27 mei 2017:

FIETSEN VOOR
JE
CLUB
www.ﬁetsenvoorjeclub.nl
€

€
Het feest kan beginnen.....doe mee
met de vrolijkste Club tot Club Fietstocht

Op 27 mei 2017
springen we massaal op
de ﬁets om de plaatselijke
voetbalverenigingen te steunen.
Iedereen die het regionale voetbal een
warm hart toedraagt kan deelnemen.

Steun je favoriete deelnemende club

DOE JIJ
OOK
MEE?

Je kunt zelf kiezen bij welke deelnemende club je
van start gaat en daarmee steun je ook de desbetreﬀende club.
Voor iedere startende deelnemer ontvangt de club € 5,00 in de clubkas.
Voor meer informatie en inschrijven: www.ﬁetsenvoorjeclub.nl

Fiets mee en WIN!
Woodindustries verloot 38 prijzen onder alle deelnemers van Fietsen voor je Club Krimpenerwaard.

Ook kans maken? Fiets mee!

Hoofdprijs meubel cheque t.w.v. € 1500,-* >> tafel met bankjes uitzoeken
Tweede prijs meubel cheque t.w.v. € 350,Derde prijs meubel cheque t.w.v. € 250,Of een van de andere 35 prijzen!

*Tafel met bankjes uit te zoeken bij woodindustries. De winnaars worden in de week na het
evenement bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

STOER EN ROBUUST WONEN

Kijk voor meer informatie op www.ﬁetsvoorjeclub.nl of op www.woodindustries.nl
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Stoer en robuust wonen
De stoere robuuste industriële tafels worden
in onze werkplaats speciaal voor u op maat
gemaakt van unieke oude materialen zoals van
wrakhout, eiken wagonhout, oude kasteelplanken, oud-eiken binten etc.

En dat aan de hand van uw wensen en tegen een aantrekkelijke prijs waar menig meubelboulevard jaloers op is.
De stalen onderstellen maken wij in eigen beheer, zodat
wij u een compleet scala kunnen aanbieden.

Door onze kleine vestiging in Jakarta kunnen wij een groot scala aan teakhouten/suar
boomstamtafels, houtstrips en andere houten
wandbekleding leveren. Mede daardoor zijn wij
er dan ook trots op, dat wij van Woodindustries
u het grootste assortiment van heel de wereld
kunnen aanbieden.
Welke stijl houten wandbekleding u ook zoekt,
Woodindustries heeft het.

voor stoer robuust
industrieel wonen

industrieële tafels op maat

Woodindustries is gevestigd in Groot Ammers
In onze inspirerende showroom in Groot Ammers staan vele soorten houtstrips tentoongesteld. Ook ziet u diverse tafelopstellingen
die als bron van inspiratie dienen bij het creeëren van uw unieke
droomtafel met houten of stalen onderstel.

Ook voor een mooie eiken of grenen vloer op
kleur kunt u in onze showroom terecht.
Woodindustries levert alles voor een stoer
robuust en industrieel interieur.

Stalen tafelpoten op maat
Wij leveren maatwerk in de breedste zin van het woord. Of het
daarbij gaat om een bijzettafeltje of om een grote vergadertafel
van tien meter lang. Bij Woodindustries bent u aan het juiste
adres. Wij maken uw tafel zo uniek, dat er nog lang over nagepraat wordt. Woodindustries is geopend op vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 18.00 uur. U kunt gratis parkeren voor de deur.
Wij zijn op vrijdag en zaterdag geopend van 10 tot 18 uur,
Woodindustries
Voorstraat 24
2964 AK Groot-Ammers
Tel.nr: 06-133 963 29
info@woodindustries.nl

WWW.WOODINDUSTRIES.NL

€

FIETS VOOR JE CLUB | KRIMPENERWAARD

€

3

Op 27 mei 2017 springen we massaal op de ﬁets

Fietsen van club naar club...

Vóór je club!
IN DE
KRIMPENERWAARD

COLOFON

Uitgave en organisatie:
Fietsen voor je club
www.ﬁetsenvoorjeclub.nl
info@ﬁetsenvoorjeclub.nl
Volg ons op facebook!
www.facebook.com/
ﬁetsenvoorjeclub
Fotograﬁe:
Erik Boom Fotograﬁe
v.v. Bergambacht
Dilettant
v.v. Lekkerkerk
f.c. Perkouw
v.v. Schoonhoven
Baasimmedia
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk a.d. IJssel

www.ﬁetsenvoorjeclub.nl

Op zaterdag 27 mei is het zover, het regionale evenement: “Fietsen
voor je club”-sponsortocht gaat dan van start. Vanaf vijf sportparken
in de Krimpenerwaard kun jij starten met deze bijzondere ﬁetstocht.
Zeker als jij het regionale voetbal een warm hart toedraagt.
Want van jouw inschrijfgeld gaat er vijf euro naar de clubkas van de
sportclub. Dus ﬁets mee, er zijn routes van 25 en 40 km.
Het Fietsen voor je club
evenement beloofd een ware
happening te worden voor
jong en oud. Tijdens de tocht
staan de vijf deelnemende
sportclubs centraal. De
ﬁetstocht gaat dan ook van
club naar club en bij iedere
club wordt je feestelijk verwelkomt.
Bij de startplaats krijgt
iedere deelnemer twee
consumptiebonnen en gezonde versnaperingen mee
voor onderweg. Bij een tussenstop kun je dan genieten
van een kopje koﬃe, thee of
limonade.
En mocht je ﬁetspech hebben onderweg?
Geen probleem, ook daar
hebben wij aangedacht.
Daarnaast zorgen wij ook
voor begeleiding op motoren
en verzorging. Uiteraard is
ook de EHBO aanwezig.

Starttijden en
startlocaties
Tussen 10.00 en 11.00 uur
kun je bij jouw favoriete club
van start gaan. Wordt het
een ﬁetstocht van 25 of 40
km? Het tempo is relaxed en
onderweg kun je stoppen bij
de deelnemende clubs voor
en hapje en een drankje.

Bij iedere
deelnemende
club is het
tijdens en
na de tocht

FEEST!

Gezelligheid kent geen tijd
maar zorg er wel voor dat je
voor 16.30 uur weer terug
bent op de plaats waar je gestart bent. Uiteraard gaat het
feestje daarna nog gezellig
door bij de club.
Je kunt starten vanaf:
• vv Dilettant, Tiendweg 10
Krimpen aan de Lek.
• vv Schoonhoven, Nieuwe
Singel 41, Schoonhoven.
• vv Lekkerkerk, Tiendweg
West, Lekkerkerk.
• fc Perkouw, Dreef 73
Berkenwoude.
• vv Bergambacht, Sportlaantje 1 Bergambacht.

Steun je club en doe mee!
Ga naar www.ﬁetsenvoorjeclub.nl en schrijf je in voor
deze gezellige ﬁetstocht.
Het inschrijfgeld bedraagt 15
euro per deelnemer, waarvan

5 euro naar de club gaat
waar je start. Tevens ontvang
je bij de start 2 consumptiebonnen en gezonde versnaperingen voor onderweg.

Veiligheid
De organisatie verzorgt
in samenwerking met de
EHBO diverse posten langs
het parcours. Ook ﬁetsen er
EHBO-ers mee.
Daarnaast werken er ook
diverse hulpdiensten uit de
regio mee, want jouw veiligheid staat voorop.

Fietspech tijdens
de ﬁetstocht?
Geen zorgen Hoogenboezem
tweewielers is de gehele dag
paraat met een reparatiebus
om u onderweg te helpen
waar nodig. Eén telefoontje
naar het speciale nummer en
Nico Hoogenboezem komt
naar je toe.
We verwelkomen je graag
op 27 mei bij de start!

Tips

verkeersregelaars worden de routes met bordjes
• Naast
aangegeven volg de instructies op van diverse
verkeersregelaars en ‘levende pijlen’ op de route.

je aan de verkeersregels en hou rekening met andere
• Hou
weggebruikers. Je bent namelijk gewoon verkeersdeelnemer.
•Rij op de ﬁetspaden als dit wordt aangegeven.
• Tevens wordt er fruit uitgedeeld.
• Bij de rustpunten zijn ook toiletten en EHBO-posten aanwezig.
alle deelnemers geldt: ruim je eigen afval op.
• Voor
Afval hoort niet op straat. Neem je eigen afval mee naar
huis of gooi het in een afvalbak. Zo blijft het parcours voor
iedereen schoon en veilig!

Bergambacht
Tel. 0182 605 801
www.cdtkeukenmontage.nl

Uw vakkundige monteur voor
keuken, badkamer en toilet!
ONTZORGEN – CDT zorgt voor alles, van bestellen t/m afmonteren.
SNELHEID – Uw badkamerverbouwing is binnen twee weken klaar!
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KARWEI Krimpen aan den IJssel
IJsseldijk 361
2922 BK KRIMPEN A/D IJSSEL
Tel. +31 180 545400
Kijk voor inspiratie & advies op karwei.nl

ELKE WERKDAG

OPEN 9-9
ZATERDAG OPEN VAN 09:00 TOT 18:00 UUR
ZONDAG GESLOTEN
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IJsseldijk 361, 2922 BK KRIMPEN A/D IJSSEL • Tel. 0180 545400
KRIMPEN A/D IJSSEL
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GA ONDERWEG
ZONDER BANDEN PECH!
WE WENSEN U
EEN MOOIE DAG!
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KARWEI KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
De decoratieve bouwmarkt

KARWEI Krimpen aan den IJssel
IJsseldijk 361
2922 BK KRIMPEN A/D IJSSEL
Tel. +31 180 545400
Kijk voor inspiratie & advies op karwei.nl

ELKE WERKDAG

OPEN 9-9
ZATERDAG OPEN VAN 09:00 TOT 18:00 UUR
ZONDAG GESLOTEN

37,40
MET BINNENBAND

29,50

Marathon
buitenband + binnenband

39,95

19,95
Fietsbril
met extra gele en transparante lenzen

Oosteinde 8 · 2825 AH Berkenwoude
Tel. 0182-362955
Kerkstraat 7-11 · 2871 ED Schoonhoven
Tel. 0182-329555
Hollandsch Diep 2 · 2904 ER Capelle a/d IJssel
Tel. 010-4517071
Jac. Dutilhweg 201 · 3065 KA Rotterdam
Tel. 010-4470110
Parkzoom 27-29 · 2922 CT Krimpen a/d IJssel
Tel. 0180-553116
info@boomtweewielers.nl

www.boomtweewielers.nl

De top in catering
op locatie
Alle soorten feesten en partijen op
elke gewenste locatie. Van een boerenschuur tot een compleet ingerichte en
aangeklede tenthal.
Ook hét adres voor een volledig
verzorgde barbecue.

Routes

Voor meer informatie:
Dorpsstraat 114a, Krimpen a/d Lek, 0180-513780

www.hetkoetshuispartyservice.nl

40 km.
25 km.
25 km.

elke dag geopend!
www.ﬁetsenvoorjeclub.nl

elke dag geopend!
elke dag geopend!
www.breeka.nl

www.breeka.nl

€
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Groenland 37a,
krimpen a/d Lek
Tel. 0180-510136,
barmaster11@gmail.com

+ Escudostraat 2
+ 2991XV Barendrecht
+ Tel: +31 (0)180 743222
+ Email: info@accountantplus.nl
+ www.accountant-plus.nl
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Groenland 37a, Krimpen a/d Lek
Tel. 0180-510136, barmaster11@gmail.com
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• Lekkerkerk
0180 - 66 16 44

• Schoonhoven
0182 - 38 69 99

• Benschop
0348 - 45 13 39

verzekeren
bankieren
hypotheken

STARTLOCATIES:

www.onderlingen.nl

Afstanden 25 km of 40 km (keuze), de startijden bij alle verenigingen
zijn tussen 10.00 en 11.00 uur. Uiterlijke binnenkomst om 16.30uur,
uiteraard gaat het feestje na jouw ﬁnish nog gezellig door bij de club.
Je kunt starten vanaf:
• vv Dilettant, Tiendweg 10, Krimpen aan de Lek.
• vv Schoonhoven, Nieuwe Singel 41, Schoonhoven.
• vv Lekkerkerk, Tiendweg West, Lekkerkerk.
• fc Perkouw , Dreef 73, Berkenwoude.
• vv Bergambacht, Sportlaantje 1, Bergambacht.

Welkom bij Ster Fietsen
• stads-, kinder- en elektrische fietsen
• mountainbikes • diverse accessoires
• alle reparaties en onderhoud
Kom
snel een
s
langs!
Burg. van der Willigenstraat 51, Lekkerkerk
Tel. 0180 - 66 97 05 • info@ster-fietsen.nl

www.ster-fietsen.nl
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De voetbalvereniging “v.v. Bergambacht” gelegen in het hart van de
Krimpenerwaard is een vereniging waarin de leden sport en gezelligheid beide even intensief beleven en beoefenen.
Een vereniging die vast verankerd ligt binnen het dorp
Bergambacht en draait volledig
op meer dan actieve leden.
vv Bergambacht is een vereniging waar iedereen terecht kan

met de aanwezigheid van alle
jeugdelftallen (JO9 t/m JO19),
drie meisjesteams (MO17, MO13
en MO11) en twee senioren afdelingen (zaterdag en zondag).
Het komende seizoen wil

vv Bergambacht ook weer met
een damesteam in competitieverband uitkomen. Inmiddels
is er een start gemaakt met wekelijkse proeftrainingen, maar
de damesselectie kan nog een
aantal speelsters gebruiken.
Wie het leuk lijkt en iets met
voetbal heeft, kan zich aanmelden voor een aantal vrijblijvende proeftrainingen.

a c ht
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27 mei op de ﬁets.
Start bij V.V. Bergambacht en
ﬁets van club naar club voor
onze club!
Zorg dan dat u om 15.00 uur
weer in Bergambacht bent, want
dan speelt ons 1e zaterdag team
zeer waarschijnlijk zijn tweede

promotiewedstrijd. U komt hen
toch ook aanmoedigen!
Start 27 mei bij V.V. Bergambacht.
Wij zorgen voor een gezellig
terras, met heerlijke versnaperingen!
Doen dus!

Kijk op onze website voor meer
informatie
www.vvbergambacht.nl!

v.v. Bergambacht

Secretariaat: Postbus 94
2860 AB Bergambacht
0182 - 35 22 32
secretariaat@vvbergambacht.nl

Ook voetbalvereniging Bergambacht doet zaterdag 27 mei mee
aan “Fietsen van club naar club
…voor je club”.

Sportcomplex “De Hofkamp”
Dijklaan (ter hoogte van Zwembad de Hofstee) Bergambacht

Haal uw ﬁets dus vast uit het
vet, pomp uw banden op en stap

www.vvbergambacht.nl

v.v. Dilettant
Voetbalvereniging “Dilettant” gevestigd te Krimpen
aan de Lek opgericht op 1 augustus 1927.
Voetbalvereniging “Dilettant” is
een vereniging die het beoefenen en het bevorderen van de
voetbalsport als belangrijkste
doelstelling heeft.
Daarnaast streeft de vereniging
een optimale mix na tussen
prestatie en recreatie, waarbij
de sportiviteit hoog in het vaandel staat.

Onze missie: ‘vv Dilettant, samen
door inspanning en ontspanning
naar het beste resultaat’
Dilettant biedt voor haar leden
een omgeving waarin de visie
op voetballen van de KNVB
wordt uitgedragen welke
ondersteund wordt door gekwaliﬁceerd kader. Voetbal is leren
voetballen, samen plezier in het

voetbalspel en presteren op je
eigen niveau.
Dilettant heeft, zowel intern als
extern, een positieve uitstraling.
Dilettant wil innoveren op het
gebied van virtualiseren, communicatie en presentatie. Dit
zodanig dat bij alle doelgroepen
een Dilettant hart wordt gecreeerd. Met elkaar en Voor elkaar
bouwen wij een organisatie
waar het kader bestaat uit toegewijde vrijwilligers welke de
missie en visie van vv Dilettant
onderschrijven.
De volgende kernwaarden zijn
typerend voor onze organisatie:

vertrouwen, respect voor elkaar,
duidelijkheid en transparantie
in beleid en regels. Dit wordt
bereikt door naleving van en
controle op normen en waarden.
Dilettant zet zich in door
voetbal en activiteiten voor alle
betrokkenen, om zo een duur-

zame relatie op te bouwen en
door vertrouwen en persoonlijk
contact een thuisgevoel binnen de vereniging te creëren.
Dilettant wil een grote mate van
participatie in de samenleving
creëren.

Dilettant is meer dan
voetbal!
v.v. Dilettant

Tiendweg 10
2931 LC Krimpen aan de Lek
Telefoon: 0180-513545
Correspondentieadres
vv Dilettant
Postbus 2033
2930 AA Krimpen aan de Lek
www.dilettant.nl
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v.v. Lekkerkerk
VV Lekkerkerk is veelal toonaangevend en vernieuwend geweest in
de lokale en regionale sportwereld. Vaak heeft de vereniging model
gestaan voor andere sportverenigingen qua organisatie en uitvoering
van beleid en sportevenementen. Voetbalposter- A3.indd 1
Met ongeveer 400 spelende
leden is de vereniging één van
de grootste verenigingen
van het dorp. Bij de vereniging
kan iedereen de mooie voetbalsport bedrijven. Voor jeugdigen
(zowel meisjes als jongens),
voor recreatieve en prestatieve

senioren (zowel dames als heren) maar ook voor mensen met
een beperking is plaats binnen
de vereniging waarbij het
sociale aspect een belangrijke
pijler van de vereniging is. Zo is
het door A-junioren omarmde
goede doel “KiKa” een prachtig
voorbeeld van sociale betrokkenheid. Met diverse acties (o.a.
galadiner, wedstrijd Lekkerkerk
A-jeugd - Oud-Feyenoord) is de
afgelopen seizoenen inmiddels
al meer dan € 40.000 binnen
gehaald voor dat mooie goede
doel.

• Administratiekantoor P. van Vugt
• Ardea Auto Den Haag
• Ben Versluis | Versluis-HT
• Bruynzeel Home Products
• Café De Amstelbron
• DDD Entertainment
• De Bruijn Onderhoud & Montagebedrijf
• De Haij & Van der Wende Advocaten
• Den Boer-Van Vliet Makelaardij BV
• Drukzo
• DW Autoverhuur BV
• Eetcafe De Nar
• Fa. H. Oudenes en Zn

Zoals bij vele verenigingen is
sponsoring ook bij VV
Lekkerkerk een belangrijke
inkomensbron. Shirtsponsoring,
reclamebordsponsoring maar
vooral ook de Businessclub
van de vereniging zijn mooie

• Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug
• Fysiotherapie Lek & IJssel
• Garage Van Vliet
• Geodis BM Netherlands BV
• Heineken
• Interfastfood BV
• John Witgoed
• JP Techniek
• Slijterij Lenten
• L. Kok Afvalcontainers & Sloopwerk
• LEQ Reclame en Druk
• Lint Notarissen
• Luijten Verwarming

voorbeelden hiervan. Binnen de
Businessclub is hoofdsponsor
van de vereniging, Koeriersdienst Marius van der Laan, een
zeer belangrijke sponsor.
Clubman en Erelid Marius van
der Laan sponsort de VV Lekkerkerk al sinds mensenheugenis.
Vanaf 2005 is Marius met zijn
koeriersdienst de hoofdsponsor
van de vereniging. Met het vroegere familiebedrijf Van der Laan
Transport was hij, samen met
zijn broers, ook al 22 jaar hoofdsponsor. De VV Lekkerkerk kan

• Martens Aannemingsbedrijf
• Mesker Promotions
• Meulenkamp Optiek
• Multibyoux V.O.F.
• NVO Verzekeringen
• Onderlingen
• P&F Klussen-Montagebedrijf
• P. Vermeulen Heiwerken
• Partyschip Contessa
• Rabobank Krimpenerwaard
• Rogam BV
• Slagerij Arie Kok
• Sportshop Dugout

niet meer zonder deze vormen
van sponsoring en is daarom
al zijn sponsors zeer dankbaar
voor de support in het verleden
en ook in de toekomst.

v.v. Lekkerkerk

Tiendweg West
2940 AA, Lekkerkerk
Zuid-Holland
Tel.: 0180-661632
www.vvlekkerkerk.nl

• TELB Advies
• Timmer Tekst
• TS Interieurs
• Van Heeswijk Notarissen NV
• Van Herk Glas
• Vermeulen Autoschade
• Vriedak Dakbedekking
• Wegener Huis-aan-Huis Media BV
• Winco Administratie & Advies
• Zuyderleven Financiële Diensten BV

F.C. Perkouw
F.C. Perkouw de gezellige voetbalclub uit Berkenwoude ﬁetst op
zaterdag 27 mei 2017 mee met “Fietsen voor je club”.
Voetbalvereniging F.C. Perkouw
gevestigd op sportpark “Over
de Wetering” in Berkenwoude is
opgericht in 1972.
Een vereniging waarbij voetbal,
sportiviteit en plezier altijd
hand in hand gaan.
Mede door de vele vrijwilligers

en actieve leden is F.C. Perkouw
al ruim 40 jaar een bruisende
vereniging.
F.C. Perkouw is erg actief binnen
de kern Berkenwoude.
Zo worden er naast het voetballen diverse activiteiten
georganiseerd zoals paaseieren

zoeken, FiFa toernooien en een
Oktoberfest.
Op zaterdag 17 juni organiseert
F.C. Perkouw een familiedag
voor jong en oud met diverse
activiteiten in teamverband.
Vanaf 12.00 tot circa 17.00
wordt een beroep gedaan op de

fysieke, mentale en creatieve
vaardigheden van de deelnemers.

Kijk op onze website www.perkouw.nl voor al onze activiteiten
en volg ons via Facebook.
Wij wensen u een gezellige
ﬁetsdag het hopen u graag te
ontmoeten.

Dus STAP OP bij
F.C. Perkouw
f.c. Perkouw

Sportcomplex ‘Over de Wetering’
Dreef 75
2825 AN Berkenwoude
0182-362867/362031
info@perkouw.nl
www.perkouw.nl
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v.v. Schoonhoven
Schoonhoven is één van de oudste clubs van de omgeving.
v.v. Schoonhoven werd opgericht op 9 oktober 1902 op initiatief
van luitenant J. Oostrijck van het Schoonhovens Garnizoen
“Olivier van Noort”.
Tegenwoordig is v.v. Schoonhoven
een bloeiende vereniging die met
ruim 650 leden een belangrijke
plaats inneemt binnen de Schoonhovense gemeenschap, maar ook
regionaal een functie vervult.
Belangrijkste levensader is de jeugd

van Schoonhoven die het merendeel
van de leden vertegenwoordigd. Het
A3.indd 1
huidige eerste elftal, spelendVoetbalposterin de
3e klasse, bestaat volledig uit zelf
opgeleide spelers.
Ook beschikt v.v. Schoonhoven
over een businessclub (BC-VVS)
welke inmiddels is uitgegroeid tot
zo’n 80 donateurs en in korte tijd

een begrip is geworden binnen de
vereniging en in de regio. Daarnaast
is er ook de in 2011 opgerichte, zeer
actieve, supportersvereniging vv
Schoonhoven (SV-VVS) welke ook
de niet ondernemende mensen bij
de club probeert te binden door
het organiseren van activiteiten en

sfeeracties. Om ook in de toekomst
een gezonde vereniging te blijven
zoeken wij, naast onze huidige
sponsoren en donateurs, nieuwe
sponsoren en enthousiaste partners
die onze vereniging een warm hart
toedragen.
Naast de mogelijkheden tot sponsoring nodigen wij u ook van harte
uit om op zaterdag en zondag op
ons complex te genieten van sfeer,
gezelligheid en leuke wedstrijden
op ons complex.

v.v. Schoonhoven

Sportpark Het Hoﬂand
Nieuwe Singel 41
2871 AX Schoonhoven
0182-382778
www.vvschoonhoven.nl

• RIZ Bouw B.V. (HOOFDSPONSOR)
• Plus Rechtuyt (HOOFDSPONSOR JEUGD)
• Peet Borst Bandentechniek B.V.
• Rabobank Utrechtse Waarden
• CDT Keukenmontage

• Hoek en Blok
• Vriedak Dakbedekkingen
• Korenhof en Partners
• Karsdorp auto’s
• Maropa Europe

Jouw nieuwe PLUS.
Wat een lekkere
winkel.

de
ste prijzen uit
Met de scherp

Uw bedrijf of product in de

SPOTLIGHT zetten....
Dat is onze passie!

buurt

Onze nieuwe winkel met eigen keuken.
Kom snel zelf kijken en proeven.

Grafische vormgeving
Creatie & (video)beeldbewerking
Huisstijlontwikkeling
Drukwerkverzorging
(Online)Marketing
Webdesign
Print & Sign

De ruimste openingstijden
van Schoonhoven
ma. t/m za. 8.00 - 21.00 uur
Openingstijden: ma.-za. 8.00 - 21.00 // zo. gesloten

Gratis WiFi

PLUS Rechtuyt

plus.nl

Rechtuyt / Adam van Vianenstraat 100 // Schoonhoven // T: 0182 38 23 01

Parallelweg-Zuid 29
2914 LC Nieuwerkerk a.d. IJssel

Tel. 0180-322305
www.baasimmedia.nl

