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Voorwoord
Nijkerk kenmerkt zich door een sterk lokaal bedrijfsleven met een sterke binding met de gemeente. De voe-
dingsmiddelen- en maakindustrie is sterk vertegenwoordigd, maar ook logistiek en groothandel. Daarnaast 
vormt de zakelijke dienstverlening een groeisector. Nijkerk wil haar bestaande bedrijfsleven versterken door 
goede verbindingen te faciliteren en passende bedrijfsruimte te bieden. Zowel kleine als grote bedrijven in de 
regio krijgen in de gemeente Nijkerk de ruimte om te groeien. Zo hebben reguliere bedrijven volop kansen in 
bestaande panden en op de nieuwe werklocaties De Flier en Arkerpoort aan de A28. Bedrijven en instellingen 
met bijzondere doeleinden kunnen terecht op bedrijvenpark Spoorkamp, een mooie locatie dicht bij het cen-
trum van Nijkerk. Op Spoorkamp zijn al een wijkcentrum, twee kerken, een gezondheidscentrum, zelfstandig 
kantoor en kinderopvang gevestigd.

Invloed op de bedrijfsvoering
De benadering van de (her)ontwikkeling en het beheer van de bedrijventerreinen staan onder druk. Daar 
kan ook de gemeente Nijkerk haar ogen niet voor sluiten. Veel locaties sluiten steeds minder aan op de ver-
anderende vraag van de markt. Het is – ook in de gemeente Nijkerk – belangrijk om vanuit een gebiedsont-
wikkelingsperspectief marktconforme bedrijventerreinen te (her)ontwikkelen. Daarbij moeten we wel een 
onderscheid maken tussen functionele en maatschappelijke urgentie. Functionele urgentie geldt vooral voor 
ondernemers waarbij de staat van het bedrijventerrein direct van invloed is op hun bedrijfsvoering. Maat-
schappelijke urgentie heeft vooral te maken met de manier waarop tegen bedrijventerreinen wordt aange-
keken. 

Verbindingen leggen voor vitale bedrijventerreinen
Gebiedsontwikkeling is de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstro-
men, gericht op de (her)ontwikkeling en het beheer van een gebied. Overheid en marktpartijen hebben de 
handen ineengeslagen om een nieuwe benadering voor vitale bedrijventerreinen te formuleren. De volgende 

BENADERING VOOR VITALE 
BEDRIJVENTERREINEN TE 
FORMULEREN.

OVERHEID EN MARKTPARTIJEN
HEBBEN DE HANDEN INEEN 
GESLAGEN OM EEN NIEUWE 



stap is nu om de (her)ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen te professionaliseren en de markt voor bedrijventerreinen te verzakelijken, zodat meer 
(institutionele) beleggers betrokken raken en ook de ondernemers zelf als eindgebruiker hierin een centrale rol vervullen. Deze bedrijfsbrochure helpt om die ver-
bindingen te onderhouden en nieuwe verbindingen te leggen. Bestaande bedrijven kunnen zich in deze brochure profileren en deze gebruiken voor hun eigen pro-
motie en acquisitie. Natuurlijk zullen wij ook als gemeente dit mooie drukwerk uitdelen op bedrijfsbeurzen en aanbieden aan bedrijven die zich in onze gemeente 
willen vestigen. Deelnemers aan de brochure komen dus als eerste in het vizier van deze nieuwkomers.

Volgende stappen
U kunt mij aanspreken op de stappen waar ik mij als wethouder economie hard voor maak. Om een concreet voorbeeld te geven: de provincie Gelderland en de 
Europese Commissie verleenden in het voorjaar van 2014 subsidie voor het revitaliseren van bedrijventerrein Arkervaart-Oost. Met deze subsidie investeren we 
als gemeente in de openbare ruimte op dit bedrijventerrein. Daarnaast verrichten we onderzoek naar duurzame energievoorziening en naar duurzame logistiek 
in relatie tot de vaarweg Arkervaart. Zowel de kleine als de grote bedrijven in de regio krijgen daarmee de ruimte om te groeien in Nijkerk. Groeit u met ons mee?

Alle ondernemers wil ik bedanken voor hun bijdrage. We zijn blij én trots op alle ondernemers in de gemeente Nijkerk. Zij werken niet alleen hard, maar zijn be-
trokken en bieden onze gemeente veel. Heel veel. Zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze bedrijfsbrochure. Tot slot bedank ik Graphic Sound in de persoon van Arjen Gerritsma voor het initiatief dat hij nam 
voor deze brochure.

Wethouder economie Geert Horst
Gemeente Nijkerk



Het dagelijks bestuur van de gemeente Nijkerk is het college van burgemeester en wethouders. Het college van B en W wordt bijgestaan 
door de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

Op de foto van links naar rechts:  
Wethouder C.J. Windhouwer • Wethouder mevrouw M.L.C. Klein-Schuurs • Burgemeester mr. drs. G.D. Renkema • Gemeentesecretaris 
mevrouw mr. M.D. Haalstra • Wethouder G.D. Horst 

Het college zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad neemt. Om de vier jaar zijn er verkiezingen. 
Dan wordt er ook een nieuw college van B en W gevormd. De huidige collegeperiode loopt van 2014 tot 2018. Burgemeester en wethouders 
hebben ieder een aantal beleidsgebieden in hun portefeuille. 



BAM komt u overal tegen. Op dit moment zijn wij volop bezig met de revitalisering van bedrijven-
terrein Arkervaart, een aansprekend project waar wij trots op zijn. Ook ú kunt profiteren van onze 
aanwezigheid in Nijkerk. Speciaal voor ondernemers hebben wij tot ons werk op bedrijventerrein 
Arkervaart-Oost is afgerond (eind 2014) aantrekkelijke acties. 

Of het nu gaat om storingen of kleine aanpassingen: u kunt ons altijd benaderen. Een gedegen en 
deskundig advies bespaart u veel geld op het onderhoud van uw terrein. Regelmatig uitvoeren van 
klein onderhoud aan uw terrein verlengt de levensduur aanzienlijk en voorkomt onvoorziene grote 
uitgaven. BAM Wegen is hiervoor de juiste partner en Thuis op uw terrein.

Neem contact met ons op en ervaar zelf wat wij voor u kunnen betekenen. Een Quick-scan, waarbij 
onze specialisten de conditie van uw terrein vastleggen, is altijd gratis.

Mail uw gegevens naar teamindustrie@bamwegen.nl en wij nemen contact met u op voor een 
afspraak. Bellen kan ook: (038) 204 9995.

BAM Wegen, Thuis op uw terrein



Bedrijventerreinen Nijkerk
NIJKERK IS EEN GUNSTIGE 

VESTIGINGSPLAATS VOOR 

BEDRIJVEN, BIJVOORBEELD 

DOOR DE CENTRALE LIGGING 

IN NEDERLAND. DE A28 EN DE 

A1 LIGGEN VLAK IN DE BUURT, 

WAARDOOR GROTE STEDEN 

EN SCHIPHOL GEMAKKELIJK 

TE BEREIKEN ZIJN. DE SPOOR-

LIJN AMSTERDAM-GRONIN-

GEN ZORGT VOOR EEN GOEDE 

BEREIKBAARHEID PER TREIN.  

Nijkerk maakt ook deel uit van 
de regio FoodValley, een samen-
werkingsverband van acht ge-
meenten met in totaal 330.000 
inwoners. De ambitie is om deze 
regio te ontwikkelen tot hét 
agrofoodcentrum van Europa. 
Kennis en innovaties op het ge-
bied van gezonde en duurzame 
voeding komen hier bij elkaar. 

Op de volgende bedrijventerrei-
nen kunt u zich met uw bedrijf 
vestigen: 
 
 
 
 

Arkerpoort ligt direct aan de afslag Nijkerk Zuid en is een overzich-
telijk en kleinschalig bedrijventerrein met kavels van verschillende 
grootte. Als u vanaf de snelweg zichtbaar wilt zijn, kunt u zich 
vestigen aan de zone A28. Ook als u handelt in auto’s, caravans of 
boten, krijgt u hier volop de gelegenheid zich te ontplooien.

Arkerpoort



ALSTUBLIEFT, EEN TOTAALOPLOSSING

OP PAPIER ZIJN WIJ DE BESTE

Wie bent u en 
waar staat u voor? 

Torendruk maakt het zicht-
baar. In glossy brochures, aantrekkelijke 

nieuwsbrieven of overtuigende mailings. 
Op briefpapier, vlaggen of bedrijfskleding.

Op posters, gevels of kop en schotels. 
We zijn uitgegroeid van drukkerij tot grafisch dienstverlener met een totaal-

oplossing. En dat is ideaal voor u en uw reclamebureau. Drukwerk, digitaal 
printen, buitenreclame, relatiegeschenken en bedrijfskleding: u regelt het met 

één telefoontje. Dat zoveel bedrijven, organisaties en reclamebureaus dat al 
jarenlang doen, heeft een speciale reden...

Touwslager 3 • 3861 SP Nijkerk 
T 033 245 8375 • www.torendruk.nl



Spoorkamp

De Flier

is een multifunctioneel park dat onder andere plaats biedt aan 
kantoren, onderwijsinstellingen, gezondheidscentra en kerkgebou-
wen. Het is een dynamisch gebied. De infrastructuur is al aanwezig 
en tal van hoogwaardige gebouwen ‘bevolken’ op dit moment al 
het bedrijventerrein.

is bij uitstek geschikt als u met uw bedrijf een grote kavel nodig 
heeft. Bijvoorbeeld een kavel van meerdere hectares. Natuurlijk 
kunt u hier ook voor een kleinere kavel terecht. De Flier krijgt een 
hoogwaardige uitstraling en ruimtelijke inrichting. Er is een lange 
strook kavels beschikbaar waar u zich als bedrijf aan de dagelijkse 
stroom automobilisten op de A28 kunt presenteren. 
Het middengebied is fraai aangelegd met waterpartijen. Bedrijven 
tot milieucategorie 4 kunnen zich hier vestigen.

Overige bedrijfsterreinen
Naast de gemeente Nijkerk hebben ook ontwikkelaars op diverse locaties in Nijkerk en Hoevelaken bedrijfsterrein te koop. Bijvoorbeeld op terrein Nijkerkerpoort,  
Watergoor, Arkervaart en Horstbeek. 

Meer informatie
Meer informatie over de bedrijfsterreinen, kosten van de kavels, de mogelijkheden op de overige bedrijfsterreinen en contactpersonen vindt u op www.nijkerka28.nl.   
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Kwaliteit in Mobiliteit!

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Naast de particuliere markt zijn we bijzonder goed uitgerust om de zakelijke markt optimaal te bedienen.
Bij ons bedrijfswagencentrum hebben we niet alleen alle producten in huis om uw vervoersbehoefte tot 3500 kg perfect in 

te vullen, ook hebben wij de kennis om u hierin optimaal te adviseren. Vervolgens kunnen wij u met Visser Lease 
voorzien van de best passende financiering. Zodat u uw geld aan uw business kunt besteden.

Binnen Visser Rent kunnen we iedere situatie aan, morgen vervoer nodig? Wij regelen het voor u!

GEEN GEDOE!
Ons doel is u te ontzorgen omtrent uw mobiliteit, zowel privé als zakelijk, van onderhoud naar  
aankoop, van verzekering naar reparatie, van financiering of lease naar inruil, geen gedoe, 
gewoon goed geregeld!

            Boekdrukker 1 - 3 • 3861 SE  NIJKERK • T 033 245 42 24 • www.visserautomotive.nl



VEEL MENSEN DIE WERKEN IN DE GEMEENTE NIJKERK, WONEN EN LEVEN 
HIER OOK. EEN STADJE MET EEN RIJKE HISTORIE, AAN DE RAND VAN EEN VAN 
DE OUDSTE POLDERS VAN NEDERLAND. BURGEMEESTER RENKEMA: ‘HET IS 
HIER PRETTIG WONEN EN WERKEN MET RUST, RUIMTE EN RECREATIE.’

In 2013 vierde de gemeente Nijkerk dat het 600 jaar stadsrechten bezat. Ooit 
ontstonden de eerste nederzettingen aan de oever van de Brede Beek. Dit beek-
je meanderde vanaf landgoed Slichtenhorst door het huidige Nijkerk naar de  
Zuiderzee.

De gemeente Nijkerk bestaat uit de kernen Nijkerk, Hoevelaken, Nijkerkerveen 
en de buurtschappen Holkerveen en Driedorp. In totaal telt de gemeente onge-
veer 40.000 inwoners, in de stad Nijkerk wonen en leven ongeveer 25.000 men-
sen. Nijkerk staat bekend als de ‘Poort van de Veluwe’, maar maak een halve 
draai en uw vizier staat richting de Randstad.

‘De gemeente Nijkerk is een veelzijdige gemeente met een goed ondernemers-
klimaat’, zegt burgemeester Renkema in het voorwoord van de digitale gemeen-
tegids. ‘Het is prettig wonen en werken met ruimte en rust, cultuur en recreatie. 

Het verenigingsleven bloeit, veel mensen zijn actief als vrijwilliger. Onze inwo-
ners en ondernemers maken Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen tot wat het is. 
We zijn een gemeente met een sterk saamhorigheidsgevoel. Een gemeente waar 
we met recht trots over mogen spreken.’

Nieuwe Kerk
De naam Nijkerk is afgeleid van de ‘Nieuwe Kerk’, die gebouwd werd nadat een 
oude kapel in 1221 door een veenbrand was verwoest. Nijkerk heeft in het ver-
leden meer rampen te verduren gehad. Zo brandde in 1421 de kerk af en kregen 
inwoners in 1916 natte voeten door overstromingen vanuit de Zuiderzee. In de 
Gouden Eeuw beleefde Nijkerk een bloeiende periode door de tabaksteelt, glas-
blazerijen en andere handel. Aan het eind van de zeventiende eeuw was Nijkerk 
na Arnhem de grootste stad van de Veluwe. De mooie herenhuizen in het cen-
trum herinneren nog aan deze bloeiperiode.

Prettig wonen met rust, 
ruimte en recreatie



                                      zorgt dat het werkt

Installatietechniek, projectverlichting, beveiligingen, inspecties, besturingstechniek… Mossink Elektrotechniek biedt het allemaal. Alles onder één dak. Altijd met dezelfde hoge kwaliteit. 
Met een 24 uursservice en storingsdienst. 

Sinds de oprichting in 1959 is ons bedrijf uitgegroeid tot een gecertificeerd (BRL 6000) bedrijf met meer dan 100 medewerkers. Zij hebben een schat aan ervaring opgebouwd. Ook voor 
onderhoud van uw technische installaties kunt u bij ons terecht. Met een fullservice onderhoudscontract kunt u bijvoorbeeld het volledige onderhoud van uw installaties en de adminis-
tratie ervan aan ons overlaten. Zo weet u zeker dat alles werkt. Altijd. We bespreken graag de mogelijkheden.

En vindt u ons leefklimaat belangrijk? Heeft u al eens nagedacht over een installatie op basis van duurzame energie? Wilt u weten welke kosten u daarmee bespaart? Wij installeren bij-
voorbeeld duurzame verlichting, zonnepanelen en laadpalen voor uw elektrische vervoer. Zo zijn we ook uw partner in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Mossink Elektrotechniek • Zuiderinslag 12 • 3871MR Hoevelaken • T 033 253 45 81 • E info@mossink.nl • I www.mossink.nl



Arkemheenpolder, een van de oudste polders in Nederland. Wie weet spot u de kieviet, 
de grutto, de scholekster of de watersnip.
Midden in dit prachtige natuurgebied staat het stoomgemaal Hertog Reijnout. Dit mo-
nument is honderd jaar lang in bedrijf geweest om overtollig water uit de polder te 
pompen. Het is in Nederland het nog enig werkende gemaal met twee buitenschepra-
deren. Tijdens maaldagen zorgen vrijwilligers dat u het gemaal nog steeds onder stoom 
aan het werk kunt zien.

Appelse molen
Bent u een liefhebber van molens? Op het Molenplein in het centrum komt u geen mo-
len meer tegen, maar De Appelse Molen is nog steeds te bezichtigen. Deze achtkantige 
bovenkruier heeft een stelling uit 1888 en maalt graan voor veevoer.

NAAR DE BIOSCOOP IN AMERSFOORT OF NAAR EEN CONCERT IN 
AMSTERDAM? VANUIT NIJKERK ZIT U IN EEN MUM VAN TIJD OP 
ELKE SNELWEG DIE U WILT. EN ALS U HET MILIEU NIET WILT BELAS-
TEN, STAPT U OP DE TREIN EN STAAT U OP AMSTERDAM CENTRAAL 
VOOR U ER ERG IN HEBT. VROEGER AL LAG NIJKERK PAL OP DE ROU-
TE UTRECHT-ZWOLLE EN NOG STEEDS IS DE BEREIKBAARHEID EEN 
VAN DE STERKE PUNTEN VAN DIT OUDE ZUIDERZEESTADJE.

Onderwijs, supermarkt en ambachtelijke bakker
Voor basis- en voortgezet onderwijs hoeven uw kinderen de stad niet uit. 
Ook voor de boodschappen hoeft u niet ver te rijden, of u nu naar een 
grote supermarkt wilt of naar de ambachtelijke bakker. Sportcomplexen 
met kunstgrasvelden, zwembaden, horeca, terrassen… Nijkerk heeft het 
allemaal.

Stoomgemaal
Een speciale vermelding verdient de omgeving. In het nabijgelegen re-
creatiegebied Hulckesteijn kunt u ontspannen met uw gezin en op het 
Erkemeder Hondenstrand kunt u uw hond onaangelijnd laten ravotten. 
En tijdens een strenge winter bindt u net buiten de gemeentegrens 
de schaatsen onder op het Randmeer. Maar de parel van Nijkerk is de  
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BOKKERS EN RENES UW SERVICEPARTNER
Bokkers en Renes is al 15 jaar een begrip in Nijkerk voor uw 
elektrotechnische installatie, huishoudelijke en elektronische 
apparatuur. 

Wij installeren bij nieuwbouw en renovatie en bekabelen voor alarm-, brandmeld- en 
ontruimingsinstallaties. Ook vindt u bij ons de juiste apparatuur en beste vakmensen 
voor het uitbreiden of vervangen van e-installaties, intercominstallaties, tuinverlichting 
en verdeelkasten.

Apparatuur moeilijk kiezen? Wij hebben al een selectie gemaakt uit de beste producten 
en leggen u er graag alles over uit.

Grotere apparaten installeren we gratis. Wij hangen uw nieuwe LCD-tv op, zodat u di-
rect televisie kunt kijken. Wij sluiten uw wasmachine aan, zodat u meteen kunt wassen. 
Inbouwapparatuur? Prima, vertel het maar.

We bezorgen uw apparatuur niet alleen gratis, maar hebben ook een eigen reparatie-
dienst. Duurt de reparatie wat langer? Dan zorgen wij tijdens de reparatieperiode in 
overleg met u voor een vervangend apparaat. 

Bokkers en Renes is erkend Uneto-installateur en uw ServicePartner!

Bokkers en Renes • Verlaat 11 • 3861 AA Nijkerk • T 033 24 51 382 • E info@bokkersenrenes.nl • I www.bokkersenrenes.nl



Carillon
Bezoekt u de jaarlijkse boerenmaandag of een doordeweekse markt? Grote kans dat uw 
wandeling door het centrum begeleid wordt door vrolijk klokkenspel uit de toren. Niet 
zomaar een toren overigens. Nijkerkers wisten het al langer, maar in 2012 is de toren van 
Nijkerk uitgeroepen tot de mooiste toren van Nederland. In die toren hangt het carillon, 
die net als de beeldbepalende witte toren tot de monumenten van Nijkerk behoort. De 
beiaardier bespeelt het carillon met behulp van een ‘stokkenklavier’. Met zijn vuisten en 
voeten brengt hij de klokken in beweging.
In 1995 bracht het Nijkerkse bedrijfsleven geld bij elkaar voor de aanschaf van een nieu-
we grote klok. Op Bevrijdingsdag werd de grootste klok van het carillon gepresenteerd. 
Sindsdien gaat de klok door het leven als ‘Bevrijdingsklok’. Als laatste bood autobedrijf 
Schueler in 1999 twee klokjes aan. In 2004 kon de beiaardier deze klokken ook werkelijk 
mee laten spelen in zijn composities.

Wonen en werken
Als vrijwilliger het stoomgemaal laten draaien of als ondernemer twee klokjes schenken 
voor het carillon: in Nijkerk komen wonen en werken samen. Of zoals burgemeerster 
Renkema zegt: ‘Onze inwoners en ondernemers maken onze gemeente tot wat het is.’
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Van den Bor Pluimveeslachterij is een familiebedrijf in Nijkerkerveen met een ongeveer 75 jaar ervaring in het slachten van pluimvee, in het bijzonder slachtkuikens.

Rond de Tweede Wereldoorlog begon oprichter Gerrit van den Bor met het verkopen van kippen en eieren. Nu werken dagelijks bijna 150 mensen aan een kipproduct dat in Ne-
derland en de rest van de wereld aan de man wordt gebracht. In onze dochtervestiging in Meppel fileren en ontbenen we kipproducten. Onze bedrijf wordt nu geleid door de 

tweede en derde generatie Van den Bor, oftewel Cees en Gert.

We zijn trots op ons moderne wagenpark en onze machines die aan de laatste technische eisen voldoen. Hierbij schenken we veel aandacht aan het milieu.

Veel leveranciers, onderhoudsbedrijven en afnemers komen uit de omgeving van de slachterij. Mede door de pluim-
veeslachterij staat de gemeente Nijkerk met zijn traditie in de kipindustrie op de kaart van Nederland. Waar vindt u be-
drijven die dagelijks zoveel kipproducten verwerken of verkopen, ook op vele markten en standplaatsen in Nederland?

Van den Bor Pluimveeslachterij BV • Amersfoortseweg 118 • 3864 NG Nijkerkerveen • 033 25 80 188 • www.borpluimvee.com

Pluimveeslachterij Van den Bor 
zet Nijkerk op de kaart



De regio herbergt vele bedrijven, klein en groot, die actief zijn binnen de agrofoodsector. 
De maakindustrie is sterk vertegenwoordigd. De regio kent een hoog arbeidsethos.

Er zijn 33.000 ondernemingen geregistreerd. Op basis van diverse onderzoeken is de in-
schatting dat 15 procent van deze bedrijven actief is in het domein agrofood. Ruim 20 
procent van het werkende personeel is actief in de agrofood.

De regio werkt samen met andere regio’s in Nederland. Veel bedrijven hebben vestigin-
gen in andere delen van het land. Bovendien opereren veel bedrijven internationaal. 

De regio FoodValley ligt centraal in Nederland, goed bereikbaar via de belangrijke ver-
voersassen en per trein. De regio is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederland-
se economie en een inspirerende kennisregio in Europa. Karakteristiek voor de regio is 
het fantastische woon-, 
werk- en leefklimaat in 
een groene omgeving van 
platteland, bos, heide en 
zandverstuivingen.

Het FoodValley-gebied 
beslaat acht gemeenten: 
Ede, Barneveld, Nijkerk, 
Renswoude, Rhenen, 
Scherpenzeel, Veenen-
daal en Wageningen. De 
gemeenten liggen in twee 
provincies: Gelderland 
en Utrecht. Hier wonen 
330.000 mensen. 

Kennisinstellingen, scholen, onderzoekers, bedrijven 
en overheden werken samen aan één ambitie: de regio 
FoodValley te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van 
Europa, de internationale topregio voor kennis en inno-
vaties op gebied van gezonde en duurzame voeding! 

De regio FoodValley is een proeftuin voor toepassing van 
kennis. Dichtbij de Wageningen Universiteit - en de vele 
daaraan gerelateerde onderzoeksinstellingen - bevinden 
zich bedrijven, onderwijsinstituten en organisaties die 
door samenwerking handen en voeten geven aan toe-
passing van kennis. 

Een goed voorbeeld is het World Food Center Nederland, 
dat in Ede komt te staan. Het WFC wordt een levendige 
ontmoetingsplek voor bedrijfsleven, kennisinstellingen, 
overheden en consumenten om informatie, oplossingen 
en kennis over gezonde voeding, gezondheid en duur-
zaamheid te verspreiden. Met het WFC moet een ge-
biedsontwikkeling op gang komen voor de agrofoodsec-
tor, een sector van enorm belang voor de Nederlandse 
economie.

Een ander voorbeeld is de Alliantie Voeding, een inno-
vatieve samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei 
in Ede, Wageningen UR, bedrijven (zoals DSM, Friesland 
Campina, Heinz, Sodexo en Menzis) en regionale zorgin-
stellingen. Gelderse Vallei is hét voedingsziekenhuis van 
Nederland en richt zich met de Alliantie op Foodinnova-
ties voor patiënten, bezoekers en personeel.

FOODVALLEY REGIO

FOODVALLEY. EEN AMBITIEUZE REGIO. 
EEN BUNDELING VAN BEDRIJVIGHEID, ONDERWIJS, 
INNOVATIE EN KENNIS OP GEBIED VAN GEZONDE VOEDING.



HoogeveenLuigjes 
werkt samen met 
gedreven ondernemers. 
Onderdeel van de groei van uw 
onderneming en ondersteunen in 
tijden van tegenslag.

De firma L. Walet & Zn. is een mooi voorbeeld van 
deze samenwerking: nieuwbouw en een bedrijfsverhui-
zing, financieringsvraagstukken, complexe milieuvergunning 
en een groeiend wagenpark tot ruim twintig wagens. Dit vraagt 
om ónze expertise, maar ook om de inzet van specialisten op het juiste 
terrein. Daarom onderhouden wij een uitgebreid netwerk van specialisten. 
Zo doen we samen waar wij goed in zijn: u helpen!

Ook wij zijn ondernemers die te maken hebben met personeel, automatisering,  
vergunningen, financieringsvraagstukken en doelstellingen. We zijn dan ook geen 
ja-knikkers, maar ondersteunen vanuit een ondernemersvisie. Samen doelstel-
lingen realiseren en ons soms even afvragen: wat als alles lukt? 

Dan zijn we trots om te kunnen helpen bij het succes van
toonaangevende Nijkerkse ondernemingen. 

HoogeveenLuigjes

Henk Luigjes: 06-53 69 09 38
Gerard de Gooijer: 06-57 54 56 03
www.hlg.nl

‘Wat als alles lukt?’



SATTER

Een verzorgde tuin wijst op een 
onderneming die zijn zaken seri-
eus neemt. Klanten die op bezoek 
komen, zien dat. Bovendien biedt 
een goed aangelegde tuin mogelijkhe-
den om de werksfeer onder uw medewer-
kers te verhogen.

Als professioneel hoveniersbedrijf weten we hoe een tuin 
moet worden aangelegd. Een tuin is meer dan een stuk grond met 
planten, tegels en stenen. Het is een plek voor rust en saamhorigheid, waar uw mede-
werkers zich even terugtrekken met een hapje en een drankje of een bespreking in de 
buitenlucht.

Ook onderhoud is bij ons in goede handen. Wij bieden verschillende abonnementen. 
Zo kunt u kiezen voor een voor- en najaarsbeurt, onderhoud op afroep of een perio-
diek onderhoudsabonnement. Zo blijft de tuin alle seizoenen aan uw wensen voldoen.

Satter Hoveniersbedrijf werkt voornamelijk in Amersfoort en Nijkerk e.o. Al onze ho-
veniers beschikken over de benodigde diploma’s, certificaten en licenties.

Samen zijn we een sterk team, niemand is zo goed als wij allemaal bij elkaar!

UW TUIN ON(T)ROEREND GOED

T 033 25 30 008
E info@satterhoveniers.nl
I www.satterhoveniers.nl



Vreugdenhil Dairy Foods is wereldwijd 
een van de grootste producenten van 
melkpoeders. 

Geert Horst, wethouder gemeente Nijkerk: 
‘Vreugdenhil Dairy Foods kocht de eer-
ste kavel op bedrijventerrein Arkerpoort. 
Wij zijn blij met hun komst. Vreugdenhil 
versterkt onze positie binnen de Regio  
Foodvalley en geeft onze werkgelegenheid 
een impuls. Ze kozen voor een bedrijven-
terrein met uitstraling, centraal in Neder-
land. Ik snap ze wel: een betere locatie 
voor je bedrijf is niet denkbaar.’

Jan Vreugdenhil, directeur Vreugdenhil 
Dairy Foods: 
‘De keuze voor Nijkerk was niet moeilijk: 
we zijn goed zichtbaar vanaf de A28 en 
kijken uit over de weilanden van de Ar-
kemheenpolder. Zo hebben we bij wijze 
van spreken een directe link met de melk-
veehouders die aan ons bedrijf verbonden 
zijn. We mikken met ons nieuwe pand op 
mileukeurmerk BREEAM 5 sterren. Bijvoor-
beeld door een installatie voor warmte- en 
koudeopslag (WKO), zonnepanelen, duur-
zame materialen en hergebruik van regen-
water. We streven naar 
goed rentmeester-
schap. Boven-
dien past dit bij 
de duurzame 
ambities van 
de gemeente 
Nijkerk.’

Vreugdenhil als eerste op bedrijventerrein Arkerpoort

wethouder 
Geert HorstVreugdenhil Dairy Foods • www.vreugdenhildairyfoods.com



‘ALS JULLIE NAAR NIJKERK KOMEN, HOEVEN JULLIE GEEN HA-
VENGELDEN TE BETALEN.’ ZO TROK DE GEMEENTE NIJKERK 
IN 1765 DE GLASFABRIEK PADANG OVER DE STREEP OM ZICH 
IN NIJKERK TE VESTIGEN. NIJKERK HEEFT ALTIJD EEN WARM 
HART GEHAD VOOR ONDERNEMERS. DOOR DE TABAKSTEELT 
GROEIT NIJKERK IN DE ZEVENTIENDE EN ACHTTIENDE EEUW 
TOT DE OP EEN NA GROOTSTE INDUSTRIESTAD VAN DE VELUWE. 
NOG STEEDS IS DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID GROOT.

In 1931 geeft de gemeente Nijkerk al een bedrijvenbrochure uit. 
‘Bezoekt en vestigt u te Nijkerk’ heette de ‘Gids voor Nijkerk’, die 
F. Kragt in opdracht van de gemeente schreef. Nijkerk heeft dan 
al de nodige industrieën binnen de gemeentegrenzen, zoals een 
meubelfabriek, een knopenfabriek en twee zuivelfabrieken. Maar 
de oorsprong van al die bedrijvigheid ligt in de zeventiende eeuw. 
Ook voor Nijkerk begint hier economisch gezien ‘de Gouden Eeuw’. 

Industrieel centrum
Meegebrachte tabaksbladeren uit Amerika blijken het in Nijkerk 
en Amersfoort goed te doen. Voor boeren die de graanprijzen zien 
dalen, is dit een prima alternatief. In deze tijd vestigen ook veel 
Joodse vluchtelingen zich in Nijkerk. De boeren verwerken en dro-
gen de tabak, om dit daarna over de Zuiderzee te verschepen naar 
Amsterdam. De Brede Beek, waaraan Nijkerk is ontstaan, werd 
vanaf het Stadhuis tot de Zuiderzee verdiept en verbreed tot de 
Arkergraft, nu de Arkervaart. In de hoofdstad verhandelen kooplie-
den de tabak naar Frankrijk en Italië. ‘Nijkerk groeit uit tot een re-
gionaal industrieel centrum, want de tabaksteelt trekt ook andere 
industrie aan’, vertelt Saskia van den Berg-Ebbenhorst, conserva-
tor van Museum Oud Nijkerk. ‘Houtzagerijen bijvoorbeeld die hout 
leveren voor honderden tabaksschuren.’

Handelsroutes
Natuurlijk speelt de centrale ligging mee. Niet alleen de haven en 
de open verbinding met de Zuiderzee is aantrekkelijk voor bedrij-
ven, ook de belangrijke handelsroutes tussen Utrecht en Zwolle en 
Barneveld en Bunschoten lopen door Nijkerk. 

Handel in Nijkerk kent lange historie
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Beste ondernemer,

Namens Rabobank Randmeren heet ik u van harte welkom in Nijkerk. Een dynamische gemeente die u volop mogelijkheden 
biedt voor het ontwikkelen van uw bedrijf. 

Als lokale en betrokken bank willen wij uw sparringpartner zijn. Niet alleen door het aanbieden van een volledig pakket aan 
financiële diensten, maar ook door het delen van onze kennis en netwerken. Zo ontvangt u via onze Kennis App informatie over 
uw branche of over landen waarmee u zaken doet. 

Daarnaast bent u als klant van Rabobank Randmeren van harte welkom bij onze kennis- en netwerkbijeenkomsten, waar u in 
contact komt met collega-ondernemers uit Nijkerk en omgeving en waar we u op de hoogte houden van zaken die voor u 
relevant zijn. Samen sterker. Dat is waar het bij ons om draait.

Roelf Polman, Directeur Bedrijven

Meer weten over onze dienstverlening? Maak een afspraak via www.rabobank.nl/randmeren of bel ons op (033) 467 55 55.



Bovendien ziet de gemeente het van oudsher als haar taak om een gunstig ves-
tigingsklimaat te scheppen voor ondernemingen.  Zo weet de gemeente in 1930 
meubelfabriek Tijsseling uit Barneveld naar Nijkerk te lokken door grond aan de 
waterweg aan te bieden. Dit bedrijf wordt een visitekaartje van Nijkerk.
Maar Tijsseling is niet het enige grote bedrijf dat buiten de gemeentegrenzen tot 
de verbeelding spreekt. Ook Touwslagerij Langman is beroemd. Nu nog. Natuur-
lijk hebben machines hun intrede gedaan, maar op aanvraag slaat het bedrijf 
nog steeds touwen met de hand. Nog steeds met kennis van zaken. Toen de eige-
naar naar Pirates of the Caribbean keek, zag hij meteen dat in de film verkeerde 

touwen werden gebruikt. Hij stuurde een mailtje. Gevolg: in alle volgende films 
van de Pirates leverde Langman natuurgetrouwe handgeslagen touwen aan de 
filmproducent.

Callenbach Uitgevers
Een ander beroemd bedrijf uit Nijkerk is Callenbach Uitgevers. Half christelijk 
Nederland is opgegroeid met de boekjes van hun topauteur W.G. van de Hulst, 
met welluidende titels als Van Bob en Bep en Brammetje, Het klompje dat op 
het water dreef en Van de boze koster. En zoals nu bedrijven zich op Nijkerks 
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ARCHITECTUUR, PASSIE EN VAKMANSCHAP

Als architecten geven we ruimte aan de wensen en dromen van 
u als opdrachtgever. Ontwerpen en bouwen is intensief samen-
werken. Dat vraagt om ‘chemie’, om een open opstelling van alle 
partijen. Daarom is de eerste ontmoeting, het eerste gesprek  
essentieel.
Naast ‘de onderlinge klik’ zijn de randvoorwaarden belangrijk, 
zoals de bestaande context, bestemmingsplan, stedenbouw-
kundige  voorwaarden en een eventueel beeldkwaliteitplan. En  
natuurlijk het budget.
Duurzaam bouwen gaat voor ons verder dan ‘de energiepresta-
tie van een gebouw’. 4D architecten staat voor de 4e dimensie. 
We ontwerpen tijdloos, gaan niet met elke modegril mee en 
bouwen flexibel, zodat meerdere functies mogelijk blijven. We 
kiezen voor duurzame materialen en detaillering. Zo behoudt 
het ontwerp een goede uitstraling in de tijd.
Iedere plek is uniek. Onze ontwerpen passen in de omgeving, 
bijvoorbeeld door een herkenbare basisvorm of door de mate-
rialen. We respecteren het verleden, maar hebben oog voor het 
hier en nu. Manoeuvreren op de scheidslijn tussen heden en 
verleden levert extra diepgang op. Voor een goed en duurzaam 
antwoord op uw wensen en dromen is passie en vakmanschap 
nodig. De passie en vakmanschap van 4D architecten! 

Willem Alex Jansen en Alex Drost

T 033-247 11 20 • E nijkerk@4darchitecten.nl
I www.4Darchitecten.nl 

www.tabakhuis.nl    Nieuwstraat 9    Nijkerk    033 247 11 39

                Samenwerken in een unieke,  inspirerende omgevingProject: brede school Oldebroek



SCHUITEMAN: BETROKKEN ACCOUNTANT, 
ADVISEUR ÉN PARTNER

Schuiteman Accountants en Adviseurs: het zegt eigenlijk al genoeg. 
Wij helpen u optimaal op het gebied van accountancy, belasting-
zaken, corporate consultancy en HRM, maar we doen meer!

Naast uw accountant en adviseur zijn we vooral uw sparringpart-
ner. We ondersteunen u in alle fases van het ondernemen en 
denken mee met uw plannen. Onze ervaring bundelen we onder 
meer in branche- en kennisgroepen; deze kennis delen we graag 
met u. Wilt u uw administratie digitaliseren of uw bedrijfsproces-
sen optimaliseren? Ook dan denken we graag met u mee. Per-
soonlijke betrokkenheid staat bij ons centraal.

Werken doen wij vanuit het Tabakhuis (Nieuwstraat 9), een 
prachtig monumentaal pand in het centrum van Nijkerk. Hoe-
wel de tabak inmiddels uit het pakhuis is verdwenen, ademt het 
pand nog steeds een positieve, enthousiaste handelsgeest uit. 
Wilt u de sfeer opsnuiven,  kom dan gerust naar het Tabakhuis 
voor een persoonlijke kennismaking .  Ook kunt u ons mailen en 
bellen via: nijkerk@schuiteman.com en (033)-303 32 30. 
Informatie vindt u op www.schuiteman.com. 

SCHUITEMAN
A C C O U N TA N T S  &  A D V I S E U R S  

                Samenwerken in een unieke,  inspirerende omgeving



Wij hebben een ruime ervaring in het ontwerpen van gebouwen met diverse functies: wonen, wer-
ken, leren en zorgen. In ons werk laten wij graag zien, dat deze doordachtheid prima is te combine-
ren met boeiende, eigentijdse vormgeving, geavanceerde constructies en innovatieve installatiecon-
cepten.
Daarbij stemmen wij zoveel mogelijk af op de wensen van de opdrachtgever. Wij geven u graag het 
gevoel van totale ontzorging. Kiezen voor bureau bos is kiezen voor een organisatie die helemaal 
thuis is in de gebouwde omgeving.

, c r e a t i e v e  o p l o s s i n g e n  d i e  s t a a n  a l s  e e n  h u i s ,

meer informatie op www.bureaubos.nl

vestiging Nijkerkerveen, Laakweg 78

centraal adres Amalialaan 27 - 3743 KE Baarn  

T  035 -  541  63  42  |  E  in fo@bureaubos.n l 
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grondgebied kunnen presenteren aan de ontelbare automo-
bilisten op de A28, zo kennen veel oudere treinreizigers Cal-
lenbach vanwege hun bord langs de spoorlijn: ‘Hier komen de 
kerstboekjes vandaan’. 

Stad van markten
De agrarische sector is ook altijd belangrijk geweest. Nijkerk 
was een stad van markten: de veemarkt, eiermarkt, paarden-
markt, graanmarkt en botermarkt. De veemarkt werd eerst op 
zondag gehouden, maar in 1621 besloot het Hof van Gelre dat 
deze in verband met de zondagsrust naar de maandagmorgen 
verplaatst moest worden. De eiermarkt werd gehouden in de 
Eierhal op het Molenplein. Jaarlijks werden duizenden stuks 
vee en miljoenen eieren verhandeld. De toevoerwegen raakten 
overvol. In 1960 greep de gemeente in: langs de Oosterstraat 
werd achter de bestaande rij een nieuwe huizenrij gebouwd. 
Daarna werd de oude rij gesloopt, zodat de straat verbreed kon 
worden om de toevoerlijnen naar de markt open te houden.

Boerenmaandag
De jaarlijkse Boerenmaandag is nog een overblijfsel van de 
veemarkt die boeren uit het hele land naar Nijkerk trok en 
de Eierhal komt weer in volle glorie terug op het Molenplein. 
Diverse monumentale panden in het centrum verwijzen nog 
naar de handel die in Nijkerk een rijke historie kent. ‘Zelfs de 
spits van de kerktoren – uitgeroepen tot ‘Mooiste toren van 
Nederland’ – en het carillon heeft Nijkerk te danken aan de 
florerende economie binnen haar gemeentegrenzen. De ge-
meente had in de achttiende eeuw bij de oogst namelijk ‘het 
alleenrecht op wegen’. Met het geld dat hiermee in de ge-
meentekas vloeide, betaalde de gemeente de torenspits en de 
torenklokken.

Wilt u meer informatie of een bezoek brengen aan het Mu-
seum Oud Nijkerk? Of wilt u een stadwandeling met gids, bij-
voorbeeld als bedrijfsuitje? 
Kijk dan op www.oudnijkerk.nl.
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autobedrijf
autoschadeherstel bv

Maxx Autoschadeherstel B.V.
Autoschade komt altijd op een ongelegen moment. Dan is het belangrijk dat alles goed en snel wordt geregeld. Maxx Autoscha-
deherstel regelt dit: van de schadeafwikkeling en vervangend vervoer tot en met het vakkundig herstel van schades, hoe klein of 
groot deze ook zijn. 
Maxx Autoschadeherstel is een universeel FOCWA Eurogarantbedrijf met zeer ervaren en hoog opgeleide autoschadeherstellers 
en autospuiters. 

Maxx Autobedrijf
Regelmatig onderhoud zorgt voor een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur van uw auto. Maxx Autobedrijf is een uni-
verseel garagebedrijf voor alle voorkomende reparaties, onderhoud, chiptuning, ecotuning en APK-keuringen voor alle merken. 
Onze werkplaats is uitgerust met speciale gereedschappen en uiterst geavanceerde diagnoseapparatuur. 

Maxx Autoschadeherstel B.V. • Maxx Autobedrijf, Bosch Car Service Center • Melkrijder 11 D+E • 3861 SG Nijkerk 
www.maxxnijkerk.nl • 033-246 44 08 (schadeherstel) • 033-285 17 85 (autobedrijf)

MAXX: MAXIMALE KWALITEIT EN EEN 
STUKJE EXTRA, VANDAAR DE DUBBEL X



Logische keuze
Ook voor Rob van Bruggen is de centrale ligging van Nijkerk belangrijk. Hij is di-
recteur eigenaar van BvB Groep Salaris- en PenO-diensten en zit sinds 2008 met 
een nieuw pand op een industrieterrein aan de snelweg. Van Bruggen: ‘Een fan-
tastische locatie, want mijn medewerkers moeten het hele land door om klanten 
te bezoeken.’ 
Als geboren en getogen ‘Niekarker’ was Nijkerk een logische keuze. ‘Ik heb hier 
mijn wortels. Daarom sponsoren we bijvoorbeeld ook de korfbal- en voetbalclub 
van Sparta Nijkerk. Op het businesshome van de voetbal, in de stad of op de 
markt kom ik regelmatig klanten tegen. Dat werkt goed. We krijgen steeds meer 
klanten uit de omgeving. Dan loop je gemakkelijk even bij elkaar naar binnen. 
In Nijkerk kan ik mijn zaken en mijn privéleven perfect combineren. Want ook 
buiten werktijd valt hier veel te genieten. Als ik na de drukte van alledag even 
rust zoek, heb ik de Arkemheenpolder bij wijze van spreken in mijn achtertuin.’

Kans uit duizenden
Vincent Hilgers had in 2010 een andere reden om met zijn bedrijf van Amersfoort 
naar Nijkerk te verhuizen. Samen met zijn compagnon is hij directeur eigenaar 
van Middenduin, een bedrijf in financiële dienstverlening. Hij betrok een monu-
mentaal pand in het centrum van Nijkerk uit 1707. Nijkerkers kennen dit pand als 
het Van Deelen Huis. Het koetshuis doet nu dienst als kantoor. Hilgers: ‘Dit was 
een kans uit duizenden. Deze prachtige historische locatie heeft een aanspre-
kende uitstraling. Onze klanten komen hier graag. Bij het verbouwen van een 
dergelijk monument hadden we veel te maken met de gemeente, bijvoorbeeld 
voor vergunningen. Ook het bestemmingsplan moest worden aangepast. Maar 
de gemeente stond welwillend tegenover onze plannen en dacht mee waar dat 
kon. We wonen en werken nu niet alleen op een schitterende locatie, maar ook 
in het centrum van de stad’, besluit Hilgers van Middenduin. ‘Met voldoende par-
keergelegenheid en lage parkeertarieven. Als we informeel willen overleggen, 
hebben we de horeca om de hoek. En als we een keer goed met onze klanten 
willen dineren, kunnen we terecht in een uitstekend restaurant als Salentein. 
Goede keus geweest dus.’

‘Een uitstekende plek om onze vleugels uit te slaan’

OVERWEEGT U UW BEDRIJF TE VESTIGEN IN NIJKERK? VEEL BEDRIJVEN 
HEBBEN DIE KEUZE AL EERDER GEMAAKT. WAAROM VIEL HUN OOG OP 
DEZE GEMEENTE? EN HOE BEVALT HET? VIER DEELNEMERS AAN DEZE BE-
DRIJVENBROCHURE GEVEN HUN REACTIE.

‘Voor ons is de centrale ligging van Nijkerk belangrijk, want we hebben klanten 
uit het hele land’, zegt Johan Kreikamp, directeur en eigenaar van Kreikamp Pro-
jectinrichting. ‘Wij doen bijvoorbeeld veel voor Pathé bioscopen. Die zitten van 
Groningen tot Maastricht. Met de A28 en de A1 in de buurt verliezen we weinig 
tijd om daar naartoe te rijden. En klanten die naar ons toekomen, kunnen ons 
gemakkelijk bereiken.’
Nijkerk heeft in verhouding een groot industriegebied binnen de gemeentegren-
zen, met een aantal grote bedrijven. Kreikamp: ‘Ook dat werkt in ons voordeel. 
Wij doen veel voor de zakelijke markt en krijgen steeds meer klanten uit Nijkerk. 
Grote bedrijven stellen andere eisen aan een industriegebied dan kleine onder-
nemingen. Daar heeft de gemeente Nijkerk goed oog voor. Niet voor niets dat 
grote jongens als Bronswerk en Bieze Food Group in deze gemeente zitten.’



Middenduin is een adviesbureau dat zijn klan-
ten een volledig aanbod van adviesdiensten 
biedt en dit combineert met specifieke kennis 
van sectoren. Onze administratie-, corporate  
finance-, fiscale-, juridische-, recovery-, manage-
ment- en detacheringsdiensten zijn bovendien 
uitstekend met elkaar te combineren, waardoor 
wij maatwerk en geïntegreerde dienstverlening 
kunnen bieden. Wij zijn zeer actief binnen de 
sectoren Automotive, Gezondheidszorg, Life 
Sciences, Maritiem, Productie, Handel, ICT,  
Media en Personele Dienstverlening. Voor deze 
en andere sectoren komen de specifieke kennis 
van onze partners en zelfstandigen met jaren-
lange ervaring samen.

Middenduin begeleidt ondernemingen bij di-
verse transacties, waaronder overnames en  
financieringen. Daarnaast ondersteunen wij  
ondernemers bij herstructurering, reorganisa-
ties en verandermanagement. Ook bieden wij 
uitgebreide dienstverlening op administratief 
en fiscaal gebied.

Neem voor meer informatie over Middenduin 
vrijblijvend contact op via info@middenduin.nl 
of via 033 450 20 10.

 

 



Tabakhuis visitekaartje
Ook 4D architecten zit in een Nijkerks monument. Ze verbouwden het 
Tabakhuis tot een in het oog springend pand. ‘Dit gebouw stamt uit de 
tijd dat Nijkerk in de zeventiende en achttiende eeuw economisch tot 
bloei kwam door de tabaksteelt’, weet architect en directeur Willem 
Alex Jansen. ‘Die handelsgeest van toen hangt nog steeds in deze stad.’
4D architecten zat prima in Putten, maar koos vanwege het pand voor 
Nijkerk. Jansen: ‘Dit gebouw toont onze creativiteit en is nu ons vi-
sitekaartje. En van het een komt het ander. Zo mogen we nu ook de 
verbouwing doen van het museum van de Stichting Oud Nijkerk en 
de interieurverbouwing van het Stadhuis. Mensen die in ons pand ko-
men, zien dat bij de verbouwing van een monument creativiteit en 
respect voor de historische achtergrond prima samen kunnen gaan.’
Er is nog een reden waarom Jansen achteraf blij is met de keuze 
voor Nijkerk. ‘In Putten waren we vooral georiënteerd op de Noord-
west-Veluwe, zoals Harderwijk, Nunspeet en Oldenbroek. Maar het 
lijkt wel of we met de komst naar Nijkerk een denkbeeldige lijn over-
gestoken zijn. We zijn nu meer in beeld bij Midden-Nederland en de 
Randstad. Ineens krijgen we voet aan de grond in bijvoorbeeld Amers-
foort en Baarn. Nijkerk is voor ons een uitstekende plek om onze vleu-
gels uit te slaan.’
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Kantoor inrichten? Nieuwe vloerbedekking, raambekleding, meubels? Dat kunt u van 
A tot Z overlaten aan Kreikamp Projectinrichting. Zakelijk en particulier. Het begint met 
een goed en eerlijk advies: kiezen voor tapijt of toch een harde vloer? En welk materi-
aal dan? Of wilt u een geheel nieuw ontwerp voor uw inrichting? Onze vakmensen zor-
gen dat alles perfect wordt aangelegd en aangebracht. U heeft er geen omkijken naar. 
U kunt op ons rekenen. Afspraak is afspraak. Kwaliteit, service en passie zijn bij ons 
geen holle woorden. Wij snappen bijvoorbeeld dat de zaken zo veel mogelijk door 
moeten gaan. Daar houden we rekening mee, desnoods leggen we de vloer buiten 
kantoortijd. Dit alles doen we tegen een concurrerende prijs.
Maar onze service eindigt niet als uw vloer gelegd is, uw gordijnen hangen of uw zon-
wering gemonteerd is. Wij houden contact, staan altijd open voor advies en komen 
graag langs als onderhoud gepleegd moet worden. Want wij willen niet alleen dat u 
tevreden bent, maar dat ook blijft.

OP KREIKAMP PROJECTINRICHTING 
KUNT U REKENEN

Kreikamp Projectinrichting BV • Boekdrukker 13 • 3861 SE Nijkerk 
T 033-2460620 • E info@kreikamp.nl • I www.kreikamp.nl



BURGEMEESTER RENKEMA VINDT DAT HET PRETTIG WONEN EN WERKEN IS IN NIJKERK. HET IS GOED TE HOREN DAT DE BURGEMEESTER DIT VINDT, MAAR 
WAT VINDEN INWONERS VAN DE GEMEENTE NIJKERK ER ZELF VAN? WAT VINDT BIJVOORBEELD STADSDICHTER ANITA MENSINK VAN HET LEVEN IN NIJ-
KERK? EN BAKKER DENNIS TOEBAST? EN NATUURLIEFHEBBER PUR SANG ARIE VAN DEN BERG? EN….?

BIJ ONS IN DE STAD…
BIJ ONS IN DE STAD

Als Nijkerkse band Kiezel brachten we ter gelegenheid van Nijkerk 600 een 
single uit met het lied Bij ons in de stad. Daarin gaat het over ‘de toren die 
overal bovenuit klinkt, met een tijdloze taal die ieder verstaat’. Het gaat 
over open kerken en open huizen en verschillen die overbruggen, het ver-
haalt over een stad waar je kunt leren en werken en je dromen waar kunt 
maken, een stad waar je vrienden kunt ontmoeten en waar je graag terug-
komt, een stad waar je iets kunt krijgen wat je niet kunt kopen.

Bij ons in de stad
Bij ons in de stad – kun je lachen en huilen
Bij ons in de stad – is het feest op het plein
Bij ons in de stad – wordt gedanst bij de toren
Bij ons in de stad – zijn we groot in het klein

Chris de Gelder, Rolf Schuurman, Jan Versluis, Rolf Mensink en Marcel Haan,
bandleden Kiezel

IK WIL HIER NOOIT MEER WEG

Ik woon al vijftig jaar in Hoevelaken. Een mooi 
en groen dorp, met een winkelcentrum met de 
beste bakker en slager van Gelderland en een 
prachtige boekhandel. En gratis parkeren. En 
niet te vergeten een eigen station!
Het verenigingsleven bloeit hier: dansvereni-
gingen, een historische stichting met ruim 600 
donateurs, een kunstbus, een jaarlijkse kun-
stroute, een dorpsdag en een Lions serviceclub.
Ik wil hier nooit meer weg.
 
Gerrit Slijkerman
voorzitter Stichting Historisch Hoeflake

WAAROM NIJKERK?
Waar het westen ophoudt en het oosten begint of vice versa, daar ligt Nijkerk. Het ligt 
centraal; cultuur, winkels, ruimte, bos, heide, strand, Nijkerk heeft het allemaal of het 
is dichtbij.
Daarnaast zijn woonwijken vriendelijk en ruim opgezet en is er voldoende ruimte voor 
ondernemers. In het knusse historische centrum is altijd wat te beleven en voldoende 
keuze voor een hapje en een drankje. Verder kent Nijkerk een bruisend verenigingsle-
ven met topklasser VV Sparta Nijkerk als bekendste voorbeeld. In 2013 vierden we dat 
de stad 600 jaar geleden stadsrechten kreeg. Het feestjaar liet zien wat Nijkerk ken-
merkt: betrokken, gastvrije mensen die samen vele mooie dingen organiseren. Nijkerk 
is een mooie stad met en dorps karakter. Ja, wat heeft Nijkerk nu eigenlijk niet?

Richard van Hussel, raadslid VVD gemeente Nijkerk



De ondernemende mens centraal

Alfa Accountants en Adviseurs in Nijkerk: 
regionaal thuis, landelijk opererend

Als ondernemer kunt u bij Alfa terecht voor de reguliere dien-
sten, zoals accountancy, fiscale en juridische advisering. De afge-
lopen jaren heeft Alfa fors ingezet op efficiencyverhoging. Veel 
handwerk is geautomatiseerd, zodat de prijs/kwaliteitverhou-
ding is gewaarborgd. Uiteraard ook in ons kantoor te Nijkerk.

Geen doorsnee accountant
Nijkerk is echter geen doorsnee vestiging van Alfa Accountants en 
Adviseurs. Sinds kort is hier een aantal landelijk opererende, spe-
cialistische adviseurs neergestreken. Het kantoor is daardoor niet 
alleen actief voor het regionale midden- en kleinbedrijf, maar ook 
aantrekkelijk voor opdrachtgevers uit het gehele land.

Specialistische adviesdiensten
• Zo zijn er adviseurs met een grote kennis van de automotive  
 en retailsector. 
• Ook de subsidieadviseurs van Alfa zijn sinds kort in Nijkerk
 te vinden. Die staan ondernemers met investeringsplannen
 effectief bij in het oerwoud van subsidiepotjes. 
• Grotere bedrijven weten de weg naar de Van Siburgstraat 2-4
  te vinden voor de wettelijk verplichte accountantscontrole, 
 het werkterrein van Alfa Registeraccountants.
• Andere landelijk en uiteraard ook regionaal opererende 
 adviseurs zijn die van Alfa Fusies en Overnames. 
 Ondernemers op overnamepad kunnen  er rekenen op 
 complete begeleiding.
• Alfa Salaris en Personeel is thuis in uitvoerige dienstverlening 
 op HRM-gebied, van de geautomatiseerde loonadministratie
  tot en met het personeelsbeleid.

Geïnteresseerd?
De combinatie van verschillende adviesdiensten onder één dak 
heeft voor opdrachtgevers veel toegevoegde waarde. Interesse 
in een compleet kantoor dat thuis is in uw eigen regio? U bent 
van harte welkom!   

Van Siburgstraat 2-4 • 3863 HW Nijkerk
T 088 25 33 200 • www.alfa.nl



BIJ ONS IN DE STAD…
ER SCHUIFT EEN SCHIP OVER DE POLDER

Op een zonnige namiddag in juni kwam ik uit Zwolle en nam ik 
de afrit naar Nijkerk. Bij de verkeerslichten, hooggelegen, keek 
ik uit over sappig groen land van de Arkemheen. Opeens zag ik 
het schip dat over de polder schoof! Via de Arkervaart voer het 
naar de havenkom van Nijkerk. Om te halen of te brengen. Zo 
ging het eeuwenlang: voor boeren, handelaren en vervoerders 
was Nijkerk de uitvalsbasis naar de wereld. Andersom was de 
stad de poort naar de Veluwe. In de achttiende eeuw zagen de 
ambtsjonkers de betekenis in van de gunstige ligging van Nij-
kerk: centraal en met een verbinding naar zee. Zo’n anderhalve 
eeuw later ontwikkelde de veste zich tot een ‘regionaal indus-
triecentrum’. Frans Kragt schreef lang geleden de wervende 
Gids voor Nijkerk. De slogan waarmee hij dat deed, heeft aan 
actualiteit niets ingeboet. ‘Bezoekt en vestigt u te Nijkerk.’

Marie Verheij-van Beijnum
(historica, journalist & schrijver)

GOED WONEN EN LEVEN IN NIJKERK

Een stad met een dorps karakter omdat veel mensen elkaar kennen en elkaar groeten op 
straat. Een stad met sport en recreatie, en natuurlijk de ligging aan ‘de zee’. Want zo noemt 
de Nijkerker het randmeer dat vroeger Zuiderzee heette.

Een stad die goed bereikbaar is: twee aansluitingen op de A28, een station en diverse bus-
verbindingen. Met een bestuur dat oog en oor heeft voor zijn burgers. Voorzieningen bin-
nen handbereik, in overleg is in de woonwijken veel mogelijk!

Een stad met een kloppend hart, dat bij mooi weer sneller 
klopt omdat het dan gezellig is op de terrassen op het Plein. 
Het winkelaanbod kan wel wat aanwas gebruiken, maar alles 
wat je nodig hebt is te krijgen.
Een stad waar kinderen en jongeren aan hun trekken ko-
men in speeltuintjes, jongerencentrum en natuurlijk het 
zwembad. Voor scholen en voortgezet onderwijs hoeven ze 
de stad niet uit. Ouderen brengen hun dag het liefst door 
in hun eigen stad, met alle mogelijke hulp en zorg, veilig en 
vertrouwd.

Nijkerk, groen en goed met de mooiste toren van Nederland!

Anita Mensink,
stadsdichter Nijkerk

WONEN EN WERKEN IN HOEVELAKEN: EEN FEESTJE

Ik woon en werk nu bijna 20 jaar in Hoevelaken en voel me hier vanaf de eerste dag thuis. De inwoners zijn vriendelijk en belangstellend 
en het verenigingsleven bloeit en groeit. Hoevelaken is net een Frans dorpje in Gelderland, met zijn rust, natuur en volop bedrijvigheid.
We hebben een goed winkelbestand voor de dagelijkse boodschappen, met drie supermarkten, een bakker, een slager en goede kleding-
winkels. Ook biedt Hoevelaken een ruim aanbod aan basisscholen, restaurants en een bruisend verenigingsleven. Met de komst van Station 
Hoevelaken zijn we voor onze medewerkers ook beter bereikbaar dan voorheen. Het is voor ons en onze medewerkers een feest om hier 
te wonen en te werken. En wat we ook merken: de Hoevelakense bevolking draagt iedere ondernemer in het dorp een warm hart toe!

Dennis Toebast, Bakkerij Toebast



Transport en warehousing
Het familiebedrijf Bouw Logistic Services is in 80 jaar ge-
groeid tot een specialist in transport en warehousing. Van-
uit het centraal gelegen Nijkerk verzorgen wij voor onze 
klanten voortransport, opslag en distributie van grondstof-
fen en eindproducten. 

Bouw Logistic Services heeft oplossingen voor alle logistie-
ke wensen, komt afspraken na en beoogt een structurele 
samenwerking. Het bedrijf heeft daarvoor het beste equip-
ment ter beschikking, moderne warehouses en betrokken 
medewerkers.

Specialisme
Een goed voorbeeld is de markt voor wijn en gedistilleerd 
met heel speciale uitdagingen. Denk maar eens aan de dis-
tributie van kwetsbare flessen en de aflevering daarvan in 
de binnensteden.

Samen sterk
Bouw Logistic Services wil de logistieke partner van klanten 
zijn. Wij nemen uw zorg uit handen en denken mee. Het 
is onze gewoonte om regelmatig de innovaties in ons vak 
en de ontwikkelingen in uw business te bespreken. Zo ver-
hogen we de efficiency en optimaliseren we uw logistieke 
keten. Want de sterkste keten wint.

www.bouwlogisticservices.nl

Bouw Logistic Services
Tel. +31 33 245 5000
E-mail info@bouwlogisticservices.nl



BIJ ONS IN DE STAD…
EEN STAD MET DORPSE 
ALLURES

Sinds 1973 woon ik in Nijkerk. Waarom? 
Omdat deze Veluwse plaats een ‘stad’ 
is met dorpse allures. Nijkerk ligt ideaal 
bij bossen, het Veluwemeer en steden 
als Amersfoort, Utrecht, Apeldoorn 
en Zwolle. Alle basisvoorzieningen zijn 
aanwezig. Een theater en een bioscoop 
ontbreken, maar hiervoor kunnen we 
terecht in omliggende plaatsen.

In Nijkerk is het prettig wonen. Denk 
aan milieu (geen vervuilende industrie), 
veiligheid, recreatie, schoolvoorzienin-
gen, sportclubs en overige verenigin-
gen. Belangrijk is ook de zondagsrust. 
Niet alleen vanuit religieus oogpunt, 
maar ook vanuit het gevoel van alge-
meen welzijn.

Diverse mensen in Nijkerk spannen zich 
in om Nijkerk aantrekkelijk te maken 
om te winkelen. Echter, in Nijkerk doen 
we de boodschappen, maar winkelen 
doen we elders. Nijkerk als ‘winkelstad’ 
is een illusie. Veel retailers onderschat-
ten nog steeds de invloed van aanko-
pen via Internet. De huidige leegstand 
zal net als elders in Nederland toene-
men en het winkelen zal hierdoor defi-
nitief veranderen.

Willem van Vliet,
voorzitter Oldtimer Club Nijkerk 

ALS NATUURLIEFHEBBER 
WOON JE GRAAG IN NIJKERK 

Nijkerkers boffen. Ze fietsen binnen een paar 
minuten vanuit huis de natuur in. En dan kun-
nen ze kiezen uit vier typen landschappen: 

• de weidse Arkemheenpolder aan het 
 Randmeer, met het gehele jaar door  
 bijzondere vogels;
• de beslotenheid van het kleinschalige 
  kampenlandschap met akkers, weiden, 
  houtwallen en beken;
• de gevarieerdheid van de nieuwe heide- 
 ontginning met prachtige overblijfselen 
  van heide, poelen en bossen;
• het open veenontginningsgebied met 
  lange, smalle kavels. 

Ieder landschap heeft zijn eigen kenmerken-
de begroeiing, geschikt voor zang- en roofvo-
gels, uilen, weidevogels, reeën, dassen, vlin-
ders en libellen. Als natuurliefhebber woon je 
graag in Nijkerk. 

Arie van den Berg,
voorzitter IVN Nijkerk

NIJKERK, MIJN STAD LANGS DE A28

Toen ik 18 werd, had ik maar één doel… een motorfiets. 
Elk jaar reden we met een groep motorrijders vanuit 
Rotterdam naar de TT in Assen en passeerden we Nij-
kerk. Net voorbij afslag Nijkerk stopten we om te tan-
ken, te plassen en een plastic bekertje tankstationkoffie 
te drinken.

Ruim achttien jaar geleden verhuisden wij vanwege 
werk naar Hoevelaken. Daar kregen we al snel de keu-
ze waar we bij wilden horen: gemeente Amersfoort of 
Nijkerk. Ik ben nog steeds blij dat het Nijkerk geworden 
is.  Als de keuze op Amersfoort was gevallen, zou Hoe-
velaken een wijk vol huizen zijn. Dat is het nu niet. Nij-
kerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken horen bij elkaar. Een 
sterke gemeente die zich laat zien en horen in de regio.  

In 2013 was ik penningmeester van Nijkerk 600 jaar. 
Met elkaar maakten we er een onvergetelijk jaar van. 
Als we met elkaar zo kunnen feesten, moeten we toch 
ook samen maatschappelijke problemen aan kunnen 
pakken, denk ik dan. Misschien is dat de reden waarom 
ik mij thuis voel in Nijkerk. 

Nijkerk met de sfeer van een dorp.
Nijkerk met de allure van een stad.
Nijkerk met de ambitie van een city.

Nijkerk maakt zelfs de A28 tot een bijzondere snelweg. 
De snelweg met de mooiste toren……

Jan Hofman,
penningmeester Nijkerk 600

 



Hart van Holland, onderdeel van de Van den Tweel Groep, 
is dé locatie voor ontmoetingen van welke aard dan ook! 
Ons centraal gelegen en goed bereikbare complex in Nijkerk 
biedt alles om van uw evenement een succes te maken. 
U heeft de keuze uit maar liefst dertig ruimtes van 20 m² 
tot 6000 m², met elk een eigen uitstraling. Alle ruimtes zijn 
volledig naar eigen wens in te richten. De grootste ruimte 
binnen ons complex is een industriële beursvloer van ruim 
6000 m², voorzien van alle denkbare faciliteiten. 
Hart van Holland staat bekend om zijn creatieve, culinaire 
ideeën. Onze chef-kok en zijn team staan tijdens uw gehe-
le bijeenkomst voor u klaar. Van intieme bijeenkomsten tot 
grote feesten en beurzen, voor ons is elke bijeenkomst uniek. 
Ook beschikt Hart van Holland over een eigen hotel met 110 
comfortabele hotelkamers op viersterrenniveau, aangevuld 
met uitgebreide ontbijt-, lunch- en dinerfaciliteiten.
Naast Hart van Holland behoort ook het prachtig gelegen 
Golden Tulip Hotel Heerlickheijd van Ermelo tot onze groep. 

Hart van Holland maakt van uw evenement een succes

Hart van Holland • Berencamperweg 12 • 3861 MC Nijkerk • T 033 - 247 14 14 • E info@hartvanholland.nl • I www.hartvanholland.nl
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Geloof het of niet, wij zijn gek op kantoor. Wij zien mensen 
graag fluitend naar hun werk gaan. 
Ooit begonnen we met potloden en pennen. Maar onder kantoorbenodigdheden 
verstaan we tegenwoordig veel meer dan schrijfwaren alleen. Wij verzorgen het ontwerp 
en de inrichting van uw kantoor, en daarnaast alles wat nodig is om uw kantoor lekker te laten 
draaien: van printpapier tot opbergmiddelen en van cartridges tot schrijfwaren. Ja, ook de 
potloden die u nodig heeft.
Wij hebben alle disciplines in huis. Dat bespaart u veel geregel en gedoe. Zo kunt u uw kostbare tijd 
besteden aan het runnen van uw zaak en doet iedereen waar hij goed in is. En wij zijn toevallig goed met 
kantoren. 
Alles is tegenwoordig design. Design staat dan voor hip, eigentijds, strakke vormgeving. Voor ons gaat design 
verder. Een ‘well designed’ kantoor is voor ons een kantoor waar goed over is nagedacht. Waarmee u laat zien 
dat u de wereld van vandaag begrijpt. Waar dingen slim zijn aangepakt. Kortom: een kantoor dat werkt. 

Roodbeen • Boekdrukker 15 • 3861 SE Nijkerk • T 033-247 51 00 • E info@roodbeen.nl • I www.roodbeen.nl

  Roodbeen: voor een kantoor dat werkt



Uw bedrijfsnetwerk is als stromend water, dat 
moet er gewoon zijn. Zonder haperingen, zon-
der vervuiling. Of uw bedrijf nu 5 of 350 werk-
plekken heeft, uw werk moet doorgaan.

SHS Systems is uw partner bij de aanschaf, in-
stallatie en het beheer van hard- en software, 
maar bijvoorbeeld ook voor online werkplekken, 
online telefonie en online back up. Ook ontwik-
kelt onze afdeling webdesign voor u de mooiste 
website, de beste webwinkel of de meest func-
tionele webapplicatie. En als er toch problemen 
zijn, staat onze servicedesk voor u klaar.

Uw medewerkers kunnen met hun computer en 
laptop werken waar en wanneer ze maar willen. 
Back-ups worden direct veilig opgeslagen. En 
onze platformen staan in hoog aangeschreven 
datacentra, waardoor we hoogwaardige cloud-
oplossingen leveren. Veiligheid en continuïteit 
staan voorop.

De medewerkers van SHS Systems schakelen 
snel en denken mee. Als uw bedrijf bijvoorbeeld 
verhuist naar een pand waar internet nog niet 
werkt, dan wilt u toch direct kunnen bellen en 
mailen? Dit klinkt voor ons als een uitdaging! 

SHS Systems BV
Boekdrukker 15 • 3861 SE Nijkerk
T 0341 35 75 75 • E service@shssystems.nl
I  www.shssystems.nl

Foto BIT Datacenter Ede

Wij brengen systeem in uw kantoorautomatisering



Alles omtrent personeel

De BvB Groep verzorgt uw salaris- en perso-
neelsadministratie. Ook adviseren onze deskundi-
gen u graag over deze onderwerpen. We doen ons 
werk op locatie of vanuit ons kantoor in Nijkerk. U 
kunt dit werk in vertrouwen overlaten aan onze sala-
risadministrateurs, personeelsadministrateurs, HR-ad-
viseurs en HR-managers. Onze consultancydiensten 
richten zich op HR-projecten en de software van AFAS. 
Denk bij de AFAS Profit consultancy bijvoorbeeld aan het 
invoeren van het pakket vanaf de start, het optimaliseren 
van het pakket, het inrichten van Insite en het maken van 
analyses en verzorgen van functioneel beheer.

Daarnaast ondersteunen en begeleiden wij organisaties bij 
het invullen van vacatures, de ontwikkeling en doorstroom 
van medewerkers en outplacementtrajecten. Wij zijn geen 
werving- en selectiebureau, maar een verlengstuk van uw 
HRM-afdeling. Verwacht van ons maatwerk. Als opdracht-
gever houdt u zelf de regie in handen en maakt u alleen 
gebruik van de dienstverlening die u nodig heeft. 

BvB Groep Salaris en P&O Diensten B.V.
Postbus 1006 • 3860 BA Nijkerk • Nederland
Melkrijder 20c • 3861 SG Nijkerk • Nederland

T 033 202 09 99
E info@bvbgroep.nl
I www.bvbgroep.nl

     partner van



‘Voor een goed 
zakelijk netwerk’ 

WAT IS DE BHN?

De BHN is een bedrijvenkring waarbij de belangen van ondernemingen 
behartigt worden bij onder andere de gemeente, VNO-NCW, en andere 
(interregionale) instellingen.

Meer dan 150 bedrijven zijn lid

Het lidmaatschapsbedrag is €420,- (ex. BTW)

Bijeenkomsten met professionele sprekers

Bijeenkomsten met bedrijfsbezoeken

Workshops kennisbemiddeling

Lunch en diner bijeenkomsten

Netwerken wordt onderling gestimuleerd

Regio Hoevelaken, Nijkerkerveen, Nijkerk

Postbus 93
3860 AB Nijkerk

T: 033 24 734 59
F: 033 24 604 70

www.bhninfo.nl
info@bhninfo.nl

WORD 
LID

info@bhninfo.nl



waar zorg aan is besteed

Ben de Graaf 

Anjerlaan 12
3871 EV Hoevelaken

M 06 44656945
bericht@bentekstschrijver.nl

www.bentekstschrijver.nl

De teksten in deze brochure zijn geschreven en geredigeerd 

door Ben Tekstschrijver. Wilt u ook voor úw brochure, folder, 

personeelsblad, nieuwsbrief, persbericht, jaarverslag of 

website een professionele tekst? Ben Benaderbaar.

Folkers Toegangstechniek ontwerpt, levert, monteert en 
beheert ‘selectieve toegangsverlening’, zoals slagboomin-
stallaties, hekaandrijvingen, autostopinstallaties (weg-
zinkbare palen), toegangscontrole- en camerainstallaties.

De systemen worden ingezet om binnensteden autoluw 
te maken, maar bijvoorbeeld ook om parkeergarages, 
bedrijfs- en beveiligingsobjecten en terreinen van particu-
lieren en campings af te sluiten. Ieder project kunnen wij 
‘turn-key’ voor u verzorgen. We leveren altijd maatwerk.

We combineren inzet en flexibiliteit met teamgeest en 
een uitgebreide kennis van de componenten. Ook spelen 
we snel in op marktontwikkelingen, omdat onze fabri-
kant zijn producten op een flexibele manier ontwikkelt. 
Zo komt Folkers Toegangstechniek tot een betrouwbare 
en gebruiksvriendelijke installatie. Dát is de toegevoegde 
waarde die wij u bieden.

Installateurs, overheidsinstellingen, bedrijven en particu-
lieren behoren tot onze klantenkring. Wij informeren ad-
viseurs en eindgebruikers over onze producten en syste-
men. Onze opdrachtgevers zitten in Nederland en België. 

In 2010 uitgeroepen tot onderneming van het jaar, in 
2013 VCA certificering behaald en op 1 januari 2013  vier-
den we ons 10-jarig bestaan!

Folkers Toegangstechniek • Melkrijder 11g • 3861 SG Nijkerk gld  • T 033 246 64 38 • www.folkers-tt.nl



waar zorg aan is besteed

Ben de Graaf 

Anjerlaan 12
3871 EV Hoevelaken

M 06 44656945
bericht@bentekstschrijver.nl

www.bentekstschrijver.nl

De teksten in deze brochure zijn geschreven en geredigeerd 

door Ben Tekstschrijver. Wilt u ook voor úw brochure, folder, 

personeelsblad, nieuwsbrief, persbericht, jaarverslag of 

website een professionele tekst? Ben Benaderbaar.



De creatieve kracht van 
Graphic Sound

De brochure die voor u ligt, is ontworpen is door Graphic Sound. Hier houdt u alles in 
één hand, van ontwerp tot eindproduct. Met weinig overhead en daardoor aantrek-
kelijke prijzen.

Waar kunt u als bedrijf Graphic Sound voor inzetten? 
Voor verkoopondersteuning in de breedste zin, bijvoor-
beeld voor het uitwerken van speciale verkoopacties 
voor een nieuw product. Of voor een plan om meer 
naamsbekendheid van uw totale organisatie te creë-
ren. Om de uitstraling van uw onderneming te restylen. 
Graphic Sound zorgt niet alleen voor een goed plan, 
maar ook voor de uitwerking ervan, zoals vormgeving 
en drukwerk.

Een speciale foto nodig? Bijvoorbeeld een grote wand-
print voor uw kantoor van bijvoorbeeld 15 bij  3 meter? 
Arjen Gerritsma van Graphic Sound is professioneel 
fotograaf. Bovendien beschikt Graphic Sound over een 
uitgebreide database aan foto’s. Blader deze brochu-
re gerust nog eens door en laat u overtuigen door de 
creatieve kracht van Graphic Sound. Overtuigd? Neem 
vandaag nog contact op.

COLOFON

Deze bedrijvenbrochure is tot stand 
gekomen op initiatief van Graphic 
Sound, in samenwerking met de 
gemeente Nijkerk.

Vormgeving, fotografie en uitgever: 
Graphic Sound (Arjen Gerritsma) 
www.graphicsound.nl

Tekst: 
Ben Tekstschrijver (Ben de Graaf) 
www.bentekstschrijver.nl

Drukwerk: 
Torendruk Grafische Producties 
www.torendruk.nl

Niets uit deze uitgave mag gepubli-
ceerd worden zonder toestemming 
van Arjen Gerritsma van Graphic 
Sound.

Juli 2014

T. 033 246 10 96 • info@graphicsound.nl • www.graphicsound.nl • www.stockfotonijkerk.nl




