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Lansingerland - SecretariA verzorgt ruim 

20 jaar de telefoonbeantwoording en 

secretariële diensten voor circa 300 

bedrijven in heel Nederland. Met een 

hecht team van dertien medewerkers 

ontzorgt SecretariA haar relaties door 

op professionele, klantvriendelijke 

en betrokken wijze hun telefonische 

bereikbaarheid te optimaliseren. Sinds 

kort is SecretariA gevestigd in het nieuwe 

Business Center in het gemeentehuis van 

Lansingerland, ontwikkeld door Jan van 

der Meide.

“Telefoonbeantwoording is een 

belangrijke dienst van SecretariA”, aldus 

directeur-eigenaar Annelies Dekker. 

“Klanttevredenheid wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door telefonische 

bereikbaarheid en de kwaliteit van dat 

klantcontact. Als ondernemer kun je niet 

altijd je bereikbaarheid garanderen en 

dan is het fi jn om terug te kunnen vallen 

op SecretariA. We bouwen zoveel kennis 

van onze relaties op, dat we het contact 

met hun klanten vaak volledig kunnen 

afhandelen. Bij inkomende telefoontjes 

roept ons klantsysteem direct de juiste 

bedrijfsgegevens op. Hierdoor kunnen 

we de meeste klanten direct van een 

antwoord voorzien of een vervolgafspraak 

maken. Alle gesprekken leggen we vast 

in een kort verslag dat per e-mail of sms 

naar één of meerdere personen gestuurd 

kan worden. Zo weet onze relatie precies 

welke follow-up nog nodig is.”

Proefperiode

Annelies Dekker vervolgt: “Met nieuwe 

relaties bespreken we de dienstverlening 

en leggen we de gewenste samenwerking 

vast. Gedurende een gratis proefperiode 

van twee weken laten we zien welke 

toegevoegde waarde wij kunnen bieden. 

Naast het voordeel van een gegarandeerde 

klantvriendelijke benadering is er voor 

onze relaties sprake van stabiliteit in 

ondersteuning, zonder hinder van ziekte 

of vakantie.” SecretariA biedt ook andere 

secretariële diensten, zoals het notuleren 

van vergaderingen, het verzorgen van 

correspondentie en het voeren van 

secretariaten. Dit aandachtsgebied wil 

het bedrijf nog meer uitbreiden. “Wij 

nemen hiermee bedrijven, besturen en 

stichtingen veel werk uit handen. Wij 

doen dit met grote betrokkenheid, kennis 

van zaken en professionaliteit.

Wij vinden het leuk om ondernemers 

te helpen ondernemen en SecretariA 

kan daaraan een goede bijdrage leveren 

door bij te springen als het nodig is. 

Bovendien is onze dienstverlening zeer 

kosteneffi  ciënt; een eigen secretaresse 

of telefoniste is niet altijd haalbaar. Met 

SecretariA beschikt de ondernemer over 

een secretaresse of telefoniste op maat, 

met de kwaliteit van een vaste kracht!” 

Informatie: www.secretaria.nl. 
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Het team van SecretariA. 
(foto: Mary-Anne Salden)

Lansingerland – Eind 2012 
werd Lansingerland verrast op 
de geboorte van een tweetal 
drielingen. Zowel in huize 
Engelse te Berkel en Rodenrijs 
als Kraaijenbos in Bleiswijk ging 
de driekleur uit. Inmiddels zijn 
we ruim een jaar verder, gingen 
de kids gezond het nieuwe 
jaar in en groeien ze als kool.

Trees Borkus-Henskens

Marina, Mayara en Melano Engelse 
zagen eind september het levenslicht. 
Grote broer Marciano had ineens twee 
zusjes en een broertje en vader Gijs en 
moeder Serena een compleet gezin met 
vier koters. “En ook vier verschillende 
karakters. Want al lijken ze uiterlijk op 
elkaar, het zijn toch heel verschillende 
kinderen. Elk met hun eigen inbreng 
en dat is maar goed ook. Ze kunnen 
gelukkig goed zowel samen als alleen 
spelen en als het iets te druk of te veel 
wordt kan ook grote broer Marciano 
(die dit jaar vier wordt) dat duidelijk 

aangeven door lekker ergens alleen 
te gaan spelen.” De drie, waarvan er 
twee af en toe nog wat last hebben van 
benauwdheid, staan stevig en bereiden 
zich voor op hun eerste stapjes.
Bram, Huub en Luuk Kraaijenbos, 
de drie zonen van Niels en Agnes 
Kraaijenbos, kondigden zich medio 
december aan en zijn dus iets jonger, 
maar eveneens vast van plan er dit 
jaar iets moois van te maken. Inmid-
dels kan Bram als eerste staan, maar 
de twee broertjes zullen zijn voorbeeld 
snel volgen. “Druk, maar heel erg leuk. 
Als iemand zegt dat hij of zij nooit met 
me zou willen ruilen ben ik altijd blij 
dat ík hun moeder ben! Ze doen het 
prima en zijn gezond. Ze zijn alleen 
wat verkouden geweest en dat was het. 
Heerlijk toch. We hebben een kamer 
die ‘hufterproef’ is en waar dus niets 
staat dat gevaar oplevert. Zo kunnen 
ze rustig groot worden zonder dat we 
pijn in ons buik krijgen.”

Grote box

Bij beide gezinnen staat midden in de 
kamer een giga grote box waar de drie 

koters goed inpassen met hun speel-
goed. Maar ook met z’n zessen zitten 
ze elkaar niet in de weg, zo blijkt als 
de  familie Engelse (voor de foto) op 
bezoek gaat in Bleiswijk. Zelfs grote 
broer Marciano past er nog prima bij 
en alle zeven spelen onverstoord ver-
der. Af en toe kijken ze elkaar eens aan, 
maar dan gaan ze weer verder. 
“Even snel een boodschap doen is er 
niet meer bij,” weten beide ouderpa-
ren. “Iedereen wil even kijken, je aan-
spreken en vragen hoe het met ze gaat. 
Maar dat kan ook heel gezellig zijn 
natuurlijk. En wat ook heel "jn is; we 
hebben ouders die heel dichtbij wonen 
en die ons vaak komen helpen. Want 
soms kom je ineens handen tekort!”

Drielingen groeien als kool

V.l.n.r. Melano, Mayara  en Marina uit Berkel en Rodenrijs en Bram, Huub en Luuk uit Bleiswijk. Met in het mid-
den grote broer Marciano.

Diefstal brandstof

Berkel en Rodenrijs – Op de Industrie-
weg werd in de nacht van donderdag 
2 op vrijdag 3 januari 700 liter diesel 
weggenomen uit de tank van een daar 
geparkeerde vrachtauto. De politie 
doet onderzoek naar mogelijke came-
rabeelden.

Bleiswijk - Op zaterdag 8 
februari zal Het Jostiband 
Orkest medewerking verlenen 
aan een muzikale avond in in 
gebouw Royal Lemkes aan de 
Hollandweg 8 (veilingterrein) in 
Bleiswijk, de locatie waar ook de 
jaarlijkse Kerst-In wordt gehou-
den. De organisatie van deze 
avond is in handen van het Hol-
lands Christelijk Mannenkoor.

Het Jostiband Orkest zal deze avond 
in volle bezetting aanwezig zijn en de 
verwachting is dat het wederom een 
prachtige avond gaat worden. Het 
Jostiband Orkest staat al vele jaren 
onder leiding van de mevrouw Lyan 
Verburg die onlangs voor haar grote 
inzet en toewijding een koninklijke 
onderscheiding heeft mogen ontvan-
gen. Het HCM verheugt zich op de 
komst van Het Jostiband Orkest 
naar Bleiswijk. Het mannenkoor, dat 
onder leiding staat van dirigent Arjan 
Breukhoven, zal ook een bijdrage 
leveren aan het programma, zij het 
wat minder dan gewoonlijk. Muzikale 
ondersteuning is er van Jan Lenselink 
die de vleugel bespeelt en Kees Alers 
die met de dwars#uit onder meer het 
mannenkoor zal begeleiden. 
De kaartverkoop is inmiddels in volle 
gang, de toegangsprijs bedraagt € 15. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de vaste 
voorverkoopadressen in Lansinger-
land en bij de koorleden. Ook kan 
men kaarten bestellen via e-mailadres: 
penningmeester1@hcm.nu. Daarnaast 
is het mogelijk geld over te maken naar 
rek. NL05 INGB 0000 116912 t.n.v. 
Hollands Christelijk Mannenkoor in  
Berkel en Rodenrijs (toegangsprijs € 
15 per stuk + € 1,50 verzendkosten). 
Na ontvangst van uw betaling wor-
den de kaarten toegezonden naar het 
opgegeven adres.
Informatie: www.hcm.nu en www.
jostiband.nl.

De Jostiband  komt 
naar Bleiswijk

Het Jostiband Orkest is binnenkort 
te bewonderen in Bleiswijk.

Theatervoorstelling  
‘De SS Rotterdam’

Bergschenhoek – Op vrijdagavond 
17 januari zet theatergroep B&W de 
vrolijke en sprankelende muziek/the-
atervoorstelling ‘De SS Rotterdam’ op 
de planken van het Wolfert Lyceum, 
De Zijde 5 te Bergschenhoek. De 
voorstelling zit vol sketches, liedjes en 
"lmbeelden en brengt de toeschouwers 
terug in de tijd om de gloriedagen van 
weleer van “La Grande Dame” samen 
te beleven. De voorstelling duurt onge-
veer 40 minuten. Aanvang : 20.00 uur. 
Spelers zijn Janine Booij, Dick Koene, 
Wessel Wijnja, Brigitte Kitz en Bas 
Wildschut. Boekingen: Theatergroep 
B&W, e-mail Brigitte.kitz@xs4all.nl 
en/of wijnja010@gmail.com.


