijk.
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Autospuit- en Plaatwerkerij voor personen- en bedrijfswagens
Gratis vervangend vervoer
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Alle dag supermarkt
MCD Verkaik

Kerklaan 67 - Nieuwerkerk aan den IJssel

0180-399035 - janverkaik3@hotmail.com 

verkaiknieuwerkerk
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Tuinconcept

Tel.:  +31(0)6-44220122

Tuincreatie tot realisatie
Tuinontwerp - Tuinaanleg - Tuinonderhoud

Tuinconcept

Tel.:  +31(0)6-44220122

Tuincreatie tot realisatie
Tuinontwerp - Tuinaanleg - Tuinonderhoud

Tuinconcept

Tel.:  +31(0)6-44220122

Tuincreatie tot realisatie
Tuinontwerp - Tuinaanleg - Tuinonderhoud
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Steun het 
wetenschappelijk 

onderzoek. 

Draag bij aan de 
oplossing voor Parkinson.

IBAN: NL10ABNA0504201530
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EUREKA BLOEMWINKEL

Hij heeft een halve week slecht geslapen. Bij de start van de Corona-crises half maart zag hij het 

even niet zitten. Nico: “Je werkt met verse handel en als je opeens de winkel moet sluiten, dan ziet 

het er toch somber voor je uit”. Maar het tegendeel gebeurde.  Nico: “De afgelopen twee maanden 

heb ik nog nooit zoveel tuinplanten verkocht. Thuis werken blijkt in de praktijk ook in de tuin werken.                                                                                          

En vooral met Pasen en met Moederdag hebben we gigantisch veel bloemstukken afgeleverd. Veel 

moeders maar ook opa en oma, allemaal kregen ze een bloemetje. Vooral via de e-mail kwamen de 

bestellingen binnen. In deze 11/2 meter samenleving gebeurt dat steeds meer”.

Nico van Spanje van Eureka 
Bloemwinkel in winkelcentrum 
Dorrestein kijkt tevreden terug

EUREKA  BLOEMBINDERS
Dorrestein 11
2912 BC  Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-313079
Mail: info@eurekabloembinders.nl
Website: www.eurekabloembinders.nl 

Eureka Bloemwinkel al meer

dan 50 jaar een echt familiebedrijf  

In 1967 startte vader Van Spanje met tuincentrum 

Eureka aan de Pr. Alexanderlaan. Inmiddels is 

Eureka Bloemwinkel alweer jaren te vinden in 

de sfeervolle, fleurig ingerichte bloemenzaak in 

winkelcentrum Dorrestein. In 2008 heeft Nico van 

Spanje (52 jaar) de zaak overgenomen van zijn 

broer. Hij maakte de overstap van een belangrij-

ke functie bij de afd. Groenvoorziening van de 

gemeente Dordrecht naar het familiebedrijf Van 

Spanje.

Met groene vingers geboren worden

Bij de familie Van Spanje leerden ze als kind 

al vroeg hoe je planten en bloemen goed moet 

verzorgen. Die ervaring en kennis deden ze op in 

de bloemenzaak van pa. Nico volgde daarna nog 

een opleiding tot hovenier. Zijn zussen Annemarie 

en Erna en medewerkster Amanda zijn al jaren de 

vaste gezichten in de winkel. Door hun vriendelijke 

uitstraling en kennis van zaken is de klanttevreden-

heid bij Eureka Bloemwinkel hoog. 

Eureka heeft een breed

assortiment aan bloemen en planten

De betekenis van het Griekse woord Eureka = 

ik heb het gevonden. Bij Eureka maken ze die 

uitdrukking waar. Zo kun je er elk seizoen vrolijke 

kleurrijke boeketten kopen en allerlei soorten 

planten. En bij geboorte, verjaardagen, ziek zijn 

of huwelijk wordt steevast een passend bloemar-

rangement samengesteld. Maar ook voor potten, 

vazen en cadeauartikelen is Eureka het juiste adres. 

Veel werk heeft men ook in het leveren van bloem-

stukken bij begrafenissen.

Wielerliefhebber 

Nico van Spanje heeft zijn hart verpand aan wiel-

rennen. Nico: “Ik ga graag elke zondag met mijn 

fietsmaten het parcours op. Na zo’n 75 kilometer 

lekker fietsen, voel je je als herboren. Natuurlijk 

volg ik ook Feyenoord, maar ik kies voor de 

racefiets”.

Margrietveld 28
2914 CG  Nieuwerkerk a/d IJssel

06-42055126
info@bouw5d.com

Altijd een duurzaamadvies

Energie Prestatie Advies 

Kostendeskundige

www.bouw5d.com
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www.kinderfonds.nl

Even niet bang zijn  
omdat mama als een  
monster  tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.  
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.  
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg. Een ziek kind

kan niet zonder 
zijn ouders



THE SOUTH AMERICAN FOOD EXPRESS

SAFE b.v. Proef de tropische sfeer 
The South American Food Express (SAFE b.v.) is 

al 32 jaar een toonaangevende groothandel en 

distributeur in exotisch fruit, smaakvolle verse 

tropische groenten en levensmiddelen. Rajesh 

Bharatsingh is al meer dan 20 jaar verbonden aan 

het bedrijf en voert zo’n 15 jaar de directie. Het 

bedrijf is gevestigd aan de Groothandelsmarkt 86 

(Spaanse Polder) in Rotterdam. 

Let’s taste the tropics together

Rajesh: “Mijn ouders zijn samen begonnen nadat 

ze zelf jarenlang een tropische winkel hadden. 

Ze zijn klein begonnen, maar we zien nu dat de 

samenleving steeds meer samensmelt. Daarnaast 

gaan mensen steeds verder reizen en maken dan 

kennis met exotische keukens. Eenmaal terug in 

Nederland willen ze graag dezelfde beleving terug 

als op vakantie. Daarom kunnen we steeds meer 

mensen blij maken met onze producten en drank-

jes. Zoals mango’s, kokosnoten, kousenband, 

pepers, pittige specerijen, heerlijke tropische 

marinades voor vlees- en visgerechten, een ruim 

assortiment peulvruchten, graanproducten, diver-

se soorten rijst en heerlijke tropische drankjes”.   

SOUTH AMERICAN FOOD EXPRESS
Groothandelsmarkt 85-87
3044 HC  Rotterdam
Telefoon: 010-4622988
Mail: info@safebv.nl 
Website: www.safebv.com  

Missie 

Niet voor niets stelt the South American Food 

Express zich als doel om met kwaliteitsproduc-

ten Nederlanders te verrijken met verschillende 

smaken uit de diverse culturen die ons land 

rijk is.       

Van heinde en ver                                                                                  

De producten komen vooral uit Afrika, Azië 

en Zuid-Amerika. Maar ook uit de warmere 

landen van Europa (denk aan Spanje, Portugal 

en Italië. Rajesh: “De branche is altijd op zoek 

naar een manier om de producten zo vers 

mogelijk aan te bieden. Producten uit andere 

werelddelen worden altijd ingevlogen. Na 

de oogst in het land van herkomst (denk aan 

bijvoorbeeld Suriname) dan ligt het product 2 

dagen later in de winkelschappen”.

Wie zijn de klanten                                                                                 

Rajesh: “Ons klantenbestand is heel erg divers. 

Doordat wij zowel verse, diepvries als droge 

producten verkopen, hebben wij een assorti-

ment van ruim 2000 artikelen. Door ons brede 

assortiment hebben wij klanten van de kleine 

hoekwinkel, horeca tot aan de grote super-

markten (denk aan AH en Jumbo).

Mr. Cool, een heerlijke tropische frisdrank                                               

Langs het hoofdveld van v.v. Nieuwerkerk 

vraagt SAVE b.v. met een enorm groot 

reclamebord aandacht voor Mr. Cool, een 

heerlijke tropische frisdrank en huismerk 

van het bedrijf. Rajesh: “Mr. Cool is te 

koop bij de beter gesorteerde toko’s en bij 

de keten Amazing Oriëntal, maar ook bij de 

Surinaamse broodjeszaken en restaurants. 

Verder zijn wij druk bezig met diverse 

supermarktketens om het product standaard 

in de schappen te krijgen. We hebben 

diverse promo teams en kunnen ook bij de 

voetbalvereniging een proeverij houden en 

hier een leuke invulling aan geven!!                                          

Over voetbal gesproken

Twee zoons van Rajesh spelen beiden bij 

de pupillen van JO13-4. Yash verdedigt het 

doel met verve, Ishaan is een talentvolle 

middenvelder. “Rajesh: Mijn ouders hebben 

altijd 7 dagen in de week gewerkt. Omdat ik 

vanaf mijn 11e jaar meeloop in de zaak, heb 

ik dat altijd als mijn hobby gezien. Dat doe 

ik trouwens nog steeds. Van sporten  

kwam dus niet veel. Maar mijn hart ligt bij  

Feyenoord”. 
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www.vastelandadvocaten.com
contactpersoon Hans Slager (06 532 70 430)

...daar kun je op bouwen.
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Kwaliteitsdrukwerk 
met de juiste impact

printpowermedia.nl
Quality Printing
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Aannemingsbedrijf
W&J Molenaar B.V.
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‘s Gravenweg 358 • 2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-31 22 77 • F: 0180-31 94 00

E-mail: info@molenaar-nieuwerkerk.nl
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‘s Gravenweg 358 • 2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-31 22 77 • F: 0180-31 94 00

E-mail: info@molenaar-nieuwerkerk.nl

www.molenaar-nieuwerkerk.nl
Molenaar.indd   1 13-9-2013   12:13:55

Aannemingsbedrijf W&J Molenaar B.V. 
is gespecialiseerd in het adviseren, 
ontwikkelen en uitvoeren van projecten 
op het gebied van infra, vloeistofdichte 
verzieningen & saneringen.

“Wij doen waar wij goed in zijn, zodat 
u kunt doen waar u goed in bent.”

‘s Gravenweg 358  •  2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180 - 31 22 77  •  E-mail: info@molenaar-nieuwerkerk.nl
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 Loungeplekken creëren

  Borders & Kunstgras   Bestrat ing & Beplant ing

  V londers & Schut t ingen

Het is tijd voor 

een tuin van 

Comforttuinen!

Vakkundig 

Verrassend 

Veelzijdig

  Veranda’s & Overkappingen

T  06 - 15 40 78 58

E  info@comforttuinen.nl

I   www.comforttuinen.nl
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HOOFDSPONSOR

DEN OUDEN ASSURANTIËN, VERZEKERINGEN/ 

HYPOTEKEN, NIEUWERKERK A/D IJSSEL 

CO-SPONSORS

Eticoll, zelfklevende etiketten, Capelle a/d IJssel

Michels, administratie & belastingadvies, 

 Capelle a/d IJssel

Peinemann, Hoogwerksystemen, Rotterdam-Hoogvliet

T. Mulder Rotterdam, groothandel in o.a. 

Installatiematerialen, Rotterdam

Technisch Installatiebureau van Wijngaarden, 

Nieuwerkerk a/d IJssel

SUB-SPONSORS

Berndsen, smederij en Constructie

Blansjaar, kranen en graafmachines, Wateringen

Bos Nieuwerkerk, schoorsteentechniek

Bouwbedrijf Valkenburg

Jumbo Kraan, supermarkt

Camozzi, Industrial Automation Solutions

Creativ Company/ IHobby.nl, o.a. hobbymaterialen en 

workshops

Daka Sport, Rotterdam

Eltee Adviesbureau, onteigeningsspecialisten MKB

Goud, Bedrijfshuisvesting

Kantoortehuur010.nl, Capelle a/d IJssel                                                      

Linde, Interieurs

Mommers, schoonmaakservice

Print Power Media,  o.a. big prints

ReadMe Signing/ Wayfinding, Rotterdam

Schipper & Paaimans Bouwgroep, Schiedam

Shoeby Fashion,

V2N,  accountants & adviseurs, Hendrik Ido Ambacht

Van der Hammen, notariskantoor, Zevenhuizen/ 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

Welpos, kassa-oplossingen, Moordrecht

W.& J. Molenaar B.V. Grond, weg- en waterbouw 

W. Twigt & Zonen, bedrijfsauto’s

ZP, Zuidplas dakbedekkingen

100% voetbal, Capelle a/d IJssel

SPONSORS PLUS

A.J. Sonneveldt, transportbedrijf, Rotterdam

Brasserij en partyservice de Berg, 

Schotte B.V., o.a. slopen van bouwwerken

De volgende bedrijven zijn sponsor door middel van 

onder andere een RECLAMEBORD, een BANNER of een 

ADVERTENTIE via de vv Nieuwerkerk site

Anker, grondverzet

Arjen Kandt, Speciaaltransport

Baas drukkerijen

Baasimmedia, print, sign en webcommunicatie

Beltona, sportkleding, Rijswijk

Benno Timmer, Schilderwerken

Bij Bourgondisch, o.a. culinaire cadeau’s

Bos, K. van den, transportbedrijf, Rotterdam

Chinese Muur, Reigerhof

D- Drinks, Active O2 sportdrank

De Jong Koster, accountants en belastingadviseurs, 

Ridderkerk

De Jong behang/schilders, Capelle a/d IJssel

De Winter, Transportbedrijf

Eureka, bloem- en tuinsierkunst

Favors!, dameskleding Street One en Cecil

FoodLoverz, catering

Foto Terry, bruidsreportages & portretfoto’s, Rotterdam

Gebr. Blok, hoveniersbedrijf

Goos, drukkerij, Ouderkerk aan den IJssel

HT Infra, o.a. wegenbouw

Hagoort, betonboringen

Health Sportiv

Hofland, automaterialen, Capelle a/d IJssel

Hornbach, Bouwmarkt

ING Bank

Kastart, verfgroothandel, Gouda

Kofflard & Gerritsen vof, administratiekantoor, 

Rotterdam

La Baraque, eetcafé, Zevenhuizen

Magna Vloerenbedrijf, Bergambacht

MCD Nieuwerkerk, supermarkt

Meersport, sportmassage artikelen

Metalimex, metaal-afvallen, Rotterdam

Neleman, garagebedrijf en tankstation

Nesselande Autobedrijf, Rotterdam

Orange Motors, o.a. Opel, Capelle a/d IJssel

Perron BV, drank & Spijslokaal

Pro-Rec, camera solutions, Krimpen a/d Lek, 

Radder Horecare, groothandel, Capelle a/d IJssel

Reigerhof, winkeliersvereniging 

Rijwielhandel Zuidplas

Rosis, installatiebedrijf

Sanare, Thuiszorg & Welzijn

Sanidump, Capelle a/d IJssel

Scheele, makelaardij

Sprank, interieurprojecten, Rotterdam

South American Food Express, groothandel, Rotterdam

Stambouw, bouwbedrijf

Valk van der, Hotel Nieuwerkerk

Van Herk Glas, Krimpen a/d Lek/ Nieuwerkerk a/d 

IJssel

Van Leeuwen, Makelaardij 

Van S, wijn en tapas

Van Streun, fysiotherapie, altijd in beweging

Vanos Gardens, hoveniersbedrijf

Vente, diervoeding

Vis Autoschade, autospuit- & plaatwerkerij

Vivre Productions, o.a. Culinesse en Rotterdamse kost

Voormolen, dakbedekkingen

ZPRESS Sport en Media, Dordrecht

Sponsorlijst

SPONSORS
v v N i e u w e r k e r k

Beste lezer(es) van dit blad

Het bestuur, sponsorcommissie en de redactie  hopen dat u dit jaarlijkse magazine  
“vv Nieuwerkerk  Zakelijk”  met veel plezier en interesse heeft gelezen. 

Bent u nog géén sponsor bij de vv Nieuwerkerk? Dan kunt u voor informatie contact 
opnemen met onderstaande personen. Indien gewenst, wordt er voor u een sponsorpakket 
op maat gemaakt.  U zult verbaast zijn van de vele sponsormogelijkheden!

Sponsorzaken vv Nieuwerkerk,

Marco van Zwol, telefoon: 06-55243370 of email: info@printpowermedia.nl 

Rob de Bruijn, Telefoon: 06-24654328 of email: robdebruijn@ziggo.nl 

Reigerhof 102, Nieuwerkerk ad IJssel
pourvousnieuwerkerk.nl

25%
KORTING

op vertoon van 
deze advertentie*

*Uitgezonderd o.a. Rituals. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Smederij en Constructiebedrijf Th. H. Berndsen B.V.
Vrijheidslaan 51 • 2912 EA Nieuwerkerk a/d IJssel • tel: 0180-312361 • fax: 0180-322005

E-mail: tberndsen@berndsen-constructie.nl

www.berndsen-constructie.nl
0225786.pdf   1 6-3-2019   10:38:02



Verzekeringen

Hypotheken

Employee Benefi ts

Pensioenen

Bankzaken

Den Ouden 
Assurantiën B.V.

Kroonkruid 38
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-312177
E-mail:  info@doa.nl
Internet: www.doa.nl

Een kampioenschap kunnen wij 
u niet verzekeren, voor de rest WWW.DOA.NL
Trotse hoofdsponsor vvNieuwerkerk
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Verzekeringen

Hypotheken

Employee Benefi ts

Pensioenen

Bankzaken

Den Ouden 
Assurantiën B.V.

Kroonkruid 38
Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon 0180-312177
E-mail:  info@doa.nl
Internet: www.doa.nl

Een kampioenschap kunnen wij 
u niet verzekeren, voor de rest WWW.DOA.NL
Trotse hoofdsponsor vvNieuwerkerk
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