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ZAKELIJK

De Zakelijk-pagina
is bestemd voor zakelijk
nieuws van adverteerders
in deze krant.

Wie iets te melden heeft
voor deze rubriek kan
contact opnemen met onze
verkoopmedewerkers.
Kijk voor contactgegevens in
het colofon bij Verkoop.

Jubilieum Vishandel Nieuwland
NIEUWLAND Wie jarig is trakteert.
Van twee tot zes oktober viert Vishandel Nieuwland zijn vijftienjarig
jubileum. Uiteraard met vele aanbiedingen en een verloting van een
visschotel. De kleine klanten kunnen een bioscoopmiddag winnen
als ze voor zes oktober een mooie
tekening, werkstuk of visrecept inleveren. Als hoogtepunt komt zaterdag 6 oktober een optreden van
Nina ten Cate, bekend van de Voice
of Holland. Onder het genot van een
heerlijk hapje, dat wordt genieten op
de Nieuwe Hof.

Bianca van der Linden-Snel
Jeroen Tuijp, eigenaar van Vishandel Nieuwland heeft de afgelopen
vijftien jaar hoogtepunten en dieptepunten gekend: ,,Het is echt niet
altijd makkelijk geweest. De eerste
jaren waren opstartjaren. En dan
was er de crisis, dat was geen makkelijke tijd. Maar ik heb ook gloriejaren gehad. Zeker nadat ik gedeeld
tweede ben geworden in de haringtest. Ik kreeg een tien, een bekroning op mijn werk. Daarnaast staat
hier de warme douche te stralen,
uitgegeven door het tv-programma
Radar in 2011. Ik ben opgegeven
door een mevrouw die voor de kerst
een visschotel bij mij had besteld.
Toen ze later in de winkel verscheen
vertelde ze mij dat ze de schotel uit
haar handen had laten vallen. Haar
kerstdiner was in het water was gevallen. Ik heb haar kosteloos voor
oud en nieuw een nieuwe visschotel
meegegeven. Voor mij heel normaal
maar zo zag zij dat niet. Ik mocht in
het live-programma de warme dou-

Hooglandse
ondernemers laten
zich inspireren

che in ontvangst nemen. Ja, ik ben
daar erg trots op.”
VERSE VIS ,,Ik neem dagelijks verse vis mee vanuit Volendam. Ik eet
zelf ook dagelijks vis met mijn gezin, het is gezond, lekker en verveelt nooit. Er is ook zoveel mogelijk. Doordat ik in de winkel een
prachtige combi oven/steamer heb,
kan ik de heerlijkste kant-en-klaar
maaltijden klaarmaken. Ik kan nu
zelf de vis koken, grillen en roken.
De smulpotjes, zalmpasta, tagliatelle met vis of paella, je hoeft het
enkel thuis op te warmen. Ken je de
vissleetjes al? Heerlijk met kabeljauw, zalm, gamba’s, champignons
en hollandaise saus. Binnenkort
introduceer ik een nog uitgebreidere lunchkaart en kunnen mensen
eveneens bij ons terecht voor een
heerlijke lunch”, aldus Tuijp.

HOOGLAND Ondernemers uit
Hoogland brachten op 24
september een bezoek aan
BDUprint in Barneveld (foto).
Daarna vond de ledenvergadering
in De Faam in Hoogland plaats,
waar Maarten van der Weijden
zijn levensverhaal deelde met de
ondernemers.
Het verhaal dat hij vertelde heeft
op menigeen een diepe indruk
gemaakt. ,,We wilden een spreker
die een interessant verhaal kon
vertellen en dat kan Maarten. Ook
wilden we wat doen in het kader
van een goed doel. Als ondernemersvereniging ben je er tenslotte
voor de mensen en voor het dorp.
Ondersteuning van een goed doel
hoort daar ook bij. Daarbij hebben
ondernemers een droom die ze
waar willen maken met hun eigen
bedrijf. Ook Maarten heeft zo’n
droom en heeft die waargemaakt’’, aldus het bestuur.
Om Maarten van der Weijden te
steunen in zijn actie tegen kanker
hebben alle aanwezigen een
vrijwillige bijdrage gedaan en dit
aan de oud-topzwemmer
meegegeven.

NIEUWLAND Jeroen Tuijp is naast
ondernemer ook een zeer actieve
voorzitter van winkeliersvereniging
de Nieuwe Hof. ,,Ik vind het altijd
leuk om met mensen bezig te zijn.
Nieuwland is een mooie wijk en de
mensen zijn erg sociaal. Het is net
een klein dorp. Door de activiteiten
in het winkelcentrum en de nieuwe winkels wordt het Nieuwe Hof
steeds gezelliger en levendiger. Het
fungeert als ontmoetingsplein van
de wijk. Volgend jaar doet het winkelcentrum mee met de verkiezing
van het schoonste winkelcentrum
van het jaar. Het is echt tijd, nu de
leegstand verdwenen is, om het
Nieuwe Hof in de spotlights te zetten.”
Jeroen Tuijp

‘Ik eet zelf ook
dagelijks vis met
mijn gezin’

a Vishandel Nieuwland; De Nieuwe Hof
14; 3824 EE Amersfoort; www.
volendammervishandel.nl; 0334530430

pp Jeroen Tuijp: ,,Ik kan de vis nu zelf koken, grillen en roken.''

Fitness365 wil onderscheidend zijn
‘Wij zijn continu
in beweging’

Foto: Fitness365

HOOGLANDERVEEN Het aantal personen dat de laatste jaren aan fitness doet, blijft onveranderd groot.
Opmerkelijk is dat het aantal uur
dat besteed wordt aan fitness zelfs is
toegenomen. Dat vraagt om een fitnesscentrum dat dicht bij haar klanten staat en heel actief is in de omgeving waar mensen elkaar
ontmoeten. ,,Net als de klant zijn wij
ook continu in beweging met vernieuwde doelstellingen.”

Arjan Klaver
Dit zegt Marcel Hagen. Hij is de
drijvende kracht achter Fitness365
in Hooglanderveen. Een nieuwe
naam voor een populair bedrijf dat
al jaren in dit deel van de stad is
gevestigd? Zeker. Fitness365 is een
samenwerking aangegaan met een
sterk en innoverend fitnessbedrijf
dat elders in de regio nog drie vestigingen heeft. ,,Het concept van ons
voormalige bedrijf paste precies in
het nieuwe format dat we elk uur
van de dag gezamenlijk uitdragen”,
opent Hagen.
‘Best of both worlds’, zou je kunnen zeggen. Hagen: ,,Op de eerste
plaats willen we onderscheidend
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pp Fitness365 is een samenwerking aangegaan.

zijn en blijven in deze dynamische branche. Fitness behoort tot
de grootste sport van ons land. De
populariteit is te verklaren door de
individualisering en de aandacht
van consumenten voor gezondheid
en beweging. Wij koppelen daar
de gemoedelijke sfeer, gezelligheid,
aandacht en maatwerk aan vast
waarmee we de persoonlijke doelen
van onze klanten willen bereiken.’’
Hagen vervolgt: ,,Dankzij de formule die we met Fitness365 hanteren,

doen we daar een schepje bovenop
voor onze 2000 leden. We stralen in
alles fitness uit: vanaf social media
via de uitstraling van ons pand tot
en met de persoonlijke begeleiding
die we hier garanderen. Dat vind je
nergens. De sporter of groep die hier
lekker aan hun conditie werken,
voelen zich op hun gemak. Zij waarderen ook de begeleiding zonder dat
dit ten koste gaat van de aandacht
naar anderen. Iedereen is lekker
en verantwoord bezig. Met alles wat

wij faciliteren noemen we ons een
vijfsterrenclub. Of dat zo is bepaalt
tenslotte de sporter die hier, na een
intake, alles vindt om aan zijn of
haar fitheid te werken. Bovendien
hebben we alle programma’s in huis
voor mensen die zich willen voorbereiden voor een triatlon, marathon,
bootcamp, viking run of mudrun.’’
,,Ook onderscheiden we ons met
de uitgekiende fitnessprogramma’s
voor ouderen. Steeds vaker worden
ouderen gewezen op de noodzaak
van goed bewegen. Dit bindt de
strijd aan met allerlei ouderdomskwalen. Ouderdom komt dikwijls
met beperkingen als krachtverlies
en balansproblemen. Dit zijn allemaal kwalen die door middel van
weerstandstraining en dynamische
oefeningen tegengegaan kunnen
worden’’, besluit Hagen. Fitness365
biedt diverse mogelijkheden. Veel
ouderen trainen in de ochtend. En
dat begint vaak, zoals bijna alle leden, met een kopje koffie aan de
loungetafel. Hier ervaart iedereen
het ontspannen huiskamergevoel.
Eigenlijk is een zitplaats rondom
deze tafel het eerste fitnesstoestel
voor alle ambassadeurs.

a Fitness365; Disselplein 4, Hooglanderveen; 033-4541010; info@fitness365.
nl; www.facebook.com/healthclubfit2move

Autobedrijf Kreijne
breidt uit met
autoschadeherstel
CALVEEN Met de overname van
Autoschade Simon Groot bundelen de twee familiebedrijven hun
krachten, zodat Kreijne door kan
groeien als een betrouwbare
partner in de mobiliteitsbranche.

De autobranche verandert in rap
tempo. Dat maakt het des te
belangrijker om vooruit te denken.
Autobedrijf Kreijne ziet de
overname van Autoschade Simon
Groot dan ook als een belangrijke
stap voor de toekomst. Het is een
stap die er mede voor moet zorgen
dat Kreijne de komende jaren op
nog meer onderdelen kan
voorzien in de behoefte van
automobilisten.
,,Wij willen een compleet pakket
kunnen aanbieden in de mobiliteitsbranche en daar hoort ook
schadeherstel bij”, legt Jasper Bijl,
directeur Autobedrijf Kreijne, uit.
,,Autoschade Simon Groot is een
bedrijf met een rijke historie. Bij
Kreijne vieren we dit jaar ons
90-jarig jubileum, maar ook Simon
Groot is een bekend bedrijf binnen
de schadebranche en bestaat al
meer dan 45 jaar.”
De overname wordt officieel van
kracht per 1 januari 2019. De naam
Autoschade Simon Groot zal
echter niet verdwijnen en ook de
werknemers blijven aan boord.
De dagelijkse leiding blijft in
handen van Marcel Groot. Jasper
Bijl: ,,We gaan door op de weg die
we beide al jaren volgen. Persoonlijk contact staat bij Kreijne en
Simon Groot hoog in het vaandel
en daarom vullen we elkaar zo
goed aan.”

