
  

De nominaties voor de Dag van de Ondernemer 2022    
 
 

 
Ik draag Mark Blauw voor als ondernemer van het jaar omdat hij veel sociale verenigingen 
sponsort waaronder hij wekelijks de voedselbank voorziet van verse groente en fruit. 
 

 

Zou graag Berry vd Holst  ( G vd Holst en Z’n) voordragen voor de dag vd ondernemer. 
 
Berry zet zich vaak belangeloos in voor Rotary, kinderboerderij, ondernemersver. Maaldrift, ONW 
en de oranje vereniging ! 
 
Met kennis en kunde 
 

 

 
Hierbij geef ik DOCK37 op als ondernemers die in het zonnetje gezet mogen worden. 
Om een winkel te openen in het dorp in de corona-periode is gedurfd en knap. 
 

 

 
Ik draag Jan Stouten van Beetje Stout voor, wat er ook allemaal in zijn eigen leven afspeelt, hij 
heeft altijd een luisterend oor en oordeelt nooit. En dan kom je ook nog goed gekapt thuis.  
Voor zijn medewerkers is hij ook heel erg lief. Jan verdient dit echt. 
 

 

Jeroen en Linda Kaptein van Bakkerij Kaptein naast hun mooie gezin, werken ze hard, met passie 
en goed  samen met hun team. Heel vaak leuke acties en ook in deze moeilijke tijden word je altijd 
vrolijk, gezellig geholpen 

 

Coby Gras met het lekkerste winkeltje van Wassenaar (Chocolaterie Delicious), staat al jaren 
iedereen vriendelijk en hartelijk te helpen. En staat ook voor heel veel mensen altijd klaar. 
 

 

.Jolanda Hijnekamp, opende haar Harpers bij Jo in de moeilijkste tijd. Maar door hard werken, je 
veel laten zien, een altijd vriendelijke lach en natuurlijk goed advies staat haar zaak als een huis. 
 

 

Sander en Irma van Strandpaviljoen Sport zijn ook TOPPERS, maar dat is misschien een beetje 
moeilijk omdat Irma bij Hart voor Wassenaar zit. Wil het toch gezegd hebben, zijn hele goede gast 
heer en vrouw en harde werkers en hele goede werkgevers. Eén  van de weinige zonder personeel 
tekort, dat zegt genoeg denk ik. 

 



Graag zet ik Ellen van Haarstudio Ellen in de kerkstraat (nr 43)  in het zonnetje. 

 
Al bijna 21 jaar is Haarstudio Ellen in handen van Ellen en werkt ze iedere dag keihard om alle 
klanten met een mooi kapsel en een glimlach de salon uit te laten stappen! 
 
Kortom, zij verdient het echt om een keer in het zonnetje gezet te worden. 

 

 
Ik stem voor Mark Blaauw van Jumbo omdat hij wekelijks onze Voedselbank ondersteunt met 
fantastisch mooie en gezonde producten, daar in deze moeilijke economische tijd mee doorgaat 
en daarmee voor ons een geweldige partner is. 

 

 

Mijn voorstel voor een mooi zonnetje voor een geweldige onderneemster:  
Silvia Groeneveld met haar 4 jongens.  
Van Silvia’s Feestwinkel nu als pop up in de Langstraat Wassenaar. Maar door enorm succes wordt 
het blijvend.  
 
Een onderneemster in hart en nieren, veel tegenslagen gehad maar gewoon opstaan en doorgaan! 
Niet bang zijn, denkend aan de toekomst van haar jongens en gewoon knallen!! Echt een topwijf!!  
 
Silvia verdient het om in het zonnetje gezet te worden!  
 

 

Via deze e-mail wilde ik graag een ondernemer voordragen om in het zonnetje gezet te worden. 
Mijn keuze is gevallen op Dock 37 op de Langstraat! 
 
Deze ondernemers hebben een winkel geopend in de winkelstraat in een stukje waar een aantal 
winkels verdwenen. Het uiterlijk en de uitstraling van de winkel is oprecht een toevoeging aan het 
straatbeeld. De winkelstraat fleurt er zeker door op! In de winkel is een breed assortiment te 
vinden en dus voor ieder wat interessants. 
 
De eigenaren zijn vriendelijk, beleefd en altijd in voor een praatje. 
Er lopen altijd wel klanten in de winkel dus het lijkt er op dat ook bij de rest van de Wassenaarders 
de winkel erg bevalt! 
 
En dit allemaal opgezet in de Corona-tijd. Een wereldprestatie 

 

Ik wil graag Silvia Groeneveld voordragen. 
Zij heeft Wassenaar weer de feestwinkel 'teruggegeven ' die zo werd gemist. 
Zij kreeg de kans, heeft m met 2 handen gegrepen en met haar organiserende talent, binnen een 
ultrakorte tijd een Halloween winkel van gemaakt die zo de Wassenaarse winkelstraat nodig heeft 
om winkelend publiek te trekken.  
Ze heeft ook nog de zorg over haar 4 jongens en haar 'andere bedrijf' Completion Office Service. 
Of wel een 1000 poot. 

 

Ik geef, voor de dag van de ondernemer, Jan Stouten van kapsalon een Beetje Stout op. 
 
In 1 zin is hij: betrokken, meegaand en gunt hij iedere ondernemer zijn succes. 
 

 
 



Coby gras 
Een super lief klein winkeltje chocolaterie delicious 
De keuze is reuze 
De lekkerste bonbons uit wassenaar 
Deze vrouw verdient het om in het zonnetje gezet te worden 

 
 

Voor Dag van de ondernemer wil ik graag Mark Blauw van de Jumbo opgeven.   
Vanwege zijn verse producten, die hij elke week doneert aan de voedselbank.  
 

 

Ik wil graag het bedrijf gastouderopvang 't bloemetje in het zonnetje zetten! 
 
Dit omdat het niet makkelijk is om in deze omstandigheden een eigen bedrijf te starten en de 
eigenaar (mijn vriendin!) er dag in dag uit, lees; 6 dagen per week! Ervoor zorgt dat haar oppas 
kindjes lekker buiten spelen en niet teveel achter de schadelijke schermpjes zitten te kijken!  
 
Kortom, ik ben ongelooflijk trots op haar! 
 

 

Graag wil ik Ellen Vogelenzang van haarstudio Ellen aan de Kerkstraat 43 in Wassenaar opgeven 
voor 'dag van de ondernemer' (070-5112097) 
 
Ellen zet zich al meer dan 20 jaar in om alle klanten met een glimlach en mooie haren de deur uit 
te laten gaan. 
Een bezoek aan Haarstudio Ellen staat voor een gezellig gesprek, aandacht, kwaliteit en blijdschap. 
 

 

Bij deze wil ik Dhr. blauw van de Jumbo in het zonnetje zetten! 
Omdat hij door al de verenigingen een  gewaardeerde sponsor is bv de wekelijkse sponsering van 
de voedselbank. 
 

 
 
 
 



Hierbij wil ik graag Administratie kantoor Vogels voordragen  
Eigenaren: Corine Verhart en Sandra van Wijk  
Reden: omdat ze na meer dan 26 en 17 jaar de sprong hebben gewaagd en ze het hartstikke goed 
doen.  

 

Ik draag jan Stouten voor. Hij kent de geheimen van heel Wassenaar en blijft altijd bescheiden. 
 

 

Graag draag ik Sebastiaan van Veen van Van Veen Bouw voor. 
 
Deze zeer betrouwbare, keurig werk afleverende ZZP is een aanwinst als aannemer voor ons dorp. 
 

 

Beste mensen,  
 
Ik draag graag de eigenaar van Chaussette Lingerie en Badmode voor: 
 
Iets buiten de gebaande paden vind je deze prachtige zaak waar je altijd persoonlijk, vrolijk en 
vriendelijk wordt geholpen. Niet voor niets hebben ze een grote schare trouwe klanten. Hulde 
voor deze ondernemer die in haar eentje een zaak in stand weet te houden waar menige keten 
jaloers op zal zijn.  
 

 

Ik nomineer Kapper Jan.  
 
Jan Stoute is de liefste ondernemer van de hele wereld.  
 

 
Ik zou heel graag Pamela Westgeest van Paviljoen de klip aan u willen voordragen. 

 
Zij heeft het afgelopen jaar zowel zakelijk als privé heel veel voor haar kiezen gehad en gaat 
altijd maar door voor de mensen om haar heen daarom verdiend nu om in het zonnetje gezet te 
worden. 

 

 
Goedeavond! 
> 

> Ik zou graag mijn vriendin Naomi Korenhof in het zonnetje willen zetten. 
> 
> Omdat zij dagelijks klaar staat om het huis van ouderen mensen lekker schoon te maken, die 
dat zelf niet kunnen doen. Zij geniet van haar werk om dit voor hen te doen! 
> 
> We kunnen trots op haar zijn dat zij dit doet voor de ouderen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Crooked Spider, de Wassenaarse bierbrouwerij op bedrijventerrein Maaldrift zou ik willen 
voorstellen om in het zonnetje te zetten.  
 

"Eigenaar Niels Beekhuizen heeft ondanks door de coronaperiode toch veel van 
zijn klanten weten te bereiken, en gaat gewoon door met brouwen." 

 
De brouwerij is in klein begonnen in 2014 in Wassenaar en nu uitgegroeid tot een volwaardige 
brouwerij met een flinke productiecapaciteit. 
De namen van de bieren refereren aan verschillende Wassenaarse locaties of gebouwen, zoals 
Windlust en  Wassenaarse Slag. 
 
Het bier is kort gezegd heerlijk en eerlijk.  
De kwaliteit van de  verschillende bieren is altijd constant, complex en smaakvol. 
De Imperial Stout heeft zelfs de gouden medaille gewonnen, als beste stout van Nederland. 
(Crooked Spider opnieuw in de prijzen! | biernet.nl). 
 
Daar kan Wassenaar trots op zijn. 
 

 
Stan leeflang kaaszaak in de Langstraat. Ondernemend jong stel met mooi, onderscheidend 
assortiment waar ze zich met volle energie voor inzetten. Zelf naar Belgie rijden om mooie 
kaasjes uit te zoeken, staan open voor suggesties en ideeën en geven goeie adviezen. Een 
aanwinst voor ons dorp 

 

 

Restaurant Zonnehof Duinrellweg 11 wassenaar . 

Vannesa de Boer en Sander Remmerswaal  

 

TOMELOZE INZET , DEZE 2 MET HUN MEDERWERKERS  

INZET:  PRIJSTECHNISCH OM OOK VOOR DE KLEINE BEURS IETS TE KUNNEN 

BETEKENEN . 

 
Goedemiddag, 

Graag wil ik mijn zus: 
 
Evelien van der Moolen nomineren. 
 
Zij heeft zich geweldig ( geheel belangeloos) ingezet in haar salon om mensen die kanker 
hebben doorgemaakt een fantastische huidbehandeling te geven! 
 

De naam van haar salon is: 
 
Evelientotalbeauty, gevestigd aan de Havenstraat 
 

Ik hoop dat zij gekozen wordt!      

 

ik wil graag de heer M.L'Ami van E.T.I.B. L' Ami bv voordragen als ondernemer voor de dag van de 
ondernemer.  
 
De heer  L'Ami is niet alleen betrokken bij zijn bedrijf als inspirator voor de medewerkers, maar 
draagt ook zijn klanten op handen en voorziet hen van de juiste instrumenten om huis en bedrijf 
optimaal te laten functioneren. Daarnaast levert de heer L'Ami een grote bijdrage aan de 

https://www.biernet.nl/nieuws/crooked-spider-opnieuw-in-de-prijzen


maatschappij als vrijwilliger bij de Wassenaarse Oranje vereniging, de rotary en ruitersport en tal 
van andere activiteiten. 

 

Graag wil ik restaurant Zonnehof voordragen.  
Het is er gezellig en heerlijk eten en zeer gastvrij.  
 

 

Goedendag, 
 
Ik nomineer Sydney Tweewielers. 
Ontzettend leuk bedrijf, zeer kundig en heel erg vriendelijk. 
Je kan altijd bij ze terecht als er iets is los getrilt etc.  
Ze hebben altijd tijd voor je. 
Ik voel me er erg welkom. 

 
I would like to nominate Louise Grutter Dyer, from The Little Bookshop because not only does 
she do a lot of charitable work and service for the Wassenaar community, she is also always 
working to bring everyone together and be inclusive.  

 

 

 
Kinder- en leercoachpraktijk Ik-Jij-Wij 
Reden voordracht: Kinder- en leercoachpraktijk Ik-Jij-Wij, een nieuwe aanwinst voor 
Wassenaar! 
 

 
 
Andre Boersma, dierenarts Dierenkliniek Ter Weerlaan Wassenaar en alle medewerkers 
daar 

 
Zeer betrokken, luisterend oor, oog voor dier én baasje, zeer deskundig. 

 

 

Geachte dames, heren,  
 
Graag zou ik mevrouw Yvonne van der Gugten-van Loenen aandragen op "de dag van de 
ondernemer"; 
 
Al 41 jaar is zij ondernemer en eigenaar van het mooie "Light Design" in Wassenaar, waar je je 
oude lampvoet met een nieuwe handgemaakte kap weer nieuw leven inblaast, waar je komt voor 
mooie nieuwe verlichting in vele stijlen, mooie accessoires en klein meubelen, dit allemaal mooi 
tentoongesteld in de winkel en in de mooie etalages die voor veel bewondering en uitstraling 
zorgen in de winkelstraat.  
 
Om deze rede willen wij als werknemers haar vrijdag in het zonnetje zetten, daar zij ook een 
geweldige "baas" voor ons is. 
 

 

Ondernemer: Niels Beekhuizen (Crooked Spider Craft Brewery)  
Waarom: Niels verdient wat extra aandacht voor de aandacht die hij aan klant en werknemer 
geeft, waarbij hij zijn passie en de creativiteit, die daarbij kijk komt, met ons deelt.  
 



 


