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Persbericht: ‘Wethouder R. (Rik) van Woudenberg van de Gemeente Zuidplas (Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-

Moerkapelle) opent de feestelijkheden ter ere van het 5 jarig jubileum van De Traktatieworkshop op 01 september 2016. 

Gemeente Zuidplas – Donderdagmiddag 01 september 2016 viert De Traktatieworkshop van hardwerkende onderneemster Yvonne 
Kervezee haar 5 jarige bestaan. Dit laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Het wordt een feestelijke dag. Zet hem alvast in je 
agenda. Tussen 12:00-17:00 is het Open Huis en kun je langs komen om te zien wat er bij  De Traktatieworkshop gebeurt achter de 
voordeur. (Je kunt kennis maken met de diverse creatieve activiteiten voor kinderen en live zien welke leuke traktaties er op maat 
worden geleverd). Tussen 13:00-14:00 uur verwacht De Traktatieworkshop bezoek vanuit de Gemeente Zuidplas (Wethouder R. van 
Woudenberg & Bedrijfscontactfunctionaris Vera Boxhoorn). De Traktatieworkshop is gevestigd aan de Korstmos 37 te Nieuwerkerk a/d 
IJssel. 

Wat is De Traktatieworkshop?                                                                                                                                                                                                                   

De Traktatieworkshop is de leukste webwinkel voor vrolijke traktaties, trouwbedankjes, geboortebedankjes en communiebedankjes. 

Daarnaast leveren ze op maat gemaakte feestdecoratie en allerlei vrolijke (uitdeel)cadeautjes. Bij De Traktatieworkshop vindt je creatieve 

(kinder)workshops. Ook kan er worden meegedacht bij invulling van kinderfeestjes.  

 

De Traktatieworkshop is ontstaan uit het idee dat door de drukte van alle dag het bedenken van leuke traktaties of het maken van een 

bijzondere versiering er nogal eens bij inschiet. Het kopen van (de grotere aantallen) uitdeelcadeautjes, het verzorgen van de aankleding 

van de feestlocatie vergt dan ook de nodige voorbereiding en tijd. Creativiteit is ook niet iedereen gegeven, het is vaak een hele opluchting 

één en ander uit handen te geven aan een organisatie die thuis is in het voorbereiden van een feestje. Ook voor het aankleden van kleine 

evenementen, het leveren van hebbedingetjes voor een marketingactie, artikelen voor de aankleding van een trouwlocatie, 

vrijgezellenfeest of babyshower, u kunt terecht bij De Traktatieworkshop. Voor meer informatie: http://www.traktatieworkshop.nl/ 

 

Wat doet ‘Hoe Promoot Ik Mijn Bedrijf’?                                                                                                                                                                                                      
Dit initiatief is geboren in juni 2016. Om economische redenen kon initiatiefnemer van ‘Hoe Promoot Ik Mijn Bedrijf’ niet in dienst blijven 
bij zijn werkgever. Naar aanleiding hiervan is hij dit initiatief begonnen, om vooral kleine ondernemers/zzp’ers/zelfstandigen/startende 
ondernemers te helpen om via (meer) public relations het product waar ze voor staan, meer exposure te geven. 

Deze doelgroep is altijd van mening, dit kwam naar voren n.a.v. marktonderzoek, dat er altijd veel geld nodig is om een product aan de 
man te brengen. Met juiste ingangen, en met de juiste onderhandelingsmethodes, kunt u een heel eind komen, met weinig budget. Je 
moet alleen je ingangen hebben! Tevens moet je durf hebben om iets te vragen. 

Hoe Promoot Ik Mijn Bedrijf werkt samen met Gerardus Evenement Planner die een expert is in het organiseren van kleine en grote 
evenementen. Hoe Promoot Ik Mijn Bedrijf richt zich voornamelijk op public relations van bedrijven en het zorgen van meer exposure. 
Gerardus Evenement Planner richt zich voornamelijk op jubilea, openingen, etc. Zo heeft Gerardus Evenement Planner ook voor dit 5 jarige 
jubileum het nodige geregeld. Voor meer informatie: http://www.hoepromootikmijnbedrijf.nl/ of http://gerardus-evenement-planner.nl/ 

 

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.  

 

http://hoepromootikmijnbedrijf.nl/
http://www.traktatieworkshop.nl/
http://www.traktatieworkshop.nl/
http://www.hoepromootikmijnbedrijf.nl/
http://gerardus-evenement-planner.nl/

