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Voorwoord

WE GAAN WEER BRUISEN!
Colofon
Uitgave

Als bestuur van Stichting Volksvermaak Reeuwijk presenteren wij met
gepaste trots het eerste Magazine van onze stichting. In dit magazine
vindt u ondermeer een terugblik op Koningsdag 2018 en Bruisend
Reeuwijk vorig jaar. Ook vindt u informatie over Bruisend Reeuwijk op 31
augustus en 1 september 2018.

Dit magazine is een uitgave van
Stichting Volksvermaak Reeuwijk.
Correspondentie: Zonnedauw 4,
2811 RM Reeuwijk
info@volksvermaakreeuwijk.nl
www.volksvermaakreeuwijk.nl
Publicatie en verspreiding
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Oplage: > 5.000 stuks
Verspreiding: Reeuwijk en omgeving
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voor hun bijdrage.
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projectmanagement, DTP en
drukwerkbegeleiding: Buro Vink
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Onlangs is Koningsdag als eerste evenement door Stichting Volksvermaak
Reeuwijk georganiseerd. We hebben ons best gedaan om het feest weer
nieuw leven in te blazen. Tot onze grote tevredenheid lijkt dit zeker
gelukt. Ook komend jaar zullen wij weer ons best doen om voor Reeuwijk
een mooi Koningsdag feest neer te zetten.
Eind augustus is het alweer zover; het 9e jaar ‘Bruisend Reeuwijk’.
We gaan proberen om weer de connectie te maken met het water. De
inwoners van Reeuwijk lijken dit de laatste jaren toch gemist te hebben en
wijzelf natuurlijk ook. Een kleine droom van ons is dan ook dat we ooit de
“Gondelvaart” weer terug zullen zien. Misschien in de nabije toekomst of
iets later, de tijd zal het leren.

Niets uit deze uitgave mag gekopieerd
worden zonder toestemming van
Stichting Volksvermaak Reeuwijk.

Nadat we afgelopen jaar “Reeuwijk goes Dutch” op vrijdagavond als
thema hebben gehad, gaan we dit jaar voor: “Back to the 90’s”. De
zaterdagavond zal in het teken staan van een eveneens bruisend
programma.
Als mede-Reeuwijkers wensen wij u veel plezier met dit magazine en
hopen u in de nabije toekomst op één van de aankomende evenementen
te mogen ontmoeten.
Reeuwijk is een geweldige plek om te wonen; wij als Stichting
Volksvermaak Reeuwijk hopen hier met het organiseren van evenementen
en andere initiatieven ons steentje aan bij te dragen.
Stichting Volksvermaak Reeuwijk
Dennis van de Made, Richard van de Graaf, Sven Verkleij, Eric Voskuil,
Ardy van Eijk, Rudi Otto
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Homeopathie
Reeuwijk

Gezondheid zit in de natuur

Waarom homeopathie?
Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die op een milde
en duurzame wijze klachten van kinderen en volwassenen
kan verhelpen. Homeopathie kan helpen bij een acute klacht
of iets wat al langer speelt. Voor elk individu wordt een
passend homeopatisch middel gezocht. Benieuwd naar wat
homeopathie voor jou of voor je kind kan betekenen?
Kijk op de website voor meer informatie.
Bel 0182 - 60 32 81 voor een afspraak
of kijk op www.homeopathie-reeuwijk.nl

Geschiedenis

DIT ZIJN WIJ...
HET ONTSTAAN
Sinds 1985 heeft Reeuwijk op de laatste zaterdag van augustus
haar eigen dorpsfeest. Het ontstaan daarvan dankt ons dorp aan
Scouting Nederland die dat jaar het 75-jarig bestaan vierde met tal
van activiteiten. District IJsselstreek sloot haar jubileumactiviteiten
af in Reeuwijk. Met onder meer waterspelen, admiraalzeilen, wrik- en
roeiwedstrijden, fiets ‘m erin en een prachtige gondelvaart van Reeuwijk
naar Gouda was er een uitstekend programma samengesteld. Dit viel
toevalligerwijs samen met Koninginnedag, de dag waarop in Reeuwijk
altijd al een gondelvaart was. Ongeveer 55 gondels deden hieraan mee
en niet alleen van scoutinggroepen, ook van bedrijven en particulieren.

ONTWIKKELINGEN
De toenmalige wethouder Jan Baas
maakte die dag een toespeling
dat één en ander voor herhaling
vatbaar was. Hans Schouten, die
voor scouting district IJsselstreek
de reclame en pr verzorgde, zag
hier ook wel wat in, maar voor
de organisatie van een dergelijk
terugkerend evenement waren
natuurlijk meer mensen nodig.
Vanuit horecabedrijven, de
scouting, (watersport)verenigingen
en de Reeuwijkse Ondernemers
Vereniging werd een werkgroep
opgericht, waarvan de harde
kern werd gevormd door Bert
Barendrecht, Alexander Kuipéri,
Eef van der Vlist, Dik Veldman, Ton
van der Voorn en Hans Schouten.
In Eef van der Vlist, eigenaar van
o.a. Restaurant Elfhoeven, vonden
ze hun eerste hoofdsponsor. Het
Waterspektakel werd dat jaar
geboren, een evenement waar in
de topjaren wel zo’n 35.000 tot
40.000 bezoekers op af kwamen!

Jazz

In 2008 vroeg het comité van het Waterspektakel aan Ad
Elderhorst of er iets georganiseerd kon worden voor de
vrijdagavond. Daaruit kwam het idee naar voren om een
jazzfestival te organiseren. De Stichting Muziekfestival
Reeuwijk werd hiervoor opgericht en SPS meldde zich aan als
naamgevend hoofdsponsor voor het jazzfestival. Met grote
namen op de podia als Rita Reys & trio Pim Jacobs, The Young
Sinatra’s en Laura Fygi bleek de eerste editie van het SPS
Jazzfestival meteen al een doorslaand succes.

Waterspektakel
Een jaar later vierde het
Waterspektakel haar 25-jarig
jubileum. Stichting Evenementen
Reeuwijk zag de organisatie
van het Waterspektakel echter
niet meer zitten en gooide
de handdoek in de ring. Het
25ste Waterspektakel moest
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toch doorgaan, vond Stichting
Muziekfestival Reeuwijk. Alle
oudgedienden werden weer bij
elkaar gebracht om nog één keer
de organisatie op zich te nemen.
Dat hebben ze op een geweldige
manier gedaan, compleet met een
schitterende gondelvaart, maar het
Waterspektakel ging daarna toch
echt ter ziele.
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Wederopbouw

Stichting Muziekfestival Reeuwijk vond dat een feest van deze omvang gehandhaafd moest blijven voor de
Reeuwijkers. Door een nieuw comité enthousiaste mensen te vormen ontstond Bruisend Reeuwijk. De indeling
van het evenement veranderde op sommige punten maar met wat nieuw toegevoegde elementen en verder met
héél veel goede artiesten op de podia bruist Reeuwijk toch weer.

Succes

Na een succesvolle editie van
Bruisend Reeuwijk in 2017
heeft de organisatie besloten
om Bruisend Reeuwijk verder te
laten gaan in een in 2017 nieuw
opgerichte stichting “Stichting
Volksvermaak Reeuwijk”. Deze
stichting is opgericht met het
doel meerdere evenementen te
gaan organiseren in Reeuwijk.
Vanaf 2018 is deze stichting
verantwoordelijk voor de
organisatie van Koningsdag en
Bruisend Reeuwijk. Ook wordt
komend jaar het Sinterklaasfeest
vanuit deze stichting
georganiseerd i.s.m. stichting
Sinterklaasintocht ReeuwijkBrug. Een aantal bestuursleden
van de Stichting Muziekfestival
Reeuwijk gaan over naar de
nieuwe stichting en we hopen
door deze samensmelting dat we
de evenementen in Reeuwijk naar
een hoger niveau kunnen brengen.
Afgelopen Koningsdag is door
Zomermagazine Volksvermaak Reeuwijk

VERNIEUWING
iedereen in Reeuwijk heel
enthousiast ontvangen en
was als eerste evenement
van de nieuwe stichting
een groot succes.

Door het nieuwe bestuur is besloten
dat Bruisend Reeuwijk voortaan zal
plaats vinden in het eerste weekend
na de schoolvakantie.
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Van de Graaf Assurantiën & Advies

Terugblik

Koningsdag
2018
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Van den Hondel

PREFAB B.V.
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Hoge Gouwe 17
2801 LA Gouda
t. 0182 - 511424
www.alphamakelaardij.nl
info@alphamakelaardij.nl

e

uis

GRATIS

waarde
b

waarde

lin
pa

uis

be

Voel je thuis

AVR Watersport BV
Coenecoop 139 | 2741 PJ Waddinxveen | The Netherlands | + 31 (0)182 - 392 403

www.avrwatersport.nl
Vind ons ook op

Schildersbedrijf Wolvers
Voor al uw schilderwerk

Programma

Vrijdag 31 Augustus
Podium
21:45

Vrijdag

31
Augustus

Line-up
17:00 – 20:30
20:30 – 21:00
21:00 – 21:45
21:45 – 22:15
22:15 – 22:45
22:45 – 23:15
23:15 – 00:00

DJ Yorit
Mystery Guest
DJ Yorit
VengaBoys
DJ Yorit
Party Animals
DJ Spy-D & Tumbler

LET OP op vrijdag 31 augustus kunnen tussen
17:00 en 19:00 uur de oude munten van Bruisend
Reeuwijk worden ingeleverd. De munten worden niet
omgeruild voor nieuwe munten of contant geld. Na
dit tijdstip zijn de munten niet meer bruikbaar.

Podium
22:45

Zomermagazine Volksvermaak Reeuwijk
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Zaterdag

01
September

Programma

Zaterdag 1 September
Zaterdag

Vrijdag

01

31

September

Augustus

Line-up
13:00 – 23:00
16:15 – 17:00
17:00 – 17:45
17:45 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 21:15
21:15 – 22:15
22:15 – 22:45
22:45 – 23:00
23:00 – 24:00

DJ Jarnoo
Helemaal Top
DJ Jarnoo
Irvine
DJ Jarnoo
De Coronas
Andrew Dean
De Coronas
De LawineBoys
DJ Jarnoo
De Coronas

Activiteiten

Podium
19:30

Podium
22:15

10:00 – 17:00 Markt
10:00 – 16:00	Brandweer demo
10:00 – 17:00	Ballorig kinderspelen
10:00 – 17:00 	Waterspelen Kinderen
10:00 – 17:00	Bodycasting Nederland
12:00 – 17:00	Marike.Life met suppen
15:00 – 16:30 Duck race goede doel
14:00 – 14:30 Reflex
14:30 – 18:00 WildeBrazz

Zomermagazine Volksvermaak Reeuwijk

CORONAS

LAWINEBOYS

Meer info en nieuws:
volksvermaakreeuwijk.nl
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Artiesten

DE ARTIESTEN VAN
Vrijdag 31 Augustus

DE VENGABOYS
De VengaBoys zijn zondermeer de nummer #1 party act van Europa en zijn
niet meer weg te denken bij een 90’s party. Nog steeds toeren ze door Europa
met de hits van toen. Ook al heb je de 90’s niet bewust meegemaakt iedereen
kan de nummers “We are Going to Ibiza” en “Boom Boom Boom” meezingen.
Met 150 optredens wereldwijd per jaar en meer dan 250 miljoen video views
op YouTube doen ze nu Reeuwijk aan. Wist je dat er elke 3 minuten iemand
ergens op de wereld de VengaBoys noemt op social media!!

MYSTERY GUEST
Deze mystery guest hangt net een beetje op het randje van 90´s naar 00´s.
Naast een aantal hits heeft onze mystery guest ook 2 restaurants. In het
verleden heeft deze artiest 2 welbekende TMF awards gewonnen. Deze gast
zal Reeuwijk laten schudden.

PARTY ANIMALS
Tijdens oud en nieuw 95/96 stonden de Party Animals voor het eerst live op
een feestje in Zuid-Limburg. Na dit optreden waren deze gasten niet meer
weg te denken van het podium. Ze creëerden hit naar hit met o.a. “Have
You Ever Been Mellow”, “Hava Naquila”en niet te vergeten “Aquarius”. De
samenstelling van de Party Animals is de laatste jaren wel veranderd maar de
Aussies worden nog steeds gedragen. Het enige wat niet is veranderd zijn de
producers “Flamman & Abraxas” bekend van de hit “I Wanna Be A Hippy”.

DJ SPY-D & TUMBLER
Happy Hardcore to the Bone!!! Deze heren zijn opgegroeid met Happy
Hardcore sinds het begin van hun DJ-carrière. Optredens als Nightmare,
Ghosttown & Ravezone hebben hun basis gelegd voor het DJ-Team van nu
met klappers als Love you more, Wonderfull Days en Don’t touch that stereo!
Trek je Nike’s aan, zoek je Aussie uit de kast en kom Hakkuh en Zaaguhh tot
je erbij neer valt! Bruisend Reeuwijk 2018 gaat terug naar de jaren 90 en
Tumbler & Spy-D zorgen ervoor dat je je weer even de gabber van toen voelt!

DJ YORIT
DJ Yorit draai al meer dan 20 jaar voor het meest uiteenlopende publiek.
Het doel van de avond: 1 groot feest maken waar iedereen aan meedoet! DJ
Yorit heeft in binnen en buitenland veelvuldige gedraaid. Doordat iedereen
een graantje muziek mee wil pikken, is zijn draaistijl vlot zodat iedereen aan
zijn trekken komt. Tijdens het draaien presenteert DJ Yorit ook. Of eigenlijk
enthousiasmeert hij zijn publiek constant. Dit zorgt ervoor dat het dak eraf
gaat! Tijdens Bruisend Reeuwijk goes back 2 the 90’s zal hij veel 90’s hits de
revue laten passeren.

Zomermagazine Volksvermaak Reeuwijk
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Acts

ALLE ACTS OP

Zaterdag 1 September
DE CORONAS
De Coronas maken Stand-up Pop. Muziek met een vleugje cabaret. Met als
belangrijkste belofte: bij elke gespeelde song gebeurt er weer iets verrassends.
Ze dagen het publiek uit om de telefoon op het Coronas balkon op te nemen
en via een live telefoongesprek hun muzikale wensen aan de band en publiek
kenbaar te maken. Het verzoekje wordt daarna direct gespeeld met de nodige
vocale, muzikale en fysieke acrobatiek. Hiermee tillen De Coronas muzikale
interactiviteit naar een hoger plan. Welke andere band heeft er niet alleen
5000 nummers in de vingers maar beschikt daarnaast over het vermogen een
nummer ook in een andere stijl te spelen.

ANDREW DEAN “THE PARTYMACHINE”
Ga op stap met The Partymachine en beleef de grootste hits van “Toen en Nu”.
In sneltreinvaart brengt Andrew Dean hits van de grootsten ter aarde. Zijn
repertoire is voor jong en oud en voor zowel intieme feestjes als bombastisch
groot.

HELEMAAL TOP
Deze drie toppers uit Zwammerdam zijn inmiddels een vast gezicht op de
evenementen in Reeuwijk. Met De Toppers als voorbeeld zingen deze drie
heren vooral medleys uit verschillende genres en voor alle leeftijden. Deze
unieke combinatie van gezellige en feestelijke muziek zorgt ervoor dat je
lekker in beweging komt.

LAWINEBOYS
De carrière van de Lawineboys begon ooit in een skihut in Oostenrijk en
sindsdien zijn ze niet meer weg te denken bij een Apres Ski feest of de Carnaval.
Tegenwoordig behoren ze tot de meest populaire Apres Ski acts van Nederland.
Met de nummers “Sex Met Die Kale” , “Wat Zullen We Drinken” en “Joost”
zorgen ze dat de gang er lekker inkomt.

IRVINE
Feestartiest Irvine, oftewel De Partyknaller 2.0, zorgt ervoor dat op elk feest
het dak eraf zal gaan! Met zijn ongekende energie zet hij van begin tot eind de
boel op stelten! Tijdens zijn shows steekt hij o.a. Nederpop hits in een nieuw
jasje en neemt hij de mensen mee terug in de tijd! Hierdoor spreken deze
klassiekers ook de jongeren aan!

DJ JARNOO
Dj Jarnoo is één van de beste allround DJ’s en sfeermakers van Nederland. Hij
beheert alle disciplines; het draaien, sfeer maken, entertainen en zeker ook
het presenteren. DJ’s die niet durven praten, niet verstaanbaar zijn en stil met
hun koptelefoon op staan zijn er inmiddels meer dan voldoende. Jarnoo kan
werkelijk alle muziekstijlen draaien voor elke gelegenheid.

Zomermagazine Volksvermaak Reeuwijk
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IJsblokjes.nl

Boren - Zagen - Sleuven
Hakken - Slopen van ....
Asfalt, Beton en Steen
T: 0182-244 055

M: 06-52 06 25 88

W: www.kapiteel.nl

E: Info@kapiteel.nl

Stands en activiteiten

OVER DE STANDS
EN ACTIVITEITEN
Zaterdag 1 September

Bodycasting
Nederland
BRANDWEER

Tijdens “Bruisend Reeuwijk” verzorgt de brandweer van Reeuwijk
weer verschillende activiteiten om zelf te doen of om te kijken hoe de
brandweer in moeilijke situaties te werk gaat. Je zal tijdens deze dag in
de BHV container kunnen oefenen met brandjes blussen. Ook zullen ze
2 autowrakken neerzetten waar de hulpverleners een o.a. beklemming
na bootsen. Voor de wat kleinere onder ons zal de jeugdbrandweer gaan
sjoelen met bierpullen en hebben ze diverse activiteiten met water.

Bodycasting Nederland, door Petra
Flach, is trots om als Vriend van
de Stichting aanwezig te zijn op
Bruisend Reeuwijk 2018. Tijdens
deze feestelijke dag krijg je de
kans om kennis te maken met
ons mooie werk en dit ook zelf te
ervaren. Wij bieden plaats aan 12
castingmomenten voor het maken
van jouw unieke handbeeld met
bijv. je gezin, je geliefde of je (klein)
kinderen. Ter plaatse bespreken
we je wensen en maken we de mal
van jouw beeld, waarna we het in
ons atelier verder zullen bewerken
tot jouw eigen unieke kunstwerk.
Bovendien maak je deze dag ook
kans om je casting vergoed te
krijgen tijdens onze loting aan
het eind van de dag. Reserveer
snel je plek, stuur een email naar
info@bodycastingstudio.nl met
jouw tijds- en beeld voorkeur. We
ontmoeten je graag aan onze stand
tijdens Bruisend Reeuwijk 2018. Tot
dan. Wij gaan er een mooie dag van
maken!

Duckrace
Ook dit jaar wordt er door de
Rotery club weer een Duckrace
georganiseerd voor het goede
doel. Duizenden badeendjes
gaan met elkaar de strijd aan
in de Breevaart. Welk eendje
gaat als eerst over de finish?
Zomermagazine Volksvermaak Reeuwijk

Met de verkoop van de kleine
duckrace eendjes à €5,- wordt
geld ingezameld voor het Prinses
Maxima Kinderkankercentrum.
Kijk voor meer informatie over dit
goede doel op
www.prinsesmaximacentrum.nl
Pagina 24

Seniorenvereniging
Op zaterdag 1 september tijdens
Bruisend Reeuwijk organiseert de
55+ Seniorenvereniging Reeuwijk
een gezellig borreluurtje. U bent
van harte welkom van 15:00 to
17:00 uur in het dienstencentrum
de Reehorst. Hier wordt er
gezorgd voor een stukje muziek
en worden u 2 consumpties en
een hartig hapje aangeboden door
de seniorenvereniging. Tot dan
namens de 55+ Seniorenvereniging
Reeuwijk.

Ballorig

Ook Ballorig Gouda is aanwezig op
het Bruisende Reeuwijk!
Ballorig Gouda is een indoor
speelparadijs in Gouda voor
kinderen van 1 t/m 12 jaar. Dit keer
staan wij voor jullie op Bruisend
Reeuwijk weer buiten!

Kom jij ook gezellig spelen,
klimmen, klauteren, kruipen en
glijden? Ch@t is er ook zeker weer
bij om mee te knuffelen.
Ook staan wij met ons team met
Slush Puppie voor jullie klaar om
jullie te voorzien van een heerlijke
koude Slush!

WILDEBRAZZ

Kinderwaterspelen

Lopen over water, in je mooiste
kleren, zonder nat te worden. Dat
kan met de Waterballen tijdens
Bruisend Reeuwijk. Wil jij graag
eens zelf over de Breevaart varen,
dit kan in de speciale waterbootjes

voor kinderen. Wil je toch echt nat
worden loop dan over de 10 meter
lange watermat. Er zal ook een 17
meter lange buikglijbaan staan waar
je heerlijk overheen kan glijden,
trek je zwembroek maar vast aan.

Marike.Life

WildeBRAZZ is een Goudse
feestkapel, in 2011 opgericht
door een aantal enthousiaste
muzikanten uit Gouda en
omstreken. Alle muzikanten
hadden voor de oprichting van
de WildeBRAZZ op een of andere
manier al een binding met elkaar,
omdat ze elkaar kenden uit
andere bands, maar ook als lid
of oud-lid van Gouda’s Harmonie
de Pionier.
Vriendschap, gezelligheid
en muzikaliteit staan bij de
WildeBrazz op Nr.1!

Heb jij altijd al eens willen bruisen
op een surfplank? Paddelend of in
een gave yoga pose? Marike.life
verzorgt tijdens Bruisend Reeuwijk
diverse leuke sup lessen!
We doen een kids programma,
maar bieden ook de mogelijkheid
om dit met je vrienden of collega’s
te doen. De breevaart heeft een
lekker temperatuurtje zo eind
augustus, dus een beetje nat
worden is helemaal niet erg ;)
Voor een impressie van wat suppen
nu eigenlijk is, ga naar
www.marike.life/suppen/
Zomermagazine Volksvermaak Reeuwijk
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Metselbedrijf van de Made
Telefoon: 0182 - 78 70 74
Mobiel: 06 - 14 36 26 73

info@metselbedrijfvandermade.nl

www.metselbedrijfvandermade.nl

T 018
inf

MIRJAM DEN BROEDER
06 15420164

Mi r

ja m

WWW.TUIATHOME.NL/MIRJAM-DEN-BROEDER

Prunuslaan 40, 2803 SG Gouda mirjam.den.broeder@tui.nl

Eén vertrouwd gezicht
24/7 bereikbaar
De beste deals
speciaal voor jou
Met de garanties van TUI

marmer - graniet - composiet

Grote Haven 1, 2851 BM Haastrecht
t 0182 30 35 10, e info@q4u.nl

Perfect voor elk project!

TROTSE LEVERANCIER VAN LICHT EN
GELUID OP BRUISEND REEUWIJK

Peter van de vlist

Autobedrijf Van Roon
Duurzame mobiliteit voor iedere klant!

Welkom! Met persoonlijke aandacht voor iedere klant, zowel particulier als zakelijk, streven wij
naar een langdurige relatie en duurzame mobiliteit. Het Bosch Car Service label staat garant voor
kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit zijn kernwaarden die samen met klantentevredenheid bij Autobedrijf
Van Roon Reeuwijk dagelijks worden nagestreefd.

autobedrijfvanroon.nl
boschcarservicevanroon.nl

Leeghwaterstraat 8
2811 DV Reeuwijk
Tel. (0182) 30 16 50
info@autobedrijfvanroon.nl

PLATTEGROND

31 AUG & 1 SEPT 2018

Openingstijden
Di. t/m vr. 10-17 uur
Zaterdag 10-14 uur
Maandag gesloten

Sterk in vakwerk
Sanitair, tegelwerk, verwarming,
water, gas, riolering, dak- en
zinkwerk en totale renovatie.

Jan Tinbergenstraat 14 • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 0182 - 395094 • Fax 0182 - 396510
Mobiel 06 - 5439 2031
E-mail: info@servicedienstreeuwijk.nl

www.servicedienstreeuwijk.nl

Eén aanspreekpunt en een vast
team voor alle werkzaamheden.
Dat is de beste garantie
voor kwaliteit en voorkomt
onverwachte kosten.
Kom naar de showroom voor verschillende badkamer opstellingen
compleet met sanitair en tegels. Ons advies wordt uitgewerkt in een
3D-ontwerp en een duidelijke offerte.
Edisonstraat 12 • 2811 EM Reeuwijk • info@hogendoorn.com • 0182-394527

www.hogendoorn.com
Advertentie 148 x 210 mm.indd 1

J. KRUIJT B.V.
Rioleringswerk Reeuwijk

• Rioleringswerk en pomptechniek
• Ontstoppen - camera inspectie
• Herstellen of vernieuwen
• Onderhoud en aanleg van
drukriolering
Leeghwaterstraat 1 • 2811 DT Reeuwijk • Tel. 0182 - 393048
Peter Bakker • Mob. 06 - 53997141 • peter@jkruijt.nl
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U zoekt een ervaren flexibele partner
voor uw reclame en communicatie?

Ons klantenbestand bestaat uit het bedrijfsleven, mkb, overheid en onderwijs.
Klanten geven aan tevreden te zijn met de vele disciplines onder één dak en korte lijnen.
Creatieve oplossingen worden praktisch uitgewerkt op websites en in drukwerk.
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Bel gerust voor een kennismakingsgesprek.
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Buro Vink • Fokkerstraat 22C, Reeuwijk • www.burovink.nl • 0182 - 300002

Kop boven pagina
tweede regel van de kop

Terugblik
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Mede mogelijk gemaakt

Onze hartijke dank gaat uit naar de bedrijven
die dit alles mede mogelijk gemaakt hebben:
Hoofdsponsor:
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MEER INFO EN NIEUWS:
VOLKSVERMAAKREEUWIJK.NL
Hoofdsponsor:

Grafisch ontwerp, opmaak, drukwerkbegeleiding en projecmanagement magazine: Buro Vink, Reeuwijk.

