
 
 
 
 
 

 
PERSBERICHT 

 
Beursvloer laat mannen van Berg Hortimotive synchroonzwemmen 

 
Donderdagavond 23 mei oktober vond de achtste editie van Beursvloer Westland plaats bij 
Priva in De Lier. Het was weer een energiek en bijzonder netwerkevenement waaraan 70 
bedrijven en maatschappelijke organisaties meededen, samen maakten zij maar liefst 184 
matches! 
 
Matches met gesloten portemonnee 
Liesbeth Koornneef, directeur Vitis Welzijn, opende de Beursvloer met een slag op de gong. 
Het bruiste al snel op de Beursvloer. Matches werden gemaakt tussen bedrijven en 
maatschappelijke organisaties, van het leveren van bloemen, groente en fruit tot het bieden 
van advies, materiaal en menskracht. Matches werden beloond met felbegeerde wuppies. In 
een rap tempo liepen dan ook alle deelnemers met een wuppie op hun kleding.  
 
1500ste match 
Na 116 matches legde spreekstalmeester Rob Veenman de Beursvloer stil, de 1500ste match 
was gemaakt. Michel Kort Fotografie verzorgt een mooie Westlandse foto voor in de 
woonkamer van Inloophuis Carma in ruil voor PR. Zij werden op het podium geroepen voor 
bloemen, applaus en uiteraard confetti. Na deze spetterende onderbreking ging de 
Beursvloer weer verder. Na vijf kwartier matchen werd de gong als eindsignaal van 
Beursvloer Westland in het Atrium van Priva geslagen door Liesbeth Koornneef en zat het 
handelen erop. Notarissen Joyce van der Meer en Frederieke Thoen maakten samen het 
aantal van 184 matches bekend. Een prachtig resultaat voor de achtste editie van Beursvloer 
Westland!  
 
Synchroonzwemmen  
Uiteraard was dit jaar weer een jury aanwezig om de prijs van de mooiste match uit te reiken. 
De jury bestaande uit wethouder Piet Vreugdenhil, Paul Steyn van Loswal “De Bonnen” en 
Peter Zuidgeest van het RaboWestlandfonds stond onder leiding van Liesbeth Koorneef. Zij 
hadden de zware taak om drie mooie matches aan te wijzen. De uiteindelijk winnaar was 
Berg Hortimotive en Zwemvereniging Westland. Berg Hortimotive verzorgt drukwerk in ruil 
voor een workshop synchroonzwemmen voor de mannen van Berg Hortimotive. Dat belooft 
een spetterende match te worden.  
 
Over Beursvloer Westland 
Beursvloer Westland vindt één keer per anderhalf jaar plaats en wordt georganiseerd door 
de afdeling Vrijwillig Inzet van Vitis Welzijn en mede mogelijk gemaakt door gemeente 
Westland, RaboWestlandfonds, Fonds1818, Loswal “De Bonnen” en Westland Partners. De 
afgelopen acht jaar zijn meer dan 1500 matches gemaakt waarbij bedrijven en 
maatschappelijke organisaties iets voor elkaar betekenen.  
 


