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Leeswijzer
In dit boekje vindt u een overzicht van alle activiteiten tijdens 
De Verbeelding. Allereerst een algemeen overzicht gevolgd 
door de optredens die op de verschillende locaties plaats 
vinden. Alle locaties van de route zijn per dorpskern gegroe-
peerd en herkenbaar aan de volgende kleuren.
 Rood - Pijnacker
 Blauw - Nootdorp
 Groen - Delfgauw
Bij iedere locatie worden de kunstenaars en optredens  
genoemd en ziet u pictogrammen die informatie geven over 
de locatie. 
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De Verbeelding viert in 2018 haar 25 jarig bestaan. In 
1993 begonnen met de organisatie van een cultureel 
weekend heeft het in die 25 jaar zijn bestaansrecht 
wel bewezen en vooral in Pijnacker een naam geves-
tigd als podium voor de kunst en ontmoetingsplaats 
voor kunstliefhebbers.
Dat willen we vieren.
Vorig jaar hebben we ons programma stevig uit-
gebreid naar meer locaties in de hele gemeente 
Pijnacker-Nootdorp. In deze 25e editie doen we daar 
nog een schepje bovenop. Enkele nieuwe program-
ma onderdelen, nog enkele mooie locaties erbij en 
natuurlijk heel veel mooie kunst.
Met trots presenteren wij u in dit fraaie boekje een 
overzicht van alle activiteiten.  

Allereerst de kunst- en cultuurroute. Verspreid over 
heel Pijnacker-Nootdorp op 30 vaak bijzondere 
locaties zullen zo’n 80 kunstenaars hun werk tonen. 
Voor een deel uit onze eigen gemeente en voor het 
overige afkomstig uit het hele land. Naast de exposi-
ties zijn er op een aantal locaties optredens. 
Op een drietal locaties, in elke gemeentekern één, is 
een tentoonstelling met werk van lokale liefhebbers, 
die we zo de gelegenheid bieden om iets van hun 
werk te tonen. 

Hartelijk welkom bij De Verbeelding
In het hart van de route op het Raadhuisplein in 
Pijnacker, al vanaf 1993 onze thuisbasis, organiseren 
we voor de tweede maal het Verbeeldingsfestival. 
Een podium voor vooral lokale bandjes, die zo bleek 
vorig jaar, veel jongere muziekliefhebbers op de been 
wist te brengen. 
Op hetzelfde plein vindt vanaf half elf een creamarkt 
plaats. Samen met horeca en middenstand hopen we 
er een gezellig en sfeervol evenement van te maken.

Zaterdagavond is er een jubileumconcert in de Dorps-
kerk aan de Kerkweg in Pijnacker.
Het duo Beth & Flo zorgt op de piano voor een pro-
gramma met gevarieerde klassieke muziek van zowel 
oude meesters als hedendaagse componisten. Met 
de nodige humor en dankzij de akoestiek in de mooie 
kerk, wordt dit ongetwijfeld een hoogtepunt voor de 
liefhebbers van deze muziek.

Verder wordt ook aan de jongere jeugd gedacht met 
een kindervoorstelling in het CJMV gebouw en mu-
ziek voor peuters in Buurt & Zo aan de Julianalaan, 
beiden in Pijnacker.
De officiële opening van dit Verbeeldingsweekend 
vindt plaats op vrijdag 28 september om 20 uur in 
Theater Cultura aan de Dorpsstraat in Nootdorp. 
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We zijn ervan overtuigd inwoners en bezoekers een 
mooi en interessant programma  te bieden.
In dit boekje vindt u een overzicht van de onderdelen, 
locaties, kunstenaars en optredens.  
Meer informatie over het hele programma vindt u op 
www.deverbeelding.nu

Kortom, trek er op uit, liefst op de fiets of wandelend, 
bezoek een aantal evenementen en locaties en voor-
al….. Geniet van het vele moois dat wij dankzij al die 
kunstenaars en optredens aan u mogen presenteren. 

Piet van Adrichem,
Voorzitter Stichting De Verbeelding.

De Verbeelding wordt mede mogelijk 
gemaakt door:

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp
Fonds 1818
Rabobank Zuid-Holland Midden
Impressed Pijnacker
Soeterbroek schilders Nootdorp
Bibliotheek Oostland
Jeugdland
Stichting jeugd en jongerenwerk
Telstar
Kantoorboekhandel Van Atten
BHV Nederland EHBO
Uitroepteken teksten en communicatieadvies
Nancy op kantoor administratieve diensten
Grafisch!OK
Van der Stoep Assurantiën

Deze sponsoren waren ons bekend op het moment van 
het ter perse gaan van dit boekje.
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NATUURLIJK komt u naar de Verbeelding!
Een weekend lang genieten van een breed scala aan 
kunst op de mooiste locaties van Pijnacker-Noot-
dorp. Gecombineerd met diverse kleinschalige 
culturele optredens met muziek, dans, verhalen en 
theater voor jong en oud. NATUURLIJK zijn wij trots 
op zo’n mooi evenement! En daarom nodigen we 
iedereen uit voor het gezellige culturele weekend 
van de Verbeelding.  

Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing streeft naar 
het versterken van de trots op Pijnacker-Nootdorp 
en het verbeteren van het imago. Dit doen we on-
der de vlag ‘Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp’. En dit 
doen we samen! Met elkaar zorgen we ervoor dat 
Pijnacker-Nootdorp nog beter bekend wordt als een 
aantrekkelijke gemeente voor bewoners, bezoekers 
en ondernemers. Zowel bij onszelf als in de regio. 

Als voorzitter van Stichting Pijnacker-Nootdorp Mar-
keting ben ik trots op een evenement als De Verbeel-
ding. Cultuur en evenementen dragen bij aan het 
woonplezier van onze eigen bewoners. Daarnaast 
is het Verbeeldingsweekend een mooi resultaat 
van een samenwerking tussen heel veel betrokken 
P-N’ers. Vol toewijding zetten zij jaar na jaar een 
uniek en gezellig cultureel evenement neer. En dat al 

25 jaar lang! 

Cultuur is terug te vinden in kunst, muziek, dans, 
theater, gedichten maar ook in eten. Lokale produc-
ten van onze tuinders en boeren weerspiegelen onze 
lokale cultuur. We zijn er dan ook trots op dat tijdens 
het jubileumjaar van de Verbeelding het eerste Na-
tuurlijk Pijnacker-Nootdorp receptenboek met streek-
producten wordt gelanceerd door een zeer onderne-
mende lokale horeca ondernemer.

Kortom, ook dit jaar moet u erbij zijn om te genieten 
van kunst en cultuur in al haar facetten. 
We hopen u te zien bij de Verbeelding. 

Edwin van Oort
Voorzitter Stichting Pijnacker-Nootdorp Marketing
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Programma De Verbeelding 2018
Zaterdag
10.30 uur: Creamarkt,
Raadhuisplein Pijnacker. 
10.30 uur: Kindervoor-
stelling ‘Olifantje’door 
Peter Faber, CJMV ge-
bouw, Pijnacker.
11.00 uur: Start kunst- 
en cultuurroute 
11.00-12.00 uur: muziek 
op schoot door Irene 
Haket, Bibliotheek Oost-
land, Pijnacker.
11.00-11.45 uur: 
Muziekvereniging Excel-
sior, Joannes de Dooper, 
Pijnacker.
11.30-12.00 uur: 
Janneke Matser, Het Hof-
land, Pijnacker.
12.15-12.45 uur: 
Cantores Amatores, Het 
Hofland, Pijnacker.
12.30-13.15 uur: Noot-
dorp Toetsen, Veenhage, 

Vrijdag
20.00 uur: Opening De 
Verbeelding in Cultura in 
de Dorpsstraat in 
Nootdorp U bent van 
harte uitgenodigd. 

Traditiegetrouw wordt 
De Verbeelding op 
vrijdagavond geopend 
met toespraken en een 
optreden van dansduo 
“Pop up Dance”, een 
professioneel dansduo 
dat moderne dansen 
uitvoert.

Nootdorp.
13.15-13.45 uur: 
Cantores Amatores, Be-
stuurscentrum, Pijnacker.
13.30-14.45 uur: Turn 
Voices, Zorgkwekerij 
Bloei, Pijnacker.
14.00-15.30 uur: Verha-
lencollectief Pijnacker, De 
Notelaer, Pijnacker.
14.30-14.50 uur: 
Stichting Verbergh, Ho-
veniersbedrijf Louis van 
der Meijden, Delfgauw.
14.30 uur: Start Verbeel-
dingsfestival, Raadhuis-
plein, Pijnacker.
15.00-15.30 uur: Anke 
Rutten, Joannes de 
Dooper, Pijnacker.
15.15-16.00 uur: Jan van 
der Burg, Kerk Delfgauw, 
Delfgauw.
15.45-16.30 uur: Afro-
dite, Hoveniersbedrijf 
Louis van der Meijden, 

Delfgauw.
16.30-17.00 uur: Eerste 
Schiedamse Mandoli-
neorkest, Bibliotheek, 
Pijnacker.
16.30-17.00 uur: Mirjam 
van der Beek, Bartholo-
meus Kerk, Nootdorp.
17.00 uur: Afsluiting 
creamarkt en Kunst- en 
cultuurroute.
20.00 uur: Afsluiting Ver-
beeldingsfestival.
20.30 uur: Beth & Flo, 
Dorpskerk, Pijnacker.

Zondag
10.30 uur: Creamarkt,
Raadhuisplein Pijnacker. 
11.00 uur: Start kunst- 
en cultuurroute 
11.00-12.00 uur: Delftse 
Troubadours, Biblio-

Er kunnen zich nog wijzigingen voordoen in het programma, kijk voor het meest actuele programma op www.deverbeelding.nu
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theek, Pijnacker.
11.30-12.00 uur: Vocaal 
Ensemble Cour Royale, 
Anton en Carla van der 
Meijden, Delfgauw.
13.00-13.45 uur: Dubbel 
Blaasquintet I Fiati, Bar-
tholomeuskerk, Noot-
dorp.
13.30-14.00 uur: Celtic 
Experience Bestuurs-
centrum, Pijnacker.
14.00-15.30 uur: PKO en 
Muziekschool Pijnacker, 
Dorpskerk, Nootdorp.
14.00-15.00 uur: 
Muziekvereniging Haag-
landen, Kerk Delfgauw.
14.30 uur: Start Verbeel-
dingsfestival, Raadhuis-
plein, Pijncker.
15.00-15.30 uur: Eigen 
Wijs, Wooncomplex Laan 
der 7 Linden, Delfgauw.
15.15-15.45 uur: Vocaal 
Ensemble Cour Royale, 

Nic van Winden, 
Pijnacker.
16.00-16.30 uur: Triple 
Fun, Bartholomeus 
Kerk, Nootdorp.
16.30-17.00 uur: Mirjam 
van der Beek, Zorg-
kwekerij Bloei, Pijnacker.
17.00 uur: Afsluiting 
creamarkt en Kunst- en 
cultuurroute.
20.00 uur: Afsluiting Ver-
beeldingsfestival.

>Foto rechts:
Pop Up Dance, de 
openingsact op vrijdag-
avond.
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Op beide dagen van De Verbeelding treden tussen 
14.30 en 20.00 uur bands op op het Raadhuisplein. 
Vorig jaar is gestart met dit Verbeeldingsfestival en 
dat was een succes. De Verbeelding biedt letterlijk 
een podium voor lokale gezelschappen om de kun-
sten te laten zien en horen. Sinds vorig jaar geldt dat 
dan ook expliciet voor bands. Die zijn zoveel mogelijk 
afkomstig uit de gemeente of regio, met aanvulling 
van gezelschappen die ook buiten de regio bekend 
zijn en hun sporen hebben verdiend.
 
Wat te denken vorig jaar van de onvergetelijke 
chansonnière Tess et les Moutons of singer-songwri-
ter Pip Alblas?  Voorop staat dat ook dit festival laat 
zien hoe divers het culturele aanbod in de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp is en dat kwam en komt tot uiting 
in de rijke variatie aan muzikale stijlen die de bands 
spelen. Van reggae tot funk, van swing tot chansons. 

Dit jaar wordt het festival nog wat groter en langer. 
Het festival start later, maar gaat ook langer door. 
Daarnaast kun je op het plein voor het podium te-
recht voor een keur aan hapjes en drankjes. 
Zaterdag varieert de muziek van intieme Franse 
chansons van solist Robert Blanc tot ultieme swing 
van de veelkoppige Q Big Band. Daar tussendoor zit 

Verbeeldingsfestival 2018
van alles, van pop/rock en funk tot aan het geluid van 
de enige echte De Guyterband. 

Programma Zaterdag
14.30-15.00 uur: Robert Blanc, chansons
15.20-16.10 uur: Funky Fusion, funky, groovy, jazzy
16.30-17.20 uur: DeereJohn  
17.40-18.30 uur: G6 (Guyterband), covers
18.50-20.00 uur: Q Big Band, swing

Programma Zondag
14.30-15.20 uur: Skip The Dishes, covers
15.40-16.30 uur: Jerry Knives Band, chill-out fusi-
on-crossover
16.50-17.40 uur: Southend ‘68, pop/rock-covers
18.00-18.50 uur: Jah Reflection, reggae
19.10-20.00 uur: Ragmob, western swing

Tussen alle bands door, op zowel zaterdag als zondag 
draait lokale grootheid DJ Bizarro. Het festival wordt 
gepresenteerd door Manuela Bijl.
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Bibliotheek Oostland
Julianalaan 47
2641 HB Pijnacker
www.bibliotheekoostland.nl

A 

Op deze locatie is  een expositie voor de lokale, 
enthousiaste kunstenaars en kunstzinnige 
verenigingen en clubs.
Alle inwoners van de gemeente Pijnacker-Noot-
dorp-Delfgauw kunnen zich aanmelden of hebben 
zich aangemeld voor deze expositie.

Deelnemers in Bibliotheek Oostland zijn o.a.
Han Geyp
Ruud Jaspers
Lenie Kaptein
André Kerkhoven
Jacomien de Bruijne
Marianne Lakerveld
Nelly van Buitenen
Greet Wildschut
Nienke Deege
Jenneke Ammerlaan
Ineke Baars
Annet Vos
Joke Baljeu
Lydia Geeratz
Lenneke van Dijk
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Eerste schiedamse 
Mandolineorkest

Het Eerste Schiedam-
se Mandolineorkest 
ONI werd opgericht in 
1915 en is daarmee het 
oudste nog spelende 
mandolineorkest van 
Nederland.
De 12 ONI-ers bespelen 
de Mandoline, Mando-
la, Mandoloncello en 
Gitaar en worden mu-
zikaal geleid door Cor 
Roozendaal. Het reper-
toire bestaat uit (licht) 
klassieke en moderne 
muziek.
Zaterdag 16:30-17:00 
uur.

Delftse 
Troubadours

Dit gitaar/zangduo 
bestaat uit Kees Kou-
wenhoven en Hans 
van Wingerde. Sinds 
de oprichting in 1993 
(toen onder de naam 
No Smoking) traden ze 
meer dan 200 keer op 
en brachten ze twee 
CD’s uit. Het duo brengt 
vooral Nederlandstalige 
liedjes, vrolijke meezin-
gers, maar ook mooie 
luisterliedjes. Zondag 
11:00-12:00 uur.

PARTYSERVICE 
EN CATERING

Kijk op onze site of vraag naar de partyfolder
tel. 015 369 34 34 | info@dehelm.nl | www.dehelm.nl

kwart pag. de Helm.indd   1 03-06-18   12:31

We s t l a a n  1 0  
2 6 4 1  D M  P i j n a c k e r

0 1 5 - 3 6 9 7 3 7 5

kwart pag. Doors.indd   1 13-06-18   08:41
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Bestuurscentrum
Emmastaat 165
2641 ED Pijnacker

Anne von Drehle

Schilderijen

www.annevondrehle.nl

Harry Kortekaas

Beelden

www.hpk-beelden.nl



Johan Prins

Schilderijen/tekeningen

100 Jaar geleden woonde in Pijnacker, waar nu café 
De Guyter gevestigd is, een professionele tekenaar: 
Johan Prins.(1883 - 1939). 
Hij was zowel illustrator van het Rotterdamsch 
Nieuwsblad als tekenleraar. Niet eerder zijn er zo 
veel tekeningen van Prins tentoongesteld. Cultureel 
erfgoed in optima forma!  Een unieke gelegenheid 
dus.

Celtic Experience

Linda Vaandering, 
Jacomien de Bruijne en 
Anke Rutten vormen 
al enige jaren het trio 
Celtic Experience. Linda 
is de verteller, Anke 
zingt en speelt harp en 
Jacomien zorgt voor de 
sfeervolle illustraties bij 
dit wonderlijke verhaal 
over een koning uit 
oude tijden die een do-
delijke opdracht moet 
vervullen… Zondag 
13:30-14:00 uur.

Cantores 
Amatores

zangkoor
Zaterdag 13:15-13:45 
uur.
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Het Hofland
Oranjelaan 2
2641 JK Pijnacker

B Hanneke 
Messelink-Anders

Pentekeningen

www.kunstanders.com

Ilonka Bijl

Schilderijen

Ilonkazet@gmail.com
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Janneke Matser

Janneke Matser heeft 
altijd genoten van 
optredens van deelne-
mers aan de toenma-
lige Rederijkerskamer 
van de Verbeelding en 
wil nu zelf ook een bij-
drage leveren. “Ik maak 
mijn hele leven al ge-
dichtjes/liedjes. Ik heb 
geen verbeelding, maar 
vind het ontzettend 
leuk de kans te hebben 
enkele pennenvruchten 
met u te delen.” 
Zaterdag 11:30-12:00 
uur.

Paul Bartels

Plateel schilderen

 p.bartels51@gmail.com

Marie-Louise 
Boissevain

Fotografie

 www.mlbfoto.nl

Cantores 
Amatores

zangkoor
Zaterdag 12:15-12:45 
uur.
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Dorpskerk
Koningshof 3
2641 GT Pijnacker 

Klassiek met een vleugje Theater

Elsbet Remijn en Claudette Verhulst hebben grote 
affiniteit met theater en besloten dit te integreren 
in de concerten die zij geven. Zo ontstond in 2013 
het duo Beth & Flo; een pianoduo dat klassieke 
recitals geeft en deze opluistert met gesproken en 
gezongen woord. 
De Verbeelding is erg trots dat dit muzikale duo 
ons 25 jarig jubileum met een concert op zaterdag-
avond 29 september komt opluisteren.

Kaarten á € 12,50 te koop bij Sigarenspeciaalzaak 
Het Moortje en Kantoorboekhandel Van Atten in 
Pijnacker, Jumbo Parade en Drogisterij-Parfume-
rie Aad van Leeuwen Nootdorp, Hubo en Verhage 
Delfgauw of via de website www.deverbeelding.nu.
Zaterdag 20.30 uur, Zaal open vanaf 20.00 uur
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Vriend van de Verbeelding worden, wie wil dat nou niet?

Vrienden zijn belangrijk in het leven. Door vrienden weet je je gesteund en vrienden helpen je te realiseren 
wat je wilt bereiken. 

Dat geldt ook voor vriendschap met de Verbeelding. Uw vriendschap is belangrijk voor ons. Door uw vriend-
schap vertelt u ons dat we de goede dingen doen en uw financiële bijdrage maakt het mogelijk net weer dat 
ene kleine beetje extra te realiseren. Wij doen op onze beurt natuurlijk weer extra ons best, zodat u daar als 
vriend volop van kan genieten. Zo is onze vriendschap wederzijds.
Wij maken graag vrienden. Word ook Vriend en help ons de Verbeeldingsweekenden zo leuk en zo mooi 
mogelijk te maken.

De Verbeelding heeft een ANBI-status, dus uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Steun ons en meld u aan als vriend van De Verbeelding.  U kunt uw bijdrage overmaken op  bankrekening: 
NL79 RABO 0354 4583 61 t.n.v. de Verbeelding. Wij zien uit naar onze wederzijdse vriendschap.

U kunt uw aanmelding ook sturen via www.deverbeelding.nu
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De Scheve Toren
Koningshof 3a
2641 GT  Pijnacker 

Barbera Ploeg

Schilderijen

www.barberaploeg.com

Hanneke Lambeck

Beelden uit keramiek en 
steen 

www.kerhann.expo.nl
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Rein Meijer

Schilderijen

www.meijerenmeijer.eu

Oostlaan 6a | 2641 DK Pijnacker | www.delaen.nl  
info@delaen.nl | Tel. 015 361 51 90

Huis (ver)kopen?
De Laen!

halve pag. de Laen staand.indd   1 24-05-18   17:09
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Zorgkwekerij Bloei
Europalaan 18
2641 RX Pijnacker

www.zorgkwekerijbloei.nl 

D Henk Stoelhorst

Beelden

www.beeldenhenkstoel-
horst.jouwweb.nl

Jellie Piersma

Schilderijen

www.jelliepiersma.nl
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Turn Voices

Het koor is in 
september 2016 op-
gericht en maakt 
onderdeel uit van de 
activiteiten van Vocaal 
Regionaal Door het 
koor worden verschil-
lende songs gezongen 
uit de jaren 60/70 tot 
heden.Tijdens het op-
treden zal o.a. Beatles 
medley, California 
dreaming en Home ten 
gehore worden 
gebracht. Het koor 
wordt geleid door zang-
coach Merel Moelker.
Zaterdag 13:30-14:45 
uur.

Mirjam van der 
Beek

Zangleerlingen van 
Mirjam van der Beek 
zingen popsongs. 
Zondag 16:30-17:00 
uur.

Riet Sturm van 
Schaik

Schilderijen en keramiek

Rietsturm@hotmail.com
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Tout le Monde
Noordweg 19 
2641 AJ Pijnacker

www.toutlemonde.nl

Bep van Dongen

Schilderijen

dongen@kabelfoon.nl  

Ben Jansen

Beelden

www.benjansenbeel-
den.exto.nl
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Joannes de Dooper
Oostlaan 38
2641 DL Pijnacker

Anke Rutten

Laat u meenemen in de 
wereld van de Keltische 
muziek. Anke Rutten 
zingt liederen in het 
Schots, Scotisch Gaelic 
en een kleine uitstap 
naar het Baskisch 
en begeleidt zichzelf 
daarbij op de Keltische 
harp. Traditioneel wor-
den de liederen mon-
deling overgedragen 
en maakt de muzikant 
zelf de instrumentale 
begeleiding. Zaterdag 
15:00-15:30 uur.

Muziekvereniging 
Excelsior

Excelsior Pijnacker 
bestaat uit ongeveer 40 
muzikanten. We bieden 
een breed en verras-
send programma aan, 
waarvan het publiek 
zeker enkele nummers 
zal herkennen. Bijvoor-
beeld popmuziek van 
Michael Jackson tot 
meer recent van Luis 
Fonsi. Maar ook enkele 
jazzy nummers en mu-
ziek uit bekende musi-
cals. Het orkest wordt 
geleid door Peter van 
Dinter. Zaterdag 11:00-
11:45 uur.
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‘t Prinsesje
Meidoornlaan 2
2641 CB Pijnacker

Anja Brand- 
Heemskerk

Schilderijen en land art

www.anjaranja.nl
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De Schakelaar
Dr. Van der Helmlaan 11
2641 DE Pijnacker

Cursisten SWOP

Schilderijen

www.swop.nl

Wim Meijer

Schilderijen

wimmeijer@skpnet.nl
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Chris en Mia de Koning
Vlielandseweg 75 
2641 KA Pijnacker

Els Verkes

Keramiek

els.verkes@xs4all.nl

Paul Corbey

Schilderijen

paulcorbey@kpnmail.nl
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Theo van den Bulk

Beelden

www.dekunstvantheo.nl Futuro Mannenmode   |   Ackershof 31 Pijnacker   |  futuromannenmode.nl 

kwart pag. Futuro.indd   1 03-06-18   11:52EEN MOMENTJE VOOR JEZELF!
DE VERBEELDING & OMMEKANTJE 

Mini-expositie van lokale kunstenaars en fotografen

De lekkerste koffie, huisgemaakte taarten, 
een speciaal broodje “De Verbeelding” en meer! 

En laat je dit boekje van de kunstroute zien, dan krijg je een 
koffie/thee naar keuze mét een huisgemaakte appeltaart voor E 5.-

ommekantje
• Pijnack� •

Ackershof 88 • 2641 BL • Pijnacker •  
(06) 5780 3939 • hallo@ommekantje.nl

Geopend tijdens De Verbeelding:  
zaterdag 9.30 - 17.00 uur 
zondag 11.00 - 16.00 uur.

kwart pag. Ommekantje.indd   1 07-06-18   15:36
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De Notelaer
Nieuwkoopseweg 11
2641 PA Pijnacker

www.jeugdcentrumdenotelaer.nl

F Ell Geeh

Fotografie

http://projectkleintje-
kunst.jindo.com

Fred Hemmes

Aquarellen en tekeningen

alfredhemmes@gmail.
com
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Verhalencollectief 
Pijnacker

Joke Kuijpers, Joan 
Edwards en Arjen 
Ubels.Afzonderlijk zijn 
ze al jaren actief in o.a. 
het Verbeeldingsweek-
end. Dit jaar brengen zij 
de broeierige sfeer uit 
het Italië van de veer-
tiende eeuw tot leven 
met drie verhalen van 
Giovanni Boccaccio, 
resp. De Kippen van de 
Markiezin, De Heilige 
Sint - Juliaan en de Val 
van de Engel Gabriël 
met muzikale omlijsting 
door Gerlinde Kettwig.
Zaterdag 14:00-15:30 
uur.

Kawa Kamal

Schilderijen

www.kamalaleeart-
works.nl
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Nic van Winden
Rijskade 17
2641 NA Pijnacker

G Claire 
Delperdange

Collages en schilderijen

www.clairedelperdange.
nl

Ineke Duyndam- 
Kester

Schilderijen

inekeduyndam.exto.nl
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Vocaal Ensemble 
Cour RoyaleRien van der 

Kraan

Tekeningen en schilde-
rijen

rienvanderkraan@
gmail.com

Esther van Winden, 
Meja Panhuysen, Anne 
van der Toorn, Saskia 
Zeelenberg, Frouwke 
Boering en Petra Busser 
vormen Cour Royale. 
Het ensemble bestaat 
in de huidige samen-
stelling sinds 2015 en 
staat onder leiding van 
zangdocente Martine 
de Jong in de wijk 
Koningshof waar 
de zangeressen ook 
allemaal wonen. Zo is 
de naam Cour Royale 
ontstaan.
Cour Royale zingt 
driestemmige 
popsongs, wereldmu-
ziek en klassieke wer-
ken, zowel a capella als 
met pianobegeleiding.
Zondag 15:15-15:45 
uur.
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MOMA, Mozaïek en Massage 
Studio Pijnacker
Delftsestraatweg 26
2641 NB Pijnacker

Loes 
Kouwenhoven

Beelden

www.loeskouwenhoven.
nl

Patty Pijper- 
Mulder

Mozaïek

pijpe576@planet.nl
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Theo en Mieke: “We hebben nog steeds verbeelding”
Vijfentwintig jaar Verbeeldingsweekenden in het 
laatste weekend van september, een zilveren jubile-
um. Mieke van der Kuij en Theo van den Bulk waren 
er van het begin af aan bij.

Door Linda Vaandering

Van het begin af aan? Zeker, allebei vanaf het begin 
van wat wij nu De Verbeelding noemen, het weekend 
voor kunst en cultuur en met jarenlang een kunst-
markt op het Raadhuisplein. Maar hoe begon het 
eigenlijk?

Kulturele Manifestatie
Het allereerste zaadje voor De Verbeelding van nu 
werd al in 1982 gelegd door Henk Zuidweg, Remy 
Looijaard en Jef Poldervaart. Vanuit de Culturele 
Kring, die nu niet meer bestaat, organiseerden zij een 
‘Enorme Kulturele Manifestatie (let op de anarchisti-
sche spelling van de jaren tachtig)’ op 23 en zaterdag 
24 april, zoals op de poster staat. Op het voormalige 
veilingterrein lieten honderdvijftig exposanten in 
een grote circustent hun werk zien en vertoonden 
honderdvijftig musici en cabaretiers hun kunsten. Er 
was een doorlopend programma met workshops en 
demonstraties. 
Het was een groot succes, maar het bleef bij dit ene 
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evenement. Hoewel… niet helemaal. De Culturele 
Kring, en dan met name Henk Zuidweg, organiseerde 
daarna om de twee jaar een kunstexpositie in het 
Witte Huis. Theo van den Bulk, Verbeelder van nu, 
nam het organiseren van die exposities daarna over.

Net als Nootdorp
En toen kwam 1994. Mieke van der Kuij, toentertijd 
Raadslid voor de PvdA in Pijnacker, had opgemerkt 
dat Nootdorp een jaarlijkse kunstroute had, en wilde 
zo iets ook in Pijnacker. Wethouder Jenneken Nuijt 
was meteen enthousiast en het voorstel werd vrij 
eenvoudig overgenomen. “De naam werd opnieuw 
Verbeelding, maar het werd een heel nieuw evene-
ment onder verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Jenneken Nuijt werd voorzitter. Pas veel later is het 
een stichting geworden. Het tijdstip is van het 
begin af aan het laatste hele weekend van septem-
ber geweest, aanhakend aan de opening van het 
culturele seizoen. Ik zie nog Theo Turfboer en Ri-
chard Giorgi van de gemeente staan. Zij praatten de 
boel aan elkaar in die tent. We hadden een kunst-
markt, maar ook een modeshow van vluchtelingen 
met hun traditionele kleding”, vertelt Mieke op een 
bloed-
hete maandagavond, die zelfs te heet is om buiten te 
zitten.
“De basis is steeds hetzelfde gebleven, een kunst-

markt, expositie, kindervoorstelling en optredens 
van lokale verenigingen. En een koffieconcert op 
zondagochtend. Meestal in het Witte Huis, maar ook 
wel eens bij Hoveniersbedrijf Louis van der Meijden. 
Veel lokale enthousiastelingen zijn in de loop der 
jaren bij De Verbeelding betrokken geweest: Chris van 
der Linden, Rabo-directeur David van Rijn, Herman 
van Atten, Bart Ennema en Nanda Ammerlaan om 
er maar een paar te doen. We wilden een podium 
bieden voor lokale kunstenaars. Een monumenten-
route hebben we ook uitgezet. Op de plek van het 
monument waren voordrachten van gedichten van de 
toenmalige poëziegroep onder leiding van 
Jantine Dijkstra. Daar zijn zelfs boekjes en ansicht-
kaarten van uitgegeven met foto’s van de 
monumenten. Beetje 
jammer dat wel het ge-
dicht bij het monument 
vermeld werd, maar niet 
wáár het monument zich 
bevond, maar ach.. We 
hebben ook eens onder 
leiding van zangvereniging 
Hallelujah een scratch 
gedaan van de Carmina 
Burana van Carl Orff. Bij 
een scratch studeer je met 
zo veel mogelijk mensen 
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is de bibliotheek aan de Julianalaan bij De Verbeel-
ding betrokken en is daar de expositie. Inmiddels is 
de bibliotheek een beetje de thuishaven van De 
Verbeelding geworden. De aftrap is er elk jaar op 
vrijdagavond met een spectaculair optreden en De 
Verbeelders vergaderen er maandelijks. 
“We hadden elk jaar een scholenproject. Heel veel 
scholen deden eraan mee. De kinderen hebben van 
alles gemaakt, gedichten, tekeningen, en nog niet zo 
lang geleden selfies. Het mooist was misschien nog 
wel het jaar dat we ze vroegen een stoel te maken. 
Theo had een voorbeeld gemaakt en de materialen 
voor de stoel naar de scholen gebracht. De kinderen 
moesten iets creatiefs doen met die stoel en hem zo 
mooi mogelijk versieren”, gaat Mieke verder.
“Ook al was stond basis van De Verbeelding wel zo’n 
beetje vast, er kwam toch wel steeds iets nieuws bij. 
Een jaar of tien geleden zijn we gestart met de 
Rederijkerskamer in de voormalige burgemeesters-
kamer van Het Witte Huis. Een groot aantal dichters 
en vertellers trok hier steeds veel publiek. En 
natuurlijk het grote spektakel 1001 Nachten twee jaar 
geleden. Als totaaltheaterervaring was dat iets heel  
nieuws!”

Pianopedaal
Waarom blijf je dit bestuurs- en organisatie nou toch 
vijfentwintig jaar doen? “Omdat het zo leuk is”, 

in één dag een stuk in en voert dat aan het eind van 
de dag uit”, geniet Mieke nog steeds na. 
“Vergeet niet dat we ook eens een tentoonstelling 
hebben gehad met kunstenaars uit Steinbach”, vult 
Theo aan. Voor de jonge lezers: Steinbach is dik 
twintig jaar de zustergemeente van Pijnacker 
geweest. Daar hoorden onder meer uitwisselingen 
van jeugd en sportverenigingen bij. En dus deze expo-
sitie. Jarenlang waren de exposities in het Witte Huis, 
tot Het Witte Huis een restaurant werd. Vanaf die tijd 
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roepen Theo en Mieke in koor. Mieke kan eigenlijk 
niet eens aangeven wát nou het leukst is: “Alles!” 
“En dat elk jaar de zon schijnt”, vult Theo aan, terwijl 
hij er meteen achteraan zegt: “Nouuu, biijjna elk 
jaar. Maar áls het al eens regende, dan was het zo 
weer over. Ik herinner me een keer dat Excelsior het 
afsluitende concert van de dag speelde en dat het 
ineens begon te regenen. En ze speelden gewoon 
door, zonder blikken of blozen. Het was een heel 
mooi gezicht, die regendruppels op de tuba! Eigen-
lijk is dat bijna het enige minpuntje dat we gehad 
hebben in al die jaren, én een dame die haar enkel 
verstuikte én… het drama met Henk Bart, een jaar of 
vijftien geleden. Henk was toen dertien en virtuoos 
pianist. Hij zou op zondagochtend een klassiek 

concert verzorgen, maar bij aanvang van het concert 
bleek het pedaal van de gehuurde piano akelig te 
piepen. Sjaak Oudshoorn, natuurlijk aanwezig voor de 
Telstar, is razendsnel naar Jan Wenteler gerend, die 
vlakbij woonde, om een oliespuitje te gaan halen en 
daarna is het pedaal geolied. Uiteindelijk kwam alles 
goed en werd het na alle paniek een geweldig con-
cert!”
Het blijft heet tijdens het interview, en de 
herinneringen van Theo en Mieke buitelen over 
elkaar heen. Het ‘o, ja’, ‘o. ja’ gaat over en weer. “O ja, 
die keer dat ’t Speeltoneel die voorstelling deed in de 
parkeergarage onder het Raadhuisplein. Het eerste 
deel van de garage was toen wel in gebruik en het 
tweede stond nog leeg. Via een schacht op het Raad-
huisplein ging je naar beneden en daar in het pikke-
donker werd je opgewacht door akelige spookfiguren 
die plotseling oplichtten in het donker en afgrijselijke 
geluiden uitstootten. Fenomenaal”, aldus Theo. 
En nu, wat zijn de plannen? “Je zou kunnen zeggen, 
het is nu wel eens mooi geweest, maar we gaan door! 
Wij hebben nog plannen zat, maar wat zou het fijn 
zijn als we versterking zouden krijgen van jongeren, 
met verse ideeën. Dus wie dit leest en zich aange-
sproken voelt, neem contact met ons op”, eindigt 
Theo.
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Koos van de Sande 
Nieuwkoopseweg 31b
2631 PP Nootdorp

Cisca Duijndam

Schilderijen

ciscadd@icloud.com

Jan van der Sman

Schilderijen en penteke-
ningen

jacono@kpnmail.nl
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Atelier Son-design 
Hogeveenseweg 24
2631 PH Nootdorp 

Liesbeth Bergen

Fotografie

www.liesbethbergen.nl

Sonja Janssen

Muurschilderingen

www.son-design.nl
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Kaasboerderij Nootdorp 
‘s Gravenweg 3
2631 PM Nootdorp
 

Ben Hulst

Beelden in steen en 
objecten van keramiek

benilex@icloud.com

Egbertha Prins

Beelden van steen en 
keramiek

www.egberthaprins.
exto.nl
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Bartholomeuskerk 
Veenweg 36
2631 CL  Nootdorp

Dubbel blaas-
quintet I Fiati

Blaasensemble I Fiati 
(dat is Italiaans voor ‘de 
blazers’) is een dubbel 
blaaskwintet dat ruim 
22 jaar geleden is opge-
richt in Rotterdam. Het 
staat onder begeleiding 
van de professionele 
dirigent Sjef de Kort.
We spelen een klassiek 
repertoire van verschil-
lende componisten. Bij-
voorbeeld van Dvorák, 
Brahms, Mozart, 
Poulenc, Stravinsky en 
Sjostakovitsj. 
Zondag 13:00-13:45 
uur.

Mirjam van der 
Beek

Zangleerlingen van 
Mirjam van der Beek 
zingen popsongs. 
Zaterdag 16:30-17:00 
uur.
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Triple Fun

Triple Fun brengt 
(meer) stemmig akoes-
tische country/pop 
songs. Het trio bestaat 
uit Linda Dijkstra (zang), 
Martin Vermeer (gi-
taar/zang) en Liesbeth 
Bergen (zang). 
Zondag 16:00-16:30 
uur.

Westlaan 18-20  2641 DM Pijnacker  015 - 3640436
info@sportinstituutpijnacker.nl

De sportschool beschikt over 4 zalen

 Een zaal waar de spinninglessen worden gegeven, uitgerust met 
 moderne spinningfietsen.
  Een grote zaal (dojo) met een judomat (tatami) waar de budolessen 
 worden gegeven, maar ook de “bewegen op muziek” lessen.
  Een fitnesszaal met toestellen voor cardio en krachttraining, waar 
 u uw conditie en/of spierkracht kunt onderhouden en/of opbouwen.
  Een ruimte met diverse cardio-apparatuur, zoals loopbanden en 
 roeimachines.

Sportinstituut Pijnacker

kwart pag. Sportinstituut Pijnacker.indd   1 04-06-18   10:06

Meidoornlaan 22-28  
2641 CB Pijnacker

kwart pag. Woudwijk mode.indd   1 26-05-18   12:31
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Parochiehuis Bartholomeuskerk 
Veenweg 36
2631 CL  Nootdorp

K Op deze locatie is  een expositie voor de lokale, 
enthousiaste kunstenaars en kunstzinnige 
verenigingen en clubs.Deelnemers in het parochie-
huis zijn o.a.:

Renate Bakker, Monica Buitelaar, Laura 
Kouwenberg, Christine Oude Veldhuis, Rob Verbeij, 
Tim Vermaat, Fred Vink, Saskia v.d. Vreeken, 
Maarten Wiemer, Helene van Winden, Sharon 
Burger, Atelier de Aanpak, Jeanine van Rooijen, 
Annie van Diederen, Els van Beusekom, Julia 
Nibbering

Margot Labordus

Schilderijen

margot@ateliermargot.
nl
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Hans Moerings  
Kerkweg 76
2631 CD Nootdorp

Jacqueline van 
Kester

Beschilderde houten 
panelen

www.jacquelinevankes-
ter.com

Louky Scheltema

Glas- en transparante 
wandobjecten

www.loukyscheltema.
com
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Ipse de Bruggen 
Brasserskade 4
2631 NC Nootdorp

In het hoofdgebouw op de eerste etage is een 
expositie van kunstzinnige clienten van Ipse de 
Bruggen. Zij tonen schilderijen en keramiek.

In het keramiekatelier worden gebruiksvoorwerpen 
en beelden gemaakt. De producten worden met de 
hand gevormd of gegoten en voorzien van diver-
se, vaak kleurrijke, glazuren. Het productieproces 
vraagt expertise en doorloopt verschillende fasen, 
waardoor vaak meerdere mensen aan één product 
kunnen werken. 
Wil je een bijzonder schilderij aan de muur, thuis 
of op het werk? kom eens kijken in ons atelier. Van 
al onze schilderijen kunnen ook wens- en ansicht-
kaarten, of kladblokken gemaakt worden.
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De winkel van Rie 
Dorpsstraat 49
2631 CR Nootdorp

Marius Weststrate

Pentekeningen

www.mariusweststrate.
nl
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Dorpskerk
Dorpsstraat
2631 DD Nootdorp

PKO en muziek-
school Pijnacker

In 2019 zal het 25 jaar 
geleden zijn dat het 
Pijnackers Kamerorkest 
werd opgericht. Het 
PKO staat onder leiding 
van dirigent Margriet 
Tubbing. De muziek 
die gespeeld wordt is 
klassiek met soms een 
vleug jazz. Dit keer 
staat het 12e pianocon-
cert van Mozart op de 
lessenaars met soliste 
Ingeborg Paul, een 
Ouverture van Franz 
Schubert en muziek van 
Haydn en Brahms. 
Zondag 14:00-15:30 
uur.
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Veenhage 
Meidoornlaan 2
2631 GC Nootdorp

Daphne 
Oosterlaan

Schilderijen

www.kunst.oosterlaan.
com

Marc Olthoff

Fotografie

www.molland.photo-
graphy



49

Monique van der 
Mije

Fotografie

www.betweenimages.
com

Stan Hill

Schilderijen en beelden

www.stanhill.nl

Noor Nuis

Noor Nuis speelt in 
Veenhage op de piano 
de mooiste klassieke 
muziek.
Noor Nuis is docent bij 
Nootdorp Toetsen en 
geeft sinds 1997 met 
veel plezier pianoles in 
CulturA te Nootdorp.
Zaterdag 12:30-13:15 
uur.
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Molen Windlust 
Oudeweg 70
2631 PB Nootdorp

Deze pictogrammen gelden voor het 
naastgelegen restaurant De Vang

Steef de Vreede

Schilderijen

s.de.vreede2@kpnpla-
net.nl

Peter de Vreede

Schilderijen

ptdevreede@kpnplanet.
nl
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Tisnienix 
Noordeindseweg 72
2645 BC Delfgauw

Barbara Lancel

wildlife en dieren-
portretten in pastel

www.barbaralancelin-
pastel.vpweb.nl

Olga Braat

Kleurrijke portretten van 
mens en dier

www.olgabraat.nl
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Kerk Delfgauw 
Zuideindseweg 7
2645 BD  Delfgauw

Zondag geopend vanaf 12:00 uur.

L Eugene Daams

Fotografie

www.dutchimagefacto-
ry.com

Mieke Chantrel

Schilderijen

www.miekechantrel.nl
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Jan van der Burg

Jan van der Burg 
als authentieke hip-
pie-troubadour. 
Jan heeft een bijzonder 
“Sixties & Seventies” 
repertoire en zijn spon-
tane en interactieve 
manier van optreden 
maakt hem tot een 
veelgevraagde pop-
troubadour.
Zaterdag 15:-15:30 uur.

Muziekvereniging 
Haaglanden

Show- & Marchingband 
Haaglanden is het 
volwassen onderdeel 
(ca. 30 leden van 16 
– 65 jaar)  van Muziek-
vereniging Haaglanden 
uit Pijnacker. Het orkest 
wordt geleid door Peter 
van Dinther. Zij teden 
meestal lopend op 
tijdens  taptoes en 
optochten, maar ook 
zoals tijdens De Ver-
beelding, zittend met 
een greep uit het 
repertoire. 
Zondag 14:00-15:00 
uur.

Programma Kerk Delfgauw

Twee dagen lang staan de deuren open voor 
iedereen die benieuwd is naar de combinatie Kunst, 
Kerk en Kultuur. 

Op zaterdag zijn er workshops hand lettering,  fiets-
band wordt bloempot en maak jouw eigen colla-
ge meubel. Om 15 uur muziek op schoot voor de 
kleintjes. 

Zondag trappen we af met de kerkdienst en daarna 
is er een lunchconcert Viool & Piano. We sluiten de 
dag af met een optreden van het Gospelkoor R&G 
Unity. 

Meer informatie, tijden en aanmelden (workshops 
en muziek op schoot) op www.kerkdelfgauw.nl.

Contactpersonen: Karin van Belle (06-39120139)
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Hoveniersbedrijf Louis van der Meijden 
Delftsestraatweg 280
2645 AE  Delfgauw

M Annet Wood

Beelden

www.annetwood.nl

Carla de Korte- 
Bramsen

Aquarellen

www.carladekorte.nl
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Caroline 
Grootenboer

Vilt en textiel

www.carolinegrooten-
boer.com

Coby Brinkers

Beelden

www.cobybrinkers.nl

Ed van Hagen

Beelden en keramiek

www.beeldhouwered-
vanhagen.nl

Gerda van der 
Heijden

Beelden en keramiek

www.gerdavander-
heijden.nl
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Gerrit Bruins en 
Jolanda Peeters

Installatie

www.gerritbruins.nl
www.jolandapeeters-
kunst.nl

Irma Frijlink

Vilt en textiel

www.irmafrijlink.nl

Jaap Oldenkamp

Fotografie

www.jaapfoto.com

Liesbeth Bos

Keramiek

www.liesbethbos.nl



57

Leni van den Band

Ruimtelijk werk en 
reliëfs

www.lenivandenband.nl

Piet Kouwenhoven

Schilderijen

www.pietkouwenhoven.
com

Toos van Rijn- 
van der Burg

Beelden

toos.vanrijn@gmail.com
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Stichting Ver-
bergh- Debby van 
den Bergh

Stichting Verbergh richt 
zich op het aanbieden 
van culturele evene-
menten in het alge-
meen en het maken 
van theatervoor-
stellingen en 
organiseren van 
literaire bijeenkomsten 
in het bijzonder. 
Zaterdag 14:30-14:50 
uur.

Afrodite

Afrodite speelt Afri-
kaanse muziek, waarbij 
trommels een belang-
rijk onderdeel zijn, 
maar waarbij de me-
lodie zeker niet wordt 
vergeten! Naast de 
zang nemen instrumen-
ten als de kora, bala-
foon en saxofoon een 
belangrijke plek in. De 
groep bestaat uit circa 
7 personen. Zaterdag 
15:45-16:30 uur.

Boeken * Kantoorartikelen * kado * Lijstenmakerij
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Wooncomplex Laan der 7 Linden 
Laan der Zeven Linden 
2645 HX  Delfgauw

N Op deze locatie is  
een expositie voor de 
lokale, 
enthousiaste kunste-
naars en kunstzinnige 
verenigingen en clubs.
Alle inwoners 
van de gemeente 
Pijnacker-Noot-
dorp-Delfgauw kun-
nen zich aanmelden 
of hebben zich aange-
meld voor deze expo-
sitie.

Deelnemers in het 
atrium zijn o.a.
Hetty Koster,
Iny Gussekloo,
Tiny, Jeanette, Carla, 
Gemma, Annemarie 
en Jenny van ‘Steen-
goed’.

Eigen Wijs

EigenWijs is een gezel-
lig koor met veel 
Nederlandstalige liedjes 
en n  paar anderstalige 
liedjes in het 
repertoire. Nathalie 
is onze enthousiaste 
dirigent en Wil Bremer 
verzorgd de 
muzikale begeleiding 
op de accordeon.  Het 
plezier in zingen staat 
bij ons bovenaan.
We repeteren op maan-
dagavond in de 
Schakelaar en zijn on-
derdeel van de SWOP.
Zondag 15:00-15:30 
uur.
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Arie en Miep Gravesteijn 
Zuideindseweg 38
2645 BG Delfgauw

Lau Langeveld

Keramiek

www.laulangeveld.eu

Nanda van der 
Vliet

Beelden en keramiek

www.nandarta.nl
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Anton en Carla van der Meijden 
Zuideindseweg 68a
2645 BH Delfgauw

O Corrie 
Zevenbergen

Beelden van steen en 
keramiek

www.corriezevenber-
gen.nl

Raph Janssen

Beelden

www.raph.exto.nl
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Vocaal ensemble 
Cour Royale

Esther van Winden, 
Meja Panhuysen, Anne 
van der Toorn, Saskia 
Zeelenberg, Frouwke 
Boering en Petra Busser 
vormen Cour Royale. 
Het ensemble bestaat 
in de huidige samen-
stelling sinds 2015 en 
staat onder leiding van 
zangdocente Martine 
de Jong in de wijk 
Koningshof waar 
de zangeressen ook 
allemaal wonen. Zo is 
de naam Cour Royale 
ontstaan.
Cour Royale zingt 
driestemmige 
popsongs, wereldmu-
ziek en klassieke wer-
ken, zowel a capella als 
met pianobegeleiding.
Zondag 11:30-12:00 
uur

Roos van der 
Meijden

Schilderijen

www.roosvander-
meijden.nl

Peter Sluijter

Beelden

www.petersluijter.nl
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Buurthuis Het Oude Laarsje 
Oude Leedeweg 62
2641 NS  Pijnacker (Oude Leede)

Naomi Lamens

Schilderijen en 
aquarellen

www.eigen-zinnig-heid.
nl

Stefan 
Heijdendael

Fotografie

www.krop.com/stefan-
heijdendael



Duo  
Leedvermaak

Voor Jan van Paassen 
en Roon de Hoog werd 
hun zeer geslaagde de-
buutoptreden als duo 
Leedvermaak  tijdens 
Verbeelding 2017 de 
opmaat voor een mooi 
vervolg. Tijdens Ver-
beelding 2018 willen 
ze graag laten horen, 
dat ze hun repertoire 
inmiddels behoorlijk 
hebben uitgebreid.
Leede zingen. Daarbij 
begeleiden ze  zichzelf 
op de gitaar.

Za. 14.45-15.30 uur, 
Het Oude Laarsje
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ACCOUNTANCY
BELASTINGEN

ADVIES

‘Omdat ik vind dat het anders moet!’

Samen met de ondernemer werken aan 
zijn toekomst. Sparren. Actief meedenken 

als partner in business. Denken in oplossingen 
in plaats van problemen.

FHA accountancy belastingen advies
Westlaan 28
2641 DM Pijnacker
T  015 2023004
E  ferdi@fha-advies.nl

www.fha-advies.nl

fha-advies-adv-190x128mm.indd   1 27-05-18   21:24FHA hele pag..indd   1 28-05-18   10:13
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