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Persbericht ‘Directeur Wim Biesterveld van FC Volendam geeft startsein van (ansicht)kaartenlijn van Bert Munnik bij Stunt van de Stient in Volendam!’ 

Volendam – Zaterdagmiddag 08-10-2016 om 13.00 uur geeft Wim Biesterveld directeur van FC Volendam het startsein bij hobby/cadeau/giftshopwinkel 

Stunt van de Stient voor de (ansicht)kaartenlijn (onderdeel van de productenlijn die sinds 01-06-2016 bestaat) van kunstenaar Bert Munnik van 

BijzonderMooi.Net uit Volendam. Het adres is De Stient 12a, 1132 BE Volendam.  

Wie is kunstenaar Bert Munnik?                                                                                                                                                                                                                                                             

Bert Munnik werkt als spiritueel kunstenaar onder de naam Bijzonder Mooi.net (BM). BM is een bedrijf dat veel werkt met universele positieve energie. Naast  

het verkooppunt Stunt van de Stient in Volendam waar alleen de (ansicht)kaartenlijn te koop zal zijn, is er nog een tweede verkooppunt. Deze is te vinden in 

Geldermalsen bij de winkel Van Alles Wat Shop in Shop. Hier is te koop (ansicht)kaarten, placemats, kunstobjecten, muismatten en sleutelhangers. De opening 

zal worden verzorgd door BN’er Johan Vlemmix op vrijdagmorgen 26-08-2016 om 10.30 uur.  

Binnenkort zal de productenlijn worden uitgebreid met pennen, magneten, stickers, puzzels, kaarsen, mokken, bekers, onderzetters, hoesjes voor iPhone, 

kussens, kussenslopen en draagtassen. Meer informatie over Bijzonder Mooi.net en de kunstenaar, zie: http://www.bijzondermooi.net/.                                                 

 

Wat is Stunt van de Stient in Volendam?                                                                                                                                                                                                                                                         

Stunt van de Stient is een hobby/cadeau/giftshopwinkel in Volendam die wordt gerund door Tom Stunt. Deze winkel kunt u vinden in Winkelcentrum De Stient 

aan de Stient. Het winkelcentrum met de meeste zelfstandige ondernemers van heel Noord-Holland kunt u hier vinden. In dit winkelcentrum zijn                             

24 winkelbedrijven gevestigd waarvan 19 niet tot een keten behoren maar zelfstandig zijn. Voor meer informatie zie: http://www.stient.nl/winkels 

 

Wie is Wim Biesterveld?                                                                                                                                                                                                                                                                      

Wim Biesterveld is (algemeen) directeur bij FC Volendam. Deze functie bekleedt hij sinds februari 2014. Hiervoor was hij in totaal 40 jaar directeur/eigenaar 

van Biesterveld Diamantairs (5 generaties lang loopt dit bedrijf) & Time4Jewels Rosada (Nederlands eerste echte 'outlet' juwelier, met vestigingen in 

Bataviastad te Lelystad en Rosada Fashion Outlet in Roosendaal). 

 

“Vul je gedachten met positieve dingen dan is er geen plaats voor negativiteit.” 

 

Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Spiekerman van Gerardus Evenement Planner via: 06-13486175 of via info@gerardus-evenement-

planner.nl.  

 


