
‐1‐ 

 

Inhoud	

Voorwoord	.........................................................................................................................................................	2	

Programma........................................................................................................................................................	3	

Kick	Out	Jury	.....................................................................................................................................................	4	

Studentbedrijven	...........................................................................................................................................	5	

	

247Dash	................................................................................................................................................................	6	

Boezemvriend	....................................................................................................................................................	7	

Care	Free	Start	...................................................................................................................................................	8	

Collection	Rua	....................................................................................................................................................	9	

Geef	Me	Terug	..................................................................................................................................................	10	

Green	Insight	....................................................................................................................................................	11	

Hello	Poncho	.....................................................................................................................................................	12	

Just	in	Case	........................................................................................................................................................	13	

Ons	Boek	.............................................................................................................................................................	14	

Tubicle	.................................................................................................................................................................	15	

Twist&Juice	.......................................................................................................................................................	16	

Vett.	......................................................................................................................................................................	17	

Walking	Webman	...........................................................................................................................................	18	

Wine	a	Way	.......................................................................................................................................................	19	

	

Dankbetuiging	...............................................................................................................................................	20	

	

	
	

	

	



‐2‐ 

 

Voorwoord	

	

Al	de	studenten	die	zich	vanavond	presenteren	hebben	de	afgelopen	5	maanden	deelgenomen	
aan	de	Minor	Entrepreneurship.	Dit	onderwijsprogramma	bestaat	uit	 twee	verplichte	vakken:	
‘Cases	 in	 Entrepreneurship’	 en	 ‘Entrepreneurship	 in	 Practice’.	 In	 het	 eerst	 genoemde	 vak	
bestuderen	 we	 ondernemers	 in	 groten	 getale,	 ondersteund	 met	 een	 aantal	 specifieke	 case‐
studies.	Hieruit	blijkt	bijvoorbeeld,	gelukkig	voor	onze	educatieve	instellingen,	dat	een	opleiding	
bijdraagt	 aan	 de	 kans	 op	 succes	 voor	 een	 ondernemer.	 Daarnaast	 werken	 ondernemers	
gemiddeld	meer	dan	mensen	in	loondienst,	terwijl	ondernemers	gemiddeld	minder	verdienen.	
Daar	tegenover	staat	wel	een	grotere	werktevredenheid	voor	de	gemiddelde	ondernemer.*		

Tijdens	 ‘Entrepreneurship	 in	 Practice’	 hebben	 de	 studenten	 zelf	 proefondervindelijk	 kunnen	
ervaren	hoe	het	is	om	een	eigen	onderneming	te	starten.	Na	drie	dagen	intensief	‘brainstormen’	
in	 een	 jeugdherberg	 in	 Arnhem	 zijn	 er	 dit	 semester	 14	 bedrijven	 opgericht.	 Het	 Amsterdam	
Center	 for	 Entrepreneurship	 faciliteert	 tijdens	 het	 semester	 een	 enigszins	 beschermde	
rechtsomgeving	en	biedt	een	intensieve	begeleiding	door	een	ervaren	coach.	Daarnaast	hebben	
de	 studenten	 gastcolleges	 kunnen	 volgen	 over	 onderwerpen	 zoals	 marketing,	 financiering,	
bescherming	van	intellectueel	eigendom	en	duurzaam	ondernemen.	

De	Kick	Out	is	de	feestelijke	afsluiting	van	het	semester.	De	presentaties	van	vanavond	zullen	u	
inzicht	geven	in	de	creatieve	plannen	en	behaalde	successen.	Een	aantal	bedrijven	heeft	reeds	
haar	 eerste	 verkopen	 gerealiseerd,	 onderhandeld	 met	 grote	 (inter)nationale	 spelers	 of	
investeerders	 gevonden.	 Op	 de	 volgende	 pagina’s	 van	 dit	 programmaboekje	 presenteren	 de	
studentbedrijven	zich	alvast	op	papier.		

Ik	wens	u	veel	plezier	vanavond!	

	

Joeri	Sol	

Coördinator	van	het	najaar	semester	van	de	minor	Entrepreneurship	

	

	

	

	
	
	
*	Zie	voor	een	discussie	van	de	bovenstaande	beweringen	bijvoorbeeld:	
Parker	(2004),	The	Economics	of	Self‐Employment	and	Entrepreneurship.		
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Programma	
	
	
19.00	 	 	 Opening	Kick	Out	–	Master	of	Ceremony:	Alexandra	Gevers		
	
19.20	 	 	 Pitches	Deel	I	

 Just	in	Case	
 247Dash	
 Hello	Poncho	
 Care	Free	Start	
 Tubicle	
 Boezemvriend	
 Geef	Me	Terug	

	
20.20	 	 	 PAUZE	
	
20.40		 	 	 Pitches	Deel	II	

 Walking	Webman	
 Twist&Juice	
 Vett.	
 Collection	Rua	
 Green	Insight	
 Ons	Boek	
 Wine	a	Way	

	
21.40	 	 	 Juryberaad	
	
21.50	 	 	 Uitreiking	juryprijs	en	publieksprijs	
	
22.05	 	 	 Dankwoord	
	
22.15	 	 	 Afsluiting	en	Borrel	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



‐4‐ 

 

Kick	Out	Jury	

Tijdens	de	Kick	Out	avond	zal	een	deskundige	jury	beoordelen	welk	studentbedrijf	de	winnaar	
van	de	avond	is.	De	jury	bestaat	uit:	

 Elvire	Biegel	‐	voorzitter	van	de	jury	
Domeindirecteur	Marketing,	Toerisme	en	Vrijetijdsmanagement	bij	Hogeschool	
InHolland		

 Ebel	Kemeling	
Directeur	en	oprichter	van	Spring	Associates	

 Michiel	Muller	
Investeerder	en	Serial	Entrepreneur	o.a.	oprichter	Route	Mobiel	en	Tango	

 Eric	Traa	
Directeur	Markt	Centrum	van	Rabobank	Amsterdam		

 Marleen	ter	Linden	
Oprichtster	van	Theevreden	en	winnaar	Kick	Out	zomer	2011	

	

Naast	de	jury	mag	ook	het	publiek	mede	bepalen	wie	zij	het	beste	studentbedrijf	van	de	avond	
vinden.	Het	 team	met	de	meeste	stemmen	ontvangt	de	publieksprijs	 (gesponsord	door	Young	
StartUp).		
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Studentbedrijven	
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247dash.nl 
 
Altijd op de hoogte van uw zaak op internet met 247dash.  
 
247dash maakt virtuele dashboards op het internet. Zoals een piloot 
allerlei metertjes heeft om zijn vliegtuig in de gaten te houden, 
maken wij dashboards met statistieken voor de zakenman op 
internet. 
 
Om gebruik te maken van de dashboards surft men simpelweg naar 
onze site, logt in en ziet in één oogopslag live statistieken van zijn of 
haar bedrijf op internet. 
 
Alle moderne internetsoftware kan worden gekoppeld aan onze 
dashboards. Omzetcijfers, bezoekersaantallen, social media en nog 
veel meer kunnen tegelijk worden weergegeven in overzichtelijke 
grafieken, inclusief historische verlopen zodat u altijd direct weet hoe 
het met uw zaak op het web er aan toe is. 
 
Of u nu thuis met uw iPad op de bank zit, of een enorm 
televisiescherm op kantoor heeft hangen; het is altijd en overal te 
bekijken, en voorzien van de laatste informatie. 
 
247dash verzorgt de inrichting, ondersteuning en onderhoud in 
standaardoplossingen of op maat. Gebruikt u bekende 
internetsoftware voor uw zaak? Geen probleem: 247dash kan de 
meest interessante informatie ophalen en op een duidelijke manier 
weergeven op een dashboard. 
 
Loop niet meer achter de feiten aan. Bekijk ze live op dashboards 
van 247dash. 
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De	Boezemvriend	is	een	accessoire	voor	de	beha.	Het	geeft	de	oplossing voor uitgaande 
vrouwen die hun persoonlijke spullen (zoals bankpasje en mobiele telefoon) bij zich willen 
dragen, maar geen broekzak of handtas mee willen nemen.  
 
De Boezemvriend is	een	universeel	product	dat	gemakkelijk	op	elke	beha	te	bevestigen	is	
en	waarin	je	veilig	je	telefoon,	pasjes	en	geld	kan	bewaren.	Daarnaast	zit	de	
Boezemvriend	comfortabel	en	heeft	het	ook	nog	even	mooie	details.		
	
Perfect	dus	voor	tijdens	het	uitgaan!	
	
Volg	ons	via:	
	
www.boezemvriend.com	
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CareFreeStart  

Care Free Start is het bedrijf voor de buitenlandse student die komt studeren in 
Amsterdam. De naam staat symbool voor de drijfkracht achter ons product. 
 Als je als buitenlandse student in een ander land komt om te studeren 
heb je vaak geen idee hoe je je zo snel mogelijk kan integreren in het andere 
leven. Je raakt de weg kwijt, hebt geen telefoon die werkt, het openbaar 
vervoer weet je niks van. Daarnaast beschik je over heel weinig informatie 
over activiteiten, openbare wet- en regelgeving. Vooral het sociale plaatje 
draait het bij ons om. Als buitenlandse student wil je ook naar de bioscoop, 
musea of naar leuke restaurants toe. Net als alle andere studenten die wel uit 
de stad zelf komen. Daarvoor bieden wij de oplossing. 

We bieden een starterspakket aan die de buitenlandse student kan 
afnemen via onze website: www.carefreestart.com. Verder zijn wij nauw 
betrokken met de buitenlandse studenten en willen we hun verblijf zo 
ontspannen en soepel mogelijk laten verlopen. Het starterspakket voorziet in 
deze behoefte. Hier zitten alle benodigdheden in die een buitenlandse student 
nodig heeft om zich het leven in Amsterdam makkelijker te laten verlopen. In 
het starterspakket zitten onder andere: een Albert Heijn bonuskaart, OV-
chipkaart, Simkaart, De Knaek Studentenpas, fietslampjes, een poncho, een 
kaart van Amsterdam, een sociale gids en een blik met stroopwafels. In het 
pakket zit ook een gebruiksaanwijzing waardoor de student precies weet hoe 
hij/zij de producten moet gebruiken. Voor iedere buitenlandse student zal Care 
Free Start een begrip worden.   

Coen van den Berg 
Erwin Blank 
Laurens Hoek 
Eva van der Laan 
Tabish Raza 
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Niets is spannender dan kennis maken met het onbekende. Collection Rua laat een andere 

kant van een land zien door ongehoorde  verhalen te ontdekken en te delen. Verhalen over 
wat er in mensen omgaat, over wat er  in hun dagelijks leven speelt, over hun omgeving. De 

eerste ontdekking  is Braziliaanse street‐art, wat het verhaal van de Braziliaanse straten 
vertelt en veel meer  is dan slechts grafitti. Street‐art  is een reflectie van gevoel: een 
explosieve uiting van wat er in men om gaat, en dat weet Collection Rua als geen ander door 
hun samenwerking met Braziliaanse straatkunstenaars. Door deze Braziliaanse street‐art te 

drukken op high quality fashionably T‐shirts, draagt Collection Rua hun boodschap uit.  

 
Collection Rua kiest voor een gelimiteerde opgave T‐shirt van de beste katoensoort en de 

beste kwaliteit druk. Naast de originele prints en de goede kwaliteit waarvoor Collection Rua 
staat, levert ze een maatschappelijke bijdrage. Het T‐shirt is een podium  voor Braziliaanse 

straatkunstenaars om hun verhaal ten toon te stellen en zo kans te krijgen op exposure. 
Bovendien zal Collection Rua in de toekomst een deel van de omzet afstaan aan een 

organisatie die zich inzet voor armoede en kunst  in Brazilië. 
 

Join us and share the undiscovered. 
 

Want to explore more? Visit our official website:     
www.collection‐rua.com 

http://facebook.com/collectionrua 

Lorian Rotstein  ‐ CEO 
Stefano Sanabria  ‐ Chief Financial Offer 

Reuben Moore  ‐ Chief Technical Offer 
Allard Warmelink  ‐ Marketing & Creative Director 

Linda van der Waart  ‐ Sales & Communication Manager  
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Wij van Geef Me Terug geloven in eerlijke mensen. Geef 
Me Terug is een lost & found platform dat gebruik maakt 
van een unieke Tag. Met een Tag op jouw mobiele 
bezittingen maak je het makkelijker voor de eerlijke 
vinder om contact met jou op te nemen, waardoor jij een 
grotere kans hebt om je verloren voorwerpen terug te 
krijgen. De vinder hoeft ook niet te zoeken in jouw 
persoonlijke bezittingen en dus blijft je privacy 
beschermd. Zo help jij anderen jou te helpen. 
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Het bedrijfsleven wordt in toenemende mate gesteld voor
allerlei duurzaamheids vraagstukken en milieu-eisen. Echter, 
de expertise op dit gebied ontwikkelt zich snel en is binnen
bedrijven vaak niet voorhanden. 
Green Insight wil een bijdrage leveren aan een
milieuvriendelijker bedrijfsleven, door slimme en verantwoorde
innovaties te stimuleren. Green Insight biedt een internet 
platform waar bedrijven in contact kunnen worden gebracht
met studenten en andere deskundigen die hen kunnen helpen
deze oplossingen te vinden. 
In de vorm van een wedstrijd, een "challenge", worden 
probleemstellingen geplaatst door het bedrijf.  
Deze challenges hebben een bepaalde termijn en een
bepaalde beloning. Dit bedrag wordt door het bedrijf zelf
bepaald en op de site gezet. Studenten, docenten, creatieve 
geesten, bevlogen hobbyisten en andere deskundigen kunnen
de voorgelegde challenges bekijken, zodra ze zich -gratis- in 
hebben geschreven op de site.  
Vervolgens kunnen ze besluiten of ze aan een bepaalde
challenge hun tijd en expertise willen besteden. Zo wordt, 
door middel van crowdsourcing, gebruik gemaakt van de 
ervaring, kennis, kunde en vindingrijkheid die beschikbaar 
komt uit verscheidene disciplines.  
 
Green Insight vormt een schakel tussen de academische, de 
zakelijke en de creatieve wereld. 
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Ben jij het zat om kletsnat en allerminst charmant op je bestemming aan te komen? 

Verwen dan jezelf met één van de nieuwste regenponcho’s! 

 

HelloPoncho steekt bestaande regenponcho’s in een nieuw jasje door Functionaliteit en Stijl 
te combineren.  Om zo de dagelijkse beslommeringen in het leven een positieve draai te geven. De 

limited edition is nu verkrijgbaar in de webshop! 

 

 “HelloPoncho, making rainy days better” 

www.HelloPoncho.com 
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De  JustInCase  is  een  innovatief  nieuw  lenzendoosje  in  de  vorm  van  een 
sleutelhanger. Op die manier hebben 1,4 miljoen  lenzendragers de mogelijkheid om  
verzekerd  te  zijn van het  feit dat het  lenzendoosje altijd bij de hand  is. Men kan de 
lenzen nu altijd en overal uitdoen. Dit voorkomt beschadigde ogen en is goed voor de 
hygiëne. Wij  differentiëren  ons  van  de  concurrentie  door  een  nieuw,  compact  en 
lekvrij design op de markt  te brengen. Naast deze  functionele meerwaarde voor de 

gebruiker,  leveren wij  ook  een mogelijkheid  tot merkuiting  voor  bedrijven  om  het  
logo te kunnen verbinden aan een anders onzichtbaar product. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Team Infinite Innovation 
 
Maarten Zomerdijk, Jim Frielink, Youri Daamen, Lukas Jongkind en Jordi van den Berg 

 
Voor meer  informatie, kijk op www.infinite‐innovation.nl  
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OnsBoek	maakt	het	mogelijk	om	online,	samen	met	je	vrienden	en	familie,	een	
gezamenlijk	(foto)boek	te	creëren	en	te	laten	drukken.	Geen	ingewikkelde	programma's	
meer	die	eerst	geïnstalleerd	moeten	worden.	Gewoon	online	aan	je	pagina’s	met	
achtergronden,	foto’s	en	tekst	werken	op	een	gebruiksvriendelijke	manier	waar	
iedereen	mee	overweg	kan.		
	
Ervaar	hoe	leuk	en	gemakkelijk	het	is	samen	herinneringen	en	mooie	momenten	te	
delen.	Maak	een	boek	als	cadeau	voor	bijvoorbeeld	een	verjaardag,	jubileum	of	bruiloft.	
Of	maak	samen	boeken	van	die	leuke	groepsvakantie	om	zelf	nog	eens	terug	te	
bladeren.		
	
Doordat	OnsBoek	de	optie	biedt	samen	aan	de	slag	te	gaan	in	tegenstelling	tot	
gevestigde	concurrenten,	is	OnsBoek	ervan	overtuigd	binnen	drie	jaar	tot	de	vijf	
grootste	aanbieders	van	fotoboeken	binnen	Nederland	te	behoren.	Samenwerking	met	
Europa’s	grootste	drukker,	CEWE	Color,	biedt	hiervoor	de	benodigde	capaciteit.	
	
Het	bedrijf	wordt	opgezet	door	vijf	enthousiaste	studenten	met	diverse	achtergronden	
die	een	toekomst	met	flinke	groei	voor	zich	zien.	Deze	visie	wordt	ondersteund	door	
marktcijfers	van	afgelopen	jaren.	Omzetgroei	van	50%	bij	de	fotoboekendrukker	
Albumprinter	en	de	schatting	dat	de	huidige	Europese	online	fotoboeken	markt	van	
€500	miljoen	op	15%	van	de	uiteindelijk	te	behalen	waarde	zit	zijn	hier	een	voorbeeld	
van.	Met	veel	vertrouwen	en	enthousiasme	is	OnsBoek	klaar	voor	een	toekomst	binnen	
deze	markt.	

www.ons‐boek.nl	
	
Enza	Monster,	Jonathan	Ressenaar,	Monique	Bastiaansen,		
Thomas	Kuipers	en	Wouter	van	Loon		
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Wij van Tubicle vernamen dat het 
vert rouwde kruidenrek vaak niet  mooi op het 
aanrecht  staat en veel ruimte in beslag 
neemt . Daarom wordt  het vaak in kasten 
weggestopt. Ook hebben veel mensen hun 
kruiden in verschillende potjes, zakjes en doosjes los in de keukenkast 
staan, wat tot gevolg heeft  dat dit er rommelig en onoverzichtelijk 
uit ziet. Wij van Tubicle hebben daarom het  kruidenrek opnieuw 
uitgevonden en er een designtwist aan gegeven. 

Tubicle biedt een stijlvol en vernieuwend product  wat in funct ionaliteit 
niet  onderdoet  voor de andere producten in eenzelfde categorie. 
Tubicle biedt  een praktische houder waar  kleine, slanke buisjes in gezet 
kunnen worden.  In deze buisjes kunnen diverse kruiden overzichtelijk 
worden opgeborgen, maar toch zichtbaar blijven in de keuken. Dit 
visuele schouwspel maakt  de Tubicle tot een uniek product . De 
vormgeving van de Tubicle is bewust  futuristisch en st rak. Deze 
vormgeving zorgt  voor een fris, krachtig en hygiënisch uiterlijk. Tevens 
zal de Tubicle een praktisch hulpmiddel zijn voor het  doseren van kleine 
hoeveelheden specerijen t ijdens het  koken en aan tafel tijdens het 
nut t igen van de maalt ijd.  
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… vers sap in een handomdraai 
 

Wij van Twist & Juice hebben een product waarmee je in een handomdraai 

een sinaasappel omtovert tot een heerlijke jus d'orange. 

 

    Sinaasappels zijn lekker en gezond maar zorgen voor gedoe. Het persen of 

schillen van een sinaasappel kost tijd en is vaak erg onhandig. 

 

    Met de Twist & Juice heb je vers sap waar en wanneer je maar wilt. Het is 

een kort en breed rietje die je eenvoudig in de sinaasappel draait om direct al 

het heerlijke sap te kunnen drinken.  

 

                        Het werkt, 

Twist on! 

Juliette, Milo, Roland,  

Sacha en Sjoerd 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stap 1 Verwijder de zachte 

onderkant van een sinaasappel met 

het uiteinde van de Twist & Juice 

 

Stap 2 Draai de Twist & Juice 

helemaal in de sinaasappel 

 

Stap 3 Kneed zachtjes en draai de 

sinaasappel terwijl je het sap uit de

Sinaasappel zuigt 

 

Enjoy    

 
 
 

www.twistandjuice.nl / twistandjuice@gmail.com 
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Vett richt zich op  tuinieren in huis. Wij vinden het belangrijk dat het groen in 

huis aanwezig is en ons product is gericht op het  verbouwen, verzorgen en 

neerzetten van diverse plantjes. Het product bestaat uit aaneengeschakelde, 

waterdichte plantenbakjes. Het design en materiaal  zijn zo gekozen dat de 

vorm van het product naar behoefte is aan te passen. Zodoende past deze in 

elke keuken of woonkamer. Het product is geschikt om zowel verse 

(kruiden)plantjes te laten groeien en om een kant‐en‐klaar plantje erin te doen

Handig dus voor bij het koken, voor het zetten van een kop verse kruidenthee 

of ter decoratie in de woonkamer. 

 

Geïnteresseerd in ons product? Voor meer informatie en het aanschaffen van 

ons product kunt u onze website (www.vettproducts.nl) bezoeken of één van 

onze teammembers aanspreken. 

 

 

Met ondernemende groet, 

 

Team Vett products; 

Anouk, Annick, Cameron en Leonardo 
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Connecting Special Moments 

 

Met de overvolle agenda’s van tegenwoordig wordt het moeilijker om een datum voor je 

evenement  te vinden waarop alle genodigde beschikbaar zijn. De walking Webman bied een 

dienst aan om dit probleem op te lossen.  

De Walking Webman dienst bied u de mogelijkheid om een evenement live op uw computer 

te kunnen volgen. De dienst is voor iedereen die fysiek niet op een evenement aanwezig kan 

zijn.  

Indien u gebruik wenst te maken van de dienst van de Walking Webman zal er een 

vertegenwoordiger van de Walking Webman naar het betreffende evenement afreizen. De 

vertegenwoordiger zal een tablet op de borst dragen. De tablet staat direct in verbinding 

met uw computer. De aanwezige van het evenement zullen uw gezicht op de tablet zien 

verschijnen. U zal via de video/audio verbinding het evenement kunnen volgen en mocht u 

dat willen heeft u de mogelijkheid om via de microfoon met de aanwezige te communiceren.

Een bijkomend voordeel voor de organisator is dat het de handen vrij heeft en zich geen 

zorgen om de gasten thuis hoeft te hebben. 

 

Stelt u zich eens voor, u gaat trouwen maar uw lievelings oma kan wegens persoonlijke 

omstandigheden niet aanwezig zijn. De Walking Webman zal ervoor zorgen dat uw oma live 

de ceremonie kan volgen. 

Groeten, 

Het team de Walking Webman. 

 

Anne Schouten 

Judy Heemskerk 

Leila Boughaf 

Timo Snoek 
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Beste wijnliefhebber, 

De kans is groot dat u zich na de 

Kick‐out waagt aan een glas witte‐ 

of rode wijn aan de bar.  

Realiseert u zich echter wel dat er 

een lang proces voorafgaat aan uw 

glas wijn? 

Ons doel, is u het verhaal te 

vertellen achter de wijn die u 

drinkt. Hoe komt de wijn tot stand? 

Welke druif, dan wel druiven, zijn 

er bij het vinificatieproces gebruikt? 

Wat zijn goede wijn‐

spijscombinaties? 

Neem de Chardonnay, een wijn 

gemaakt van de Chardonnay‐druif. 

Wist u echter dat deze druif zeer 

geschikt is voor rijping op hout en 

veelal wijnen produceert met een 

stevig herkenbaar bouquet? En wist 

u dat de houtrijping vanilletonen in 

de wijn tot gevolg heeft?  

“Wine a Way biedt u 

meer dan wijn alleen” 

 

 

 

 

 

Wine a Way biedt wijnliefhebbers 

de mogelijkheid om thuis een 

unieke wijnroute te volgen en 

diverse wijnstreken te ontdekken. 

Het bezoeken van glooiende 

wijngaarden in een mooie 

wijnstreek, zoals de Loire in 

Frankrijk, is niet altijd haalbaar 

door een gebrek aan tijd of andere 

middelen. Het unieke concept van 

Wine a Way maakt het mogelijk 

een dergelijke ‘wijnroute’ thuis te 

bezorgen én te beleven. 

U ontvangt een wijnroute 

bestaande uit drie verschillende, 

exclusieve wijnen met uw 

reisdocumenten. Elke route wordt 

begeleid door een fictieve 

reisleider. Hij neemt u mee door de 

wijnstreek en vertelt u over de 

wijnen, hun achtergrond en de 

regio. Zo combineren we een 

educatief en ontspannend element. 

Wij nemen u mee op reis. Welkom 

bij Wine a Way. 

                   Daniel Blokker 

         Matthijs Helmer

                     Valentijn Rath 

         Sandy Tan 

                     Maxime Verheul  
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