
De nominaties voor de Dag van de Ondernemer 2021 
 

“Jan van der Plas ofwel Langstraat 33 (Fotostudio Van der Plas): 
Voor elke ondernemer zijn het lastige tijden, maar deze ondernemer probeert elke keer weer met de 
markt en de consument mee te bewegen: van fotostudio, naar lijstenmakerij naar galerie. En al jaren 
weten ze op die manier hun onderneming succesvol te houden.” 

 

“Graag wil ik Edwin Vollebregt van De Boeketterie nomineren.  
In moeilijke tijden heeft hij met een prachtig vernieuwd bedrijf veel Wassenaarse huizen letterlijk 
opgefleurd.” 

 
“Graag wil ik Dick van der Holst voordragen, omdat hij met heel veel enthousiasme zijn 
hoveniersbedrijf leidt en zeer klantgericht is.” 

 

“Ik nomineer Linda van Paassen, eigenaresse van Aerofit  
Linda houdt Wassenaar al 25 jaar in beweging en stimuleert een gezonde leefstijl, wat ongelofelijk 
belangrijk is met name in deze Corona crisis. Daarnaast heeft Aerofit een zeer belangrijke sociale 
functie binnen Wassenaar en heeft Linda alle uitdagingen waar haar bedrijf voor heeft gestaan en 
nog steeds voor staat, door Corona, moedig en met een enorm doorzettingsvermogen doorstaan.” 

 
“Evelien (van Keppel-) van der Moolen van schoonheids- en pedicuresalon evelientotalbeauty! 
Dit omdat zij vorig jaar een heftig fietsongeval heeft gehad en daarna met ongelofelijk veel 
doorzettingsvermogen is hersteld en haar salonwerk weer kon oppakken. En toen kwam de sluiting 

wegens Corona!         Ondanks dat houdt zij er de moed goed in!” 

 

“Ondernemers bedrijf Marco Brederode.  
Heeft ons prima geholpen toen wij in wassenaar kwamen wonen. Alles keurig afgeleverd.” 

 

“De kapsalon van mevrouw Floor en Shaen, aan de Luifelbaan in Wassenaar vind ik 

geweldig! 

Omdat zij het lef hebben gehad om in het steeds groeiende aantal kapsalons in 

Wassenaar niet de moed te laten zakken… en er alle vertrouwen in hebben dat zij ooit 

een vertrouwd gezicht zijn met hun kapsalon in Wassenaar en succes zullen hebben. 

Zij gaan ervoor!....  en… Floor is een heel hartelijke tevens goede gastvrouw/kapster. 

Dat noem ik spirit, lef en doorzettingsvermogen.” 

 

“Van Veen Bouw 
Het is al enkele jaren geleden dat een groot Wassenaars bouwbedrijf zijn deuren moest sluiten. Dit 
was de reden voor Sebastiaan (Bas) van Veen om de stap te maken om ZZPer te worden als 
timmerman. Zonder enige ervaring als zelfstandig ondernemer, maar met met duidelijke principes 
heeft hij zijn onderneming opgezet. Voor hem stond voorop dat duidelijkheid, eerlijkheid en 
vakmanschap zijn bedrijfsdoelstelling moest worden. En met succes! Met deze insteek kan hij zich nu 
na jaren hard werken een echt Wassenaars bedrijf  noemen met veel tevreden klanten van noord tot 
zuid in het gehele dorp. Trots is hij dat hij ook de mogelijkheid heeft een warm hart toe te dragen aan 
(sport)verenigingen via sponsoring. Deze timmerman verdient het om in het zonnetje gezet te 
worden.” 

 
“Mijn ondernemer is Kapsalon Beetje Stout van Jan Stouten  
ik vind dat mijn broer m verdient in dit moeilijke jaar en hij weet wel waarom.” 

 
 



“Ik zou graag Ed Vollebrecht van Boeketterie Wassenaar in het zonnetje zetten. 
Ed blijft innoveren met zijn winkel, het ziet er elke maand weer nieuw, anders en aantrekkelijk uit!” 

 
“Graag zet ik Chris Theil (de fantastische schoenreparateur) in het zonnetje. 
Hij is kundig, oplossing gericht, vrijgevig en nog heel aardig bovendien, wat kan je nog meer 
wensen. En nu maar hopen en duimen dat hij wordt uitverkoren!” 

 

“Martijn l’Ami van L’Ami elektrotechnisch installatie bureau 
Martijn betekent zeer veel op vrijwillige basis voor diverse Verenigingen en heeft afgelopen jaar veel 
tegenslag van brand en ziekte.” 

 

“Hierbij geef ik aan dat de firma L’Ami installateur Electra  in het zonnetje gezet moet worden  
Vanwege zijn inzet , flexibiliteit, kwaliteit , en het meedenken in oplossingen voor de klant en 
gemeente Wassenaar.” 

 

“Ik draag Mariëtte Mulder voor van de modezaak Maurits en Mulder in de Langstraat. 
Ik ken Mariette al heel veel jaren en zij onderscheidt zich van andere ondernemers door haar niet 
aflatende energie en positiviteit.  Niets is haar teveel, ze gaat regelmatig op zondag open om haar 
klanten extra aandacht te geven, ze heeft een prachtige moderne zaak, die ze een tweetal jaren 
geleden betrok omdat haar oude winkel te klein werd. De corona heeft haar niet klein gekregen. 
Haar winkel is een parel in ons dorp. Bovendien heeft Mariëlle aandacht voor alle winkeliers, zij heeft 
een functie in het bestuur van de Stichting Centrum Management Wassenaar. 
Ondernemers/winkeliers als Mariëlle zijn de basis voor onze economie. Diepe buiging voor haar, haar 
sociale instelling, haar doorzettingsvermogen, haar optimisme en vooral ook haar creativiteit.” 

 

“Graag nomineer ik alle ondernemers 
Met weer beperkingen op komst, zijn de uitdagingen enorm en moeten alle zeilen bijgezet worden. 
Iedereen verdient respect.” 

 

“Ik wil graag Vanessa de Boer en Sander Remmerswaal van restaurant de Zonnehof in het zonnetje 
zetten. 
In het jaar voordat Corona zijn intrede deed in ons land hebben Vanessa en Sander paviljoen de 
Zonnehof overgenomen van de vorige eigenaresse. Zij hebben het restaurant flink verbouwd om te 
kunnen voldoen aan de huidige eisen en hebben dan ook flink moeten investeren met de 
verwachting, dat dit binnen enkele jaren zou zijn terugverdiend. Corona gooide echter roet in het 
eten. Vanessa en Sander hebben alles op alles gezet om ondanks Corona van hun restaurant een 
succes te maken. Tijdens de lockdowns bezorgden zij met veel succes maaltijden aan huis en op de 
momenten dat het weer kon werd hun terras omgetoverd tot een plek waar het goed toeven is. 
Menig Wassenaarder heeft inmiddels zijn of haar weg gevonden naar de Zonnehof vanwege de 
sympathieke bediening, de goede sfeer en de goede en betaalbare keuken. 
Vanessa en Sander hebben keihard gewerkt en verdienen een dikke pluim.  Zij vormen mijns inziens 
een uitstekend  voorbeeld van wat goed ondernemerschap inhoudt.” 

 
“Ik draag Aerofit voor 
Er werkt vriendelijk en professioneel personeel, er zijn veel sportmogelijkheden en het is een 

goede plek om andere mensen te leren kennen. Ik ga er met plezier heen. Dit jaar bestaan ze 25 
jaar dus dat is een knappe prestatie!” 

 

“Ik draag Crooked Spider voor 
Ze timmeren behoorlijk aan de weg en brouwen echt Wassenaars bier met leuke Wassenaarse 
namen.” 



 

“We willen graag alle ondernemers van Wassenaar in het zonnetje zetten. In de afgelopen twee jaar 
hebben zij zich allemaal geconfronteerd gezien met ingrijpende maatregelen in het kader van het 
beteugelen van het coronavirus. Voor de ene ondernemer waren de maatregelen die getroffen 
werden ingrijpender dan de andere. De afgelopen twee jaar hebben we echter wel gezien dat de 
ondernemers van Wassenaar zich getuigen van een enorme dosis flexibiliteit, veerkracht en echt 
ondernemerschap en hebben ze laten zien samen de strijd tegen Corona aan te gaan. Daarom zijn wij 
van mening dat niet 1 maar alle ondernemers van Wassenaar in het zonnetje gezet moeten worden.” 

 
 
 


