
Rotary Road Masters  2010Rotary Road Masters  2009 1

De goede doelen van 2010 

8

Rotary Road Masters 2010

Uitgave van
ClassicMedia.nl

in samenwerking met  
Rotary Heemstede/Bennebroek

INHOUD

2

3

7

tijdens de mooiste klassieke 

autorally van kennemerland zijn 

elk jaar een paar  nieuwkomers 

te bewonderen. deze keer ston-

den er, onder de uitbottende 

beuken op landgoed duin en 

kruidberg, tussen de trouwe 

deelnemers van RRM, ook een 

ford a roadster uit 1930;  

een afgeladen citroën d6  

camionette uit 1927, een grijs-

zwarte chevrolette Sedan uit 

1933 en een chevrolette Belair 

coupe uit 1954. 

Na het openingswoord van voor-

zitter Rob van Hulsbergen - waar-

in het drankverbruik na afloop 

van rrm 2009 expliciet ter sprake 

kwam - vervoegden de gasten zich 

bij de hun toegewezen klassieker 

en wurmden een aantal van hen 

zich in, door chauffeurs meege-

nomen, overalls, donzen jacks en/

of paardendekens. Want het was, 

zoals elke derde donderdag van 

april, zonnig, maar toch ook wat 

frisjes achter de Brooklands of in 

de Mother in law seat. De rit voerde 

de klassiekers langs verschillende 

molens in de regio, waaronder de 

Haarlemse Adriaan (op het foto-

formulier schandalig toegetakeld 

door de organisatie) en wat later 

op de dag ook nog langs een zelf-

geknutselde Bovenkruier en dito 

Wipmolen even voorbij Noord-

wijkerhout. Na de eerste stop bij 

Global Garden in Zwaanshoek, 

veranderde de achterkant van 

een Healey in een naar lavendel 

geurende, plantenbak. Het was 

een niet al te lastige rit, de bol-

len bloeiden als vanouds en ook 

het langs de route aangesnelde 

publiek was geweldig in vorm... 

overal waar de auto passeerde, 

probeerde men het aantal gasten 

te tellen in een Fiat Tipo III, een 

schier onmogelijke opgave. Overi-

gens stond dezelfde ‘pleziertipo’, 

geheel verlaten, verdacht lang stil 

bij station Vogelenzang. Bij Pan-

neland, de tweede stop, werden de 

deelnemers, na de remproef, ont-

vangen door gastheer Delta Lloyd. 

Via Aerdenhout en Zandvoort, 

boulevard en Zeeweg volgend, 

kwamen de klassiekers uiteinde-

lijk bij Park Brederode aan, waar 

een eerste glas werd geheven. In 

Duin en Kruidberg tenslotte, 

werden de rallyprijzen uitgereikt 

door Peter Vriends en de Delta 

Lloyd bokaal voor de mooiste auto 

door Saskia Magnin en Kees van 

de Velde. De deelnemende goede 

doelen ontvingen, namens rrm en 

Wilde Ganzen, vier symbolische 

cheques met een gezamenlijke 

waarde van 27.000 euro! Daarna 

kon er worden nagepraat bij een 

heerlijk buffet. 

Hartelijk dank Rotary, sponsors, 

chauffeurs en bijrijders.

Hoogtepunten
Internationaal auto expert 

Philip Kantor van het ge-

specialiseerde veilinghuis 

Bonhams koos uit het 

complete veld de mooiste.

Op de streep 
Gastheer Kees van de Velde 

van Delta Lloyd Private 

Bank liet iedereen even 

stoppen in Panneland.

Lente in de bol
Sommige coureurs hadden 

er duidelijk zin in en reden 

de route van Santpoort, 

naar Haarlem, Bollenstreek, 

Zandvoort via Park Brederode 

verrassend snel.

de uItSlag RRM 2010

de winnaars

 

 

1 equipe 55

eigenaar: Henry Lantsheer

Passagier: Erik Dirven

auto: mgb 

2 equipe 1

eigenaar: Michiel Laarman

Passagiers: Jerry Mosselman, Simone  

Evenhuis, Ellen Zwarter, Maud Holvast

auto: Fiat Tippo III

3 equipe 26  ex-aequo 

eigenaar: R.E. de Wit

Passagiers: Rob Bröker en 

Clemens van Riet

auto: Riley rma

3 equipe 34 (foto links)

eigenaar: Wiet Huidekoper

Passagier: Ben Bolsenbroek

auto: Austin Healey

delta lloyd Bokaal 

de mooiste
equipe 43 

eigenaar: W.A. Kersten 

auto: Alvis (1937)

de pechprijs
equipe 43

eigenaar: Ad van Wieringen

Passagier: Johan Mulder

auto: Triumph TR3A

klassiekers wijzen de weg
ZoNNIg, MaaR fRISJeS achteR de BRooklaNdS
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Wings of hope 
helpt slachtoffers 
van oorlogsgeweld

Een jonge vrouw die niet meer praat. Een 

jongetje dat op zijn dertiende zijn vader afge-

slacht zag worden en zich nu niet meer kan 

concentreren…  Veel jongvolwassenen die 

destijds de oorlog in Bosnië en Herzegovina 

hebben meegemaakt, lijden aan posttrau-

matische storingen die hun leven nu nog  tot 

een hel maken. Zij hebben vaak gedrag- en 

leerproblemen, ze zijn bijvoorbeeld agressief, 

of juist depressief. Posttraumatische storin-

gen zijn goed te behandelen, maar er wordt  

geen overheidsgeld voor uitgetrokken. Wings 

of Hope Bosnia & Herzegovina in Sarajevo 

verzorgt behandelingen voor de getraumati-

seerde kinderen van toen. Er wordt gewerkt 

met lokale, professionele hulpverleners, die 

zelf ervaring hebben met oorlogsgeweld. 

Door deze sessies komen veel mensen uit 

een isolement. Het lukt hen uiteindelijk om 

een studie op te pakken, werk te  vinden en 

gezonde  relaties aan te gaan. Voor 2010 is de 

financiering nog niet rond. Onze bijdrage zal 

de  kosten van materiële  zaken voor een deel 

van deze behandelingen mogelijk te maken. 

Zie ook: www.wingsofhope.nl

hospice haarlem 
geeft hulp bij 
de laatste levensfase
Van de twee belangrijke momenten in ons 

leven, geboorte en dood, krijgt de eerste alle 

aandacht, terwijl de  aandacht voor de dood 

steeds meer naar de achtergrond is gedron-

gen. Stichting Hospice Groep Haarlem wil 

bevorderen dat het stervensproces weer een 

vaste plaats krijgt in het dagelijks leven.  

De Stichting biedt zorg aan mensen in de 

laatste fase van hun leven door aanvulling te 

geven, ofwel op de mantelzorg in de thuis-

situatie, ofwel in twee zogenaamde “Bijna 

Thuis Huizen”, gevestigd aan de Gierstraat 

in Haarlem en aan de Heemsteedse Dreef in 

Heemstede. Hier zijn de  faciliteiten aan-

wezig om de zorg voort te zetten. Speciaal  

geschoolde vrijwilligers houden zich bezig 

met deze zorg. Zij worden  voortdurend 

bijgeschoold om hun zware taak zo goed 

mogelijk te vervullen.  Uit de opbrengsten 

van Rotary Road Masters 2010 geeft onze 

Rotaryclub een bijdrage voor het opleiden en 

trainen van deze  vrijwilligers.  

Zie ook: www.hospicezk.nl

Speeltuigen voor 
Mytylschool 
de Regenboog 
De Mytylschool De Regenboog in Haarlem 

is een school voor kinderen met  een licha-

melijke en soms ook een verstandelijke 

handicap. Naast het onderwijs, de medische 

zorg en verzorging, die de leerlingen op deze 

school krijgen, is ook bewegen voor hun 

ontwikkeling van  levensbelang. De Johan 

Cruyff Foundation heeft de aangepaste 

Cruyff  Courts geïntroduceerd, ingericht 

naar de behoefte van gehandicapte  kinderen. 

Voor het inrichten van het schoolplein do-

neert de Cruyff  Foundation een bedrag, de 

school draagt zelf bij en de rest moet  worden 

opgebracht door sponsoring en donaties.  

Onze Rotaryclub geeft een bijdrage voor een 

speeltoestel op dit schoolplein.   

Zie ook: www.mytylschoolderegenboog.nl

Weer kunnen lopen 
dankzij het cfh

Het Centre For Handicapped in Kandy,  

Sri Lanka hielp sinds 1971 bijna 7500 pa-

tiënten met been- en armprotheses. Arme 

mensen die soms pas jaren na een amputatie 

met hulp van het Centrum weer volledig  

kunnen functioneren in de maatschappij.  

De behoefte aan protheses is enorm, door de 

vele amputaties die nodig zijn na infecties, of 

als gevolg van kwaadaardige gezwellen;  

diabetes; exploderende landmijnen en an-

dere ongevallen.  

De afgelopen jaren werden door technici van 

het cfh ook bovenbeen- en heupprotheses 

ontwikkeld, waardoor nog meer patiënten 

geholpen kunnen worden. De exploitatiekos-

ten van het Centrum worden voornamelijk 

gedekt door donaties van Service Clubs en 

charitatieve instellingen, maar er is geen  

financiële ruimte voor de aanschaf van 

nieuwe apparatuur, waaraan het laborato-

rium en de afdeling fysiotherapie dringend 

behoefte hebben.  

Onze Rotaryclub geeft een bedrag dat het, 

samen met bijdragen van de Rotary Foun-

dation en Wilde Ganzen, mogelijk maakt 

om dit up-to-date behandelingsinstrumen-

tarium aan te schaffen. 

Zie ook op: www.cfhsrilanka.org



32 Rotary Road Masters  2010Rotary Road Masters  2010

Net als vorig jaar verbindt 

Saskia Magnin, oprichter van 

de Nederlandse vestiging van 

Bonhams, de naam van deze 

marktleider in het veilen van 

collectors auto’s aan Rotary  

Road Masters. 

Naast het sponsoren van rrm, 

zet Bonhams zich ook actief in; 

kunstkenner Magnin haalde auto 

expert Philip Kantor over om naar 

Duin en Kruidberg te komen.

Magnin: “Kantor, onze internationaal directeur European 

Business voor auto’s, zal mee jureren tijdens rrm 2010. 

Op 30 april is hij weer in Monaco om de prestigieuze 

autoveiling Les Grandes Marques te leiden.” Elk jaar 

vinden er wereldwijd autoveilingen plaats van Bonhams, 

waaronder gespecialiseerde veilingen 

voor Ferrari’s, Rolls Royces, Bentleys, 

Aston Martins en andere merken. 

Magnin: “Ook het vermelden waard is 

een van onze grootste motorveilingen 

op 25 april in Stafford met meer dan 

270 motoren. Zie www.bonhams.com/

motocycles.”  Er is meer Bonham nieuws: 

in de UK werd het veilinghuis eind 

2009 marktleider op 10 specialistische 

gebieden, waaronder kunst uit de 

klassieke oudheid, zilver, glas, porselein 

en juwelen. Magnin: “Inmiddels hebben 

wij 57 specialistische afdelingen, waar gepassioneerde 

experts werken en een kantorennetwerk in meer dan 

25 landen wereldwijd die adviezen en taxaties afgeven.” 

Voor taxatiedagen of andere informatie zie  

www.bonhams.com.

WeNdy VaN IeRSchot, dIRecteuR VaN VaN IeRSchot hR MaNageMeNt:SaSkIa MagNIN, dIRecteuR BoNhaMS NedeRlaNd 

‘Mensen optimaal laten functioneren’Bonhams bekroont de schoonheid
Bugatti lag 70 jaar 
in lago Maggiore

dit autonieuws trok wereldwijd publiciteit: Bonhams veilde op 

23 januari in Retromobile Parijs een Bugatti type 22 Brescia uit 

1925. het ging om een gedeelte van de carrosserie dat gedu-

rende 70 jaar 53 meter diep in het lago Maggiore, Italië, had 

gelegen. telefonische biedingen van over de hele wereld brach-

ten het resultaat voor deze legendarische Bugatti op 260.000 

euro (tegenover een richtprijs van 70.000- 90.000 euro) een 

Nederlandse bieder die de Peter Mullin collection in califor-

nie vertegenwoordigde kocht de Bugatti voor een automuseum 

in californie!

dit jaar zal Van Ierschot b.v. voor het eerst de Rotary 

Road Masters steunen. de door RRM geselecteerde 

doelen spreken directeur-eigenaar Wendy van Ierschot 

namelijk bijzonder aan.

Zij vertelt: “De rode draad die ik zie in de dit jaar door 

rrm gekozen goede doelen, is dat deze organisaties zich 

ervoor inzetten dat mensen hun capaciteiten zo veel 

mogelijk kunnen benutten. Mensen optimaal laten func-

tioneren, dat is precies wat wij ook doen. Door scholing, 

efficiënte in-, door- en uitstroomprocessen en vooral 

door voorbij de oppervlakkige mogelijkheden te kijken.”  

Wendy van Ierschot ziet de uitdaging liggen in het 

optimaliseren van bedrijven waar je snel kan schake-

len. Van Ierschot: “ Het groot mkb is de belangrijkste 

doelgroep. Niet van buitenaf maar van binnenuit. De 

ondernemer richt zich op de groei of het stabiliseren van 

het bedrijf en wij richten ons op personeelszaken. Ons 

model is nieuw. Wij vervullen voor de lange termijn de 

staffunctie van bedrijven. Het gaat ons om een onderne-

mend personeelszakenbeleid, gericht op het verbeteren 

van de kwaliteit, productiviteit, klantgerichtheid & 

innovatie. Wat dat betreft zijn we net een garage. Het is 

vooral veel kennis van zaken, poetsen en hard werken. 

De ondernemer krijgt een goede sparringpartner in huis, 

die de markt en het klappen van de zweep kent en die de 

handen laat wapperen.” Zie ook www.vanierschot.com

een kosteneffectief 
nieuw hR concept 
Van Ierschot is een organisatie-adviesbureau en 

kennisinstituut op het gebied van personeelsza-

ken (hR). dit bureau heeft het begrip hR co-sour-

cing uitgedacht en verder ontwikkelt. co-sourcing 

houdt het midden tussen uitbesteden en zelf 

doen. de werknemers van Van Ierschot werken 

jarenlang voor dezelfde klant op de afdeling  

personeelszaken. door met een écht expertise 

bureau in zee te gaan, met professionals dus die 

intern bij de klant werken, combineert de onder-

nemer de voordelen van uitbesteden (kostenef-

fectief & kennisintensief) met de nabijheid en de 

verbondenheid van ‘eigen’ medewerkers.
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coNNy VeSteR, eIgeNaaR 
gloBal gaRdeN: 

“oldtimers  
in Zwaanshoek:  
een indrukwek-
kend spektakel!” 

conny Vester: “het is altijd een mooi ge-

zicht om auto’s over de hillegommerdijk 

te zien aankomen voor een bezoek aan ons 

tuincentrum! Maar als je met korte tussen-

pozen ongeveer 80 oldtimers ziet afslaan 

richting global garden, dan valt je mond 

open van verbazing! ook de klanten en 

onze medewerkers, die op dat moment net 

lunchpauze hadden, keken hun ogen uit!” 

Deelnemers van de rally konden bij Global 

Garden de benen strekken tijdens een  

puzzeltocht door het ruim opgezette tuin-

centrum. Vester: “In de puzzeltocht waren 

drie ‘hersenbrekers’ opgenomen, waarvan de 

eerste vraag voor veel hilariteit zorgde.”

de RRM VaN keeS VaN de Velde VaN delta lloyd PRIVate BaNkINg

gastheer van Panneland

als sponsor reed delta lloyd jarenlang zelf mee met 

een van de klassiekers. Maar sinds de eigen delta lloyd 

Private Banking stop er is, werd kees van de Velde 

vooral gastheer. het voordeel daarvan is, dat je met 

iedereen kunt praten en de auto’ s uitgebreid kunt 

bewonderen. een kort verslag van kees van de Velde.

“ ’s Morgens om half 10 aanwezig om de gasten te ont-

vangen en kennis te maken met de paar mensen die ik 

nog niet ken. Iemand heeft vertraging en staat nog in 

Chicago, een andere gast moet afzeggen vanwege een 

aandeelhoudersvergadering. Regelen dat een verlate gast 

nog in de laatste auto mee kan.” 

“Ik spreek Klaas de Boer met zijn Silver Ghost - Silver 

Lion Rolls Royce uit 1910.  Hoe Klaas aan zijn koplampen 

is gekomen, had hij me vorig jaar verteld. Volgens Klaas 

is er van dit type slechts een gemaakt. Ik ben onder de 

indruk.” 

“Luigi Prins komt met zijn Bentley Le Mans cabrio het 

Panneland binnen rijden. Ik loop naar hem toe om zijn 

auto te bewonderen. De hitte straalt van de lange motor-

kap. ‘ACHT cilinders!’  zegt Luigi, waarna hij de motor-

kap open trekt. Er komt een werkelijk indrukwekkend 

motorblok tevoorschijn.” 

“De remproef. Het valt niet mee om precies met je achter-

bumper op de streep te eindigen. Ryan Veth, bijrijder in 

een van de prachtige Chevrolets wil van de omstanders de 

laatste centimeters uitgemeten krijgen en steekt vragend 

duim en wijsvinger op.”

“Een Triumph roadster heeft zijn kap open staan en er 

komt een indrukwekkend geluid uit de motor. Alweer 

zo’n auto waarin ik graag zou willen meerijden, net als de 

Lancia Flaminia van de heer en mevrouw Koning.  

Misschien volgend jaar toch..?”  
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JoSINe WeSteRBeek- 
huIJtINk, dIRecteuR 
VaN WIlde gaNZeN:

‘Nieuw is Het 
project van de week’
 
Wilde ganzen is een organisatie die al 

53 jaar bestaat. Jaarlijks steunt zij rond 

de driehonderd nieuwe projecten we-

reldwijd. het gaat om het soort projec-

ten waarvoor onder andere Rotary Road 

Masters in Nederland fondsen werft. 

door de jaren heen vermeerderde Wilde 

ganzen ons netto actieresultaat met een 

premie van 70%. Wat is precies de missie 

van Wilde ganzen? 

Directeur Josine Westerbeek-Huijtink: 

“Wat onze organisatie belangrijk vindt, 

naast een bijdrage leveren aan de bestrij-

ding van armoede, is dat mensen dit ook 

zelf doen, concrete projecten maken een 

wereld van verschil in een lokale gemeen-

schap. De doelstelling van Wilde Ganzen 

is het steunen van particuliere initiatie-

ven bij het voeren van actie voor een con-

creet project in een ontwikkelingsland, 

mits dat aan onze voorwaarden voldoet. 

Met concreet bedoel ik: een schoolge-

bouw wel, leerkrachten niet. Ook energie 

niet. Vaak is een overheid van een land 

wettelijk verplicht daarvoor te zorgen, 

die verantwoordelijkheid willen we niet 

wegnemen. Aan de hand van concrete 

projecten kun je ook goed laten ziet wat 

je hebt gedaan met het geld van gevers.” 

Wilde Ganzen stelt als een van de weinige 

ontwikkelingsorganisaties de eis dat een 

projectaanvraag uit het ontwikkelings-

land zelf komt. Westerbeek Huijtink: 

“Wij vinden dat de verantwoordelijkheid 

voor het project in het ontwikkelingsland 

ligt. Dat kan alleen wanneer er ook vanuit 

die lokale gemeenschap een partij is die 

de aanvraag doet, zodat we zeker weten 

dat er inderdaad een noodzaak is voor het 

betreffende project en dat er bijvoorbeeld 

niet net al een waterput in de omgeving is 

geslagen.” 

Begin mei zoekt Wilde Ganzen op een 

nieuwe manier de publiciteit door ‘Het 

project van de week’ te lanceren. Wester-

beek-Huijtink: Het gaat om projecten die 

als voorbeeld kunnen dienen van wat wij 

als organisatie ondersteunen. Hiermee 

willen we gaan werven en zowel particu-

lier initiatief naar ons toe halen om actie 

met ons te voeren, als gevers overtuigen 

om aan Wilde Ganzen te geven. Wij 

kiezen de beste projecten uit voor onze 

wekelijkse uitzendingen. Maar ook op 

onze website en in mogelijke mailingen, 

of in de nieuwsbrief krijgt een gekozen 

project alle aandacht. Zo proberen we 

landelijk, maar ook regionaal en lokaal de 

media warm te maken in de week dat alles 

op dat ene project gericht wordt.”

Voor meer informatie zie  

www.wildeganzen.nl

Voorgaande jaren konden de deelnemers aan de Rotary 

Road Masters een exclusief kijkje nemen achter de an-

ders gesloten hekken van het toekomstige woongebied 

Park Brederode in Bloemendaal. Binnenkort is het 35 

hectare grote gebied openbaar toegankelijk en genie-

ten de eerste bewoners van hun nieuwe vrijstaande 

of geschakelde villa in het volgroeide en eeuwenoude 

parklandschap. een ongeëvenaarde woonlocatie in 

kennemerland, dichtbij de natuur, de duinen en het 

strand, maar ook met haarlem, Schiphol en amster-

dam binnen handbereik. 

Het afgelopen jaar is er gebouwd in het woongebied 

Duinzicht. In woongebied Duin & Beek is een groot aan-

tal bouwkavels verkocht waar toekomstige bewoners met 

hun architecten hun droomhuis ontwerpen. Frits Bekker: 

“De trouwe deelnemers aan de rally zullen de ontwik-

kelingen direct zien. Park Brederode is een bijzonder 

gebied. Alleen al vanwege de rijke historie, onder andere 

door de oorsprong van weelderige landgoederen en de 

150-jarige geschiedenis van het Provinciaal Ziekenhuis. 

Vanaf 1999 zijn er plannen gemaakt om het gebied om te 

toveren in een woongebied. Maar dan wel met behoud 

van de eeuwenoude kwaliteiten en kenmerken.” De eer-

ste huizen in Duinzicht worden nu opgeleverd. Frits Bek-

ker: “De architectuur is geïnspireerd op het bouwen uit 

de jaren ’20. Het zijn grote huizen met veel slaapkamers. 

Veel jonge gezinnen nemen daarom hun intrek op Park 

Brederode. Het verplaatsen van volwassen bomen op het 

terrein en de aanleg van hagen, maakt dat Duinzicht al 

bij de oplevering een volgroeid karakter heeft. Bewoners, 

maar ook omwonenden en bezoekers, kunnen direct 

genieten van het unieke landschap.”

Frits Bekker rijdt ook deze rrm in zijn eigen mg b.

haNS VaN oVeReeM, dIRecteuR School of ecoNoMIcS INhollaNd, oVeR INchINafRItS BekkeR, PRoJectSecRetaRIS VaN PaRk BRedeRode c.V.

INchina zoekt ondernemersongeëvenaarde woonlocatie bij zee

honderdtwintig, vooraf door hogeschool INhol-

land geselecteerde, studenten zijn op dit moment in 

china voor een zes weken durende studie- en onder-

zoeksreis. Zij kozen voor het specialisatieprogramma 

‘expeditie INchina’. 

Het idee achter de Expeditie is om deze toekomstige 

professionals kennis te laten maken met een mogend-

heid, die enorme sociaal-economische ontwikkelingen 

doormaakt. Een land waarmee ze in hun toekomstige 

loopbaan vrijwel zeker te maken krijgen. Hans van  

Overeem, directeur van de School of Economics  vertelt 

over dit unieke project, waarvan ook het bedrijfsleven 

kan profiteren. Van Overeem: “De studenten zijn tijdens 

het eerste deel van deze minor op de reis voorbereid en 

hebben dus al een basiskennis van de Chinese taal, cul-

tuur en geschiedenis. Op hogescholen in China volgen 

ze aanvullende lessen en masterclasses en daarnaast wor-

den onder leiding van onze eigen docenten opdrachten 

uitgevoerd voor Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld 

opdrachten op het gebied van logistiek, financiën of 

ondernemerschap. We hebben gemerkt dat het voor be-

drijven met een Chinese relatie, of die China willen ont-

dekken, belangrijk is om mensen ter plekke te hebben 

die iets van de cultuur en van bedrijfsorganisatie begrij-

pen. Deze ondernemers zoeken kennis op een specifiek 

gebied. Er zijn bedrijven die in China een product op 

de markt willen zetten en daarvoor onderzoek moeten 

doen. Om een voorbeeld te geven, op logistiek gebied 

heeft INHolland veel kennis in huis. We laten onze stu-

denten logistiek, die al ter plekke zijn, onderzoek laten 

doen naar hoe bewezen technieken ook daar geïmple-

menteerd zou kunnen worden. Wij willen een bedrijf 

graag voor twee of drie jaar aan de hogeschool binden. 

Dat kan ook een bedrijf zijn met een vestiging in China, 

dat onze studenten op structureel niveau kan inzetten 

om opdrachten uit te voeren. Voor ondernemers is het 

tegelijkertijd een kans om toptalent te vinden, jonge 

specialisten die voor hun afstuderen in China drie of zes 

maanden lang onderzoek voor hen kunnen doen. De 

student doet belangrijke kennis op, het bedrijf is gebaat 

bij het onderzoek en heeft de mogelijkheid om de echte 

toppers, na hun afstuderen, aan zich te binden.” 

Wilt u als organisatie deel uitmaken van  

expeditie INchina? Meer informatie kunt u  

opvragen bij: expeditie.partner@INholland.nl. 

 

Voortdurend  
een vakantiegevoel
Wonen op Park Brederode zorgt voor een constant vakantie-

gevoel en een zorgeloos en waardevast toekomstperspectief. 

frits Bekker: “In duinzicht hebben we nu een modelwoning 

ingericht en een prachtige tuin aangelegd. Wij bieden toekom-

stige kopers tal van mogelijkheden, zoals 100% garantie bij de 

verkoop van hun bestaande woning en cascowoningen die nog 

geheel naar eigen inzicht af te bouwen zijn. er zijn nog enkele 

vrijstaande of geschakelde villa’s beschikbaar, alsmede enkele 

bouwkavels in woongebied duin & Beek. We beginnen nu met 

het ontwerpen van de appartementen, onder andere in het 

voormalige hoofdgebouw van het Provinciaal Ziekenhuis.” 

Voor verdere informatie:www.parkbrederode.nl




