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ZAKELIJK

De Zakelijk-pagina
is bestemd voor zakelijk
nieuws van adverteerders
in deze krant.

Wie iets te melden heeft
voor deze rubriek kan
contact opnemen met onze
verkoopmedewerkers.
Kijk voor contactgegevens in
het colofon bij Verkoop.

Zonvaart Destinations

Lucky Summer Weken
in Middenwaard

“Wij bieden de
hele wereld aan”

Ineke Vroling

Ineke Vroling
HEERHUGOWAARD In 1964 richtten Piet en Tine Kuijs mede vanuit
hun passie voor reizen Zonvaart
Reizen op in Castricum. Nu, 54 jaar
later, met vestigingen door heel
Noord-Holland, staat het bedrijf in
de top 5 grootste onafhankelijke
reisorganisaties van Nederland. In
2016 werd Zonvaart Reisgroep nog
uitgeroepen tot Beste Reisbedrijf
van Nederland, door onder andere
de brancheorganisatie ANVR en
Schiphol. Zonvaart is nog altijd een
familiebedrijf en wordt nu geleid
door Pieter Kuijs en Carla Kuijs-Bijman. Ook (klein)dochter Leonie is
hier actief.
DESTINATIONS Leonie heeft de liefde voor reizen duidelijk van haar
ouders en grootouders meegekregen. Zij vertelt: “Niets is mooier. Elk
land heeft zijn unieke charmes, het
is zo inspirerend om landen echt te
beleven en de mensen te ontmoeten
die er wonen.” Bij Zonvaart Reizen
is Leonie onder meer verantwoordelijk voor de communicatie en is
zij met een ervaren team actief als
reisspecialist bij Zonvaart Destinations. Een apart ‘label’ binnen Zonvaart Reizen. Destinations verzorgt
reizen op maat naar bestemmingen
over de hele wereld. Leonie vertelt:
“Met onze ruime ervaring en grote
netwerk bieden wij met een frisse
en vernieuwende blik een bijzonder
en compleet reisaanbod, voor vele
reisbestemmingen. Ook hebben wij
hier dé kennis in huis waardoor de
klant vaak net iets goedkoper uit is.”
REISWENS Een verschil met vroeger
is nu dat men veel meer komt met
een reiswens: “Bestemmingen lijken minder belangrijk te zijn. Het
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v.r.n.l. Zonvaart Destinations reisspecialisten Samantha Nijssen, Melissa Beers, Stefan Matthijsen en Leonie Kuijs

gaat om de beleving, mensen geven nu meer een algemeen beeld
van wat ze ergens hopen te zien.
Wij adviseren vervolgens over een
passende bestemming die exact
aan die verwachtingen voldoet”, aldus Leonie. De vraag is groot. Het
is een prettig idee dat een mooie
reis van A tot Z geregeld wordt. Met
meer dan 85 reisexperts is er bij ons
veel kennis aanwezig over Afrika,
Azië, de Caribbean, Midden- en Latijns-Amerika, Oceanië, Europa en
Noord-Amerika.”
BOOMING BUSINESS De Zonvaart
vestigingen worden enorm goed bezocht en krijgen hoge klantwaarde-

ringen. Dit jaar is het drukker dan
ooit. Leonie vertelt hierover: “Wij
zien dat zowel jonge mensen als
ouderen graag zekerheid willen en
vooral niet teveel ‘gedoe’. Voor klanten is het ook een fijn idee dat bij ons
een speciaal calamiteitenteam dag
en nacht paraat staat. Erg prettig
wanneer zich onverwachte of ongewenste situaties voordoen. Momenteel is er enorm veel interesse in
Canada, maar ook Japan, Sri Lanka,
Namibië en Costa-Rica zijn erg in
trek. Momenteel is het boekingstijd
voor Australië en Nieuw-Zeeland,
Zonvaart heeft dan ook tot half augustus diverse aantrekkelijke rond-

reizen tot wel € 300 korting per persoon in de aanbieding.
HOOFDSPONSOR

FOTOWEDSTRIJD

Destinations is hoofdsponsor van de
zomerfotowedstrijd. Kiekjes uit alle
landen kunnen worden ingestuurd,
als ze maar iets met vakantie te maken hebben. De hoofdprijs voor de
mooiste foto is een Citytrip naar
New York voor twee personen, inclusief vliegreis en overnachtingen.
Daarnaast worden er reischeques
van € 100,- beschikbaar gesteld voor
de overige winnaars.
i Zonvaart Destinations in Heerhugo-

Wilfred van den Hoven

CENTRUMWAARD’We hebben hier
alles op het gebied van handwerken. Voor het breien, borduren en
haken”, Anita Mulder praat vol enthousiasme over haar winkel in
Handwerken en Fournituren. Samen met haar man René begon het
jaren terug in Hippolytushoef. Na
een mooie periode in Middenwaard
zitten de ondernemers nu alweer
bijna een jaar in het huidige pand
in Centrumwaard. En dat bevalt
het duo prima. René; “Een aantal
jaren terug kregen we de kans om
in Middenwaard een groter pand
te betrekken. In de kop van Noord
Holland hebben we jarenlang leuk
gewerkt, in Heerhugowaard zagen
we toch meer kans om groei van

Henk Spaan

HEERHUGOWAARD Twee alleraardigste eigenaren, een knusse winkel en volop kennis over alles wat
met handwerken te maken heeft.
Het zijn deze ingrediënten die een
bezoek aan Wol en Wol aan het
Raadhuisplein meer dan de moeite
waard maken.
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Anita en René; 'Het allerbelangrijkste blijft nog altijd het sociale gebeuren '

ons bedrijf te realiseren. We hebben de stap toen genomen, doordat
ons huurcontract in Middenwaard
in 2017 afliep moesten we echter
op zoek naar een andere plek. Die
hebben we hier dus gevonden. In
het hart van Heerhugowaard.” Het
echtpaar heeft de zaakjes goed voor
elkaar. Anita werkt 40 uur in de
winkel en René doet alles achter de
schermen. Van inkoop tot logistiek,
dit in combinatie met zijn parttime
baan als vrachtwagenchauffeur.

“Het allerbelangrijkste ,en ook
leukste van ons werk is het sociale gebeuren. We proberen hier een
‘huiskamergevoel’ te creëren. Mensen komen hier met allerlei vragen
over het handwerken. Samen zoeken we de oplossingen”, vertelt Anita.
TOPMERKEN In de ruime winkel valt
het grote aanbod op aan artikelen
voor alles wat met handwerken te
maken heeft. Topmerken als Stylecraft, Durable, Phildar en Scheep-

HEERHUGOWAARD Winkelcentrum Middenwaard introduceert
met ingang van deze week de
Lucky Summer Weken.
Tot en met zondag 2 september
maken alle bezoekers bij besteding in een van de winkels in het
winkelcentrum kans op vele
zomerse prijzen. Het enige wat
men hiervoor hoeft te doen is
lekker shoppen in Middenwaard.
Bezoekers die een aankoop doen
van tenminste 10 euro tijdens
deze ‘Lucky Summer Weken’,
krijgen een flyer met een unieke
code. Bij het online checken van
deze code op www.middenwaard.
nl/luckysummerweken zien zij
direct of en wat zij gewonnen
hebben en bij welke winkel in het
centrum de prijs kan worden opgehaald.
De winnende flyers kunnen nog
tot en met zaterdag 8 september
worden ingeleverd bij de desbetreffende winkel. Voor meer
informatie over de ‘Lucky Summer
Weken’ in winkelcentrum
Middenwaard zie www.middenwaard.nl en de Facebookpagina
van het winkelcentrum.

Vlinderworkshop bij
Intratuin
Heerhugowaard
HEERHUGOWAARD De Vlinderstichting houdt elk jaar een
landelijke TuinvlinderTelling. Van
27 juli tot en met 5 augustus kan
iedereen meetellen in de tuin. Om

waard: Middenwaard 16. Tel: 0880 660 888.
www.destinations.nl

Handwerken wordt nog graag gedaan
Gezelligheid kent
geen tijd bij Wol
en Wol
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jeswol zijn ruim vertegenwoordigd.
Anita; “Handwerken wordt nog
steeds graag gedaan, Ons publiek
is heel divers. Mensen volgens ons
via Facebook. Maar we organiseren
ook workshops. Groot succes is het
‘Wol Café’ dat hier iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur plaatsvindt.
Ook op de woensdagmorgen van 10
uur is het Wol Cafe open”. René :”Op
die dagdelen zijn veel handwerkende dames te vinden. Heren helaas
nog niet. ‘Gezelligheid kent geen tijd
bij jullie’, vertelde laatst een klant.
Voor ons is dat een prachtig compliment”. Het duo woont intussen ook
in Heerhugowaard, dicht bij hun
winkel. Wieringen hebben ze achter
zich gelaten. In hun nieuwe woonplaats voelen de Mulders zich met
hun twee kinderen meer dan thuis.
Het sympathieke echtpaar hoopt
dat hun winkel zich de komende
jaren kan blijven ontwikkelen. Zelf
werken ze daar keihard voor. “ We
bezoeken de beurzen, proberen in
te spelen op de trends, maar vooral laten we ons inspireren door de
mensen die in de winkel komen”, zo
besluit Anita.
iWol en Wol Handwerken en Fournituren
Raadhuisplein 22
1701 EJ Heerhugowaard
06-23818272 of 06-23821893

je op weg te helpen kan je op
zaterdag 28 juli bij Intratuin
Heerhugowaard een gratis
vlinderworkshop volgen.
Door vlinders te tellen, kun je
meten hoe het met de natuur in je
omgeving gaat. En die cijfers zijn
belangrijk, want dagvlinders
reageren snel op het milieu en de
klimaatverandering. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang
gegevens over vlinders, zodat ze
beter beschermd kunnen worden.
Met de tuinvlindertelling probeert
De Vlinderstichting, samen met
iedereen die van vlinders houdt,
zoveel mogelijk gegevens te
verzamelen. Iedereen kan de
waarnemingen van vlinders in de
tuin direct doorgeven via de app
Vlindermee of via www.vlindermee.nl. Hulp nodig bij het
herkennen van vlinders? Download dan de vlinderherkenningskaart. Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen.
Ga in de slag in je tuin, zodat je
nog meer vlinders in je tuin kan
zien. Maar wat moet je doen om
vlinders naar je tuin te lokken? Op
zaterdag 28 juli kan je bij Intratuin
Heerhugowaard gratis een
mini-workshop volgen. Hierin leer
je wat vlinders nodig hebben en
hoe je ze kan helpen. De workshops worden gegeven door een
expert van De Vlinderstichting en
duren ongeveer 15 minuten.
Tijden: 13.30, 14.30 en 15.30 uur.
Van tevoren aanmelden is niet
nodig.

