
 Christel Witteveen 
Publicaties, Utrecht
Freelance journalist 
Christel Witteveen is dit 
jaar gestart als uitgever. 
“Ik wilde meer doen  
dan alleen maar stukjes 
schrijven wat ik als 
 journalist deed. Vorig jaar heb ik een  
boek geschreven dat is uitgegeven door 
Kosmos, nu heb ik zelf een boek uitgege
ven.” Witteveen geeft boeken uit op het 
gebied van economie en ondernemen.
www.christelwitteveen.nl

 Bert van Duijn, Reclamereus.nl, Elst
Reclamereus.nl is een initiatief van La Voie 
Communicatie, een full service reclame
bureau voor de automotivebranche en 
gemeentelijke overheden. Het bureau 

heeft in 2009 hard 
 moeten knokken, vooral 
door de specialisatie in 
de automotivebranche. 
“Wij merkten dat er 
behoefte is aan een 
Ryanair onder de 
 reclamebureaus. 

Geen urenschrijverij, geen dure concepten,  
maar gewoon een ontwerp en opmaak 
voor een vaste scherpe prijs. Dat biedt 
Reclamereus.nl.”
www.reclamereus.nl

 Corjan Bos, 
 Sleutelwerk, Utrecht
Na 15 jaar manager in 
de ICT heeft Corjan Bos 
het roer omgegooid en 
van zijn hobby zijn werk 
gemaakt. Sleutelwerk 
verkoopt via een 
 webshop professionele werkkleding en 
gereedschap gericht op de autobranche. 
Deze producten worden op dit moment 
voornamelijk in de professionele, indus
triële markt gebruikt. “Het geeft me veel 
plezier om iedere dag mensen te spreken 
die gek zijn op auto’s en bezig zijn met  
het mooi maken van auto’s.”
www.sleutelwerk.nl

 Josja Elhorst, Lavie Training, 
Kockengen
Sinds kort is Josja Elhorst begonnen met 
Lavie Training, waarmee ze de training 
Langzaam Verkopen geeft. “Deze training 
is bijzonder én anders en komt voort uit 
de populaire slowbeweging (denk aan 
slow cooking, slow learning, enz.). De 
 training wordt gegeven op een unieke 
locatie, namelijk op een eiland midden  
in het Groene Hart bij brasserie Het  
eiland in het weiland in Kockengen.”
www.lavietraining.nl

 Dhr. Speyer, 
 hoveniersbedrijf 
Speyer, Rhenen
Hoveniersbedrijf Speyer 
is begonnen met het 
verhuren van zoutkisten 
aan bedrijven en instel
lingen. De kisten worden 

op 30 november afgeleverd en pas na de 
winter weer opgehaald. “Wij hebben in de 
winter te weinig werk en hopen dit gat op 
te vangen met de verhuur van zoutkisten. 
De mensen die we spreken, vinden het  
een geweldig idee aangezien ze zelf verant  
woor   delijk zijn voor het begaanbaar houden 
van het eigen terrein.”
www.zoutkisthuren.nl

 Pia Sprong, Woerden
Met haar vrolijke tekenstijl en oog voor 
details tekent Pia Sprong bij onder andere 
vergaderingen, op de werkvloer, tijdens het 
sporten, eigenlijk overal en alles wat de 
klant wil. Sprong: “De mogelijkheden om 
met een digitale tekening een blijvende 
persoonlijke herinnering te creëren, zijn 
oneindig. Een paar gemeenten heeft teke
ningen van de raads vergadering gebruikt 
als afscheids
cadeau voor de 
raadsleden bij  
de afgelopen 
verkiezingen.”
www.piasprong.nl

Uw verhaal op deze pagina? Ga dan naar 
www.kvk.nl/inbeweging.

KvK Midden-Nederland
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T: 030 239 66 00
E: service@middennederland.kvk.nl
W: www.middennederland.kvk.nl

Regionale redactie
Mariska Smolders
T: 030 239 67 17
E: redactie@middennederland.kvk.nl

Regionale advertenties
De Bladenfabriek
Jeroen den Hollander en Matthijs Hut
T: 030 230 25 30
E: jeroen@debladenfabriek.nl
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W: www.debladenfabriek.nl
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Ondernemers in de regio: 
wie start, stopt, maakt 
een doorstart of gooit  
het roer om?
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