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Het schrijven van het jaarverslag is elk jaar 
weer een feest, want in de drukte van alledag 
zou je soms bijna vergeten wat we samen met 
onze mensen en partners allemaal voor elkaar 
boksen. En dat is heel wat. Ook nu blikken we daarom weer terug op een uitdagend, maar ontzettend 
inspirerend jaar waarin we onverminderde maatschappelijke impact hebben gemaakt. 
We presenteren dit jaarverslag dan ook vol trots en wensen je veel leesplezier!

Met warme groet,

Irene Nagtzaam,
Monique van Winkel,
Ellen Deckers
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“De veerkracht en vindingrijk-
heid van onze deelnemers, 

medewerkers en partners werd 
in 2021 echt zichtbaar”

Monique van Winkel

2021 was – net als 2020 – een uitdagend jaar. Voor 
iedereen, maar zeker voor de kwetsbare mensen 
in de maatschappij. Ook bij ONS label Breda was 
de onrust regelmatig voelbaar en lag eenzaamheid 
op de loer. Het aanpassingsvermogen van onze 
deelnemers, maar ook dat van onze organisatie 
werd opnieuw op de proef gesteld. In het bijzon-
der tijdens de lockdowns aan het begin en in het 
laatste kwartaal van 2021. Maar zoals ze zeggen; 
‘zonder wrijving geen glans’ en dat beamen we vol-
mondig. In deze tijd, waarin veel van mensen werd 
gevraagd, werd de veerkracht en vindingrijkheid 
van onze deelnemers, medewerkers en partners 
zichtbaar.
 
Er kwamen in 2021 allerlei mooie nieuwe initiatie-
ven en samenwerkingen tot stand. Het Klusteam 
ging een structurele samenwerking aan met een 
bekend bouwbedrijf in de omgeving van Breda en 
Ons restaurant begon met het verzorgen van maal-
tijden voor kinderopvangorganisatie Kober. Ook 
ontwikkelden we met meerdere anderstalige deel-
nemers een kookboek met de heerlijkste recepten 
uit hun land van herkomst. 

Het Naaiatelier verhuisde naar een groter pand 
en De Studio werd verschillende nieuwe, creatieve 
opdrachten toebedeeld. Ook bij Mevrouw de Wit 
moesten we een tandje bijzetten, doordat er meer 
vraag was naar (intensievere) schoonmaakwerk-
zaamheden. 

PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING
We groeiden in 2021 niet alleen in omzet, maar ook 
als organisatie. ONS label Breda heeft zich verder 
geprofessionaliseerd en we zijn samenwerkingen 
aangegaan met nieuwe partners. Ook zijn we in 
2021 WMO-contractant voor zinvolle dagbesteding 
geworden van de Gemeente Breda. Terugblikkend 
op vorig jaar staat ook persoonlijke groei centraal. 
Door de lockdown kwam er nog meer nadruk op de 
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers te lig-
gen, waar we met regelmaat positief door verrast 
werden. We zijn ontzettend trots op al onze men-
sen en de verschillende praktijkverklaringen (MBO) 
die we mochten uitreiken aan onze deelnemers zijn 
een kroon op ons werk. 

“Onze stakeholders zijn 
ontzettend belangrijk om blijvende 

sociale impact te maken”

Irene Nagtzaam

ZONDER WRIJVING GEEN GLANS
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ONVERMINDERDE MAATSCHAPPELIJKE 
IMPACT
ONS label Breda houdt van mensen, herkent in 
iedereen een talent en gelooft dat elk mens kan 
groeien. We bieden perspectief met werkervaring, 
leer-werkplekken en betaald werk, waarmee we 
het solide fundament vormen voor coöperatief  
vakmanschap, in een inspirerende omgeving.  
Zo maken we maatschappelijke impact.
Maar hoe druk je impact uit? Feiten en cijfers bie-
den één perspectief, maar hoe zijn wij van bete-
kenis voor onze deelnemers, welk effect heeft ons 
programma op hen en hoe draagt dit bij aan het 
maatschappelijke doel van ONS label Breda? Ook 
dit jaar voerden we weer een deelnemersonderzoek 
uit dat onder andere betrekking had op de sociale 
en werknemersvaardigheden van deelnemers én op 
hun persoonlijke uitdagingen en toekomstwensen.

Op de vraag ‘hoe leuk vind je het bij ons?’ scoorden 
we gemiddeld een 9,1. Deelnemers kenden gemid-
deld een 8,2 toe aan de stelling ‘ik heb meer ritme 
en dagstructuur door ONS label Breda’, waarbij 
61% aangaf dit belangrijk te vinden. 68% van onze 
deelnemers gaf aan vaker van huis te gaan sinds ze 
bij ons werken. Ook stelden we vragen die betrek-
king hebben op het persoonlijke zelfbeeld van onze 
deelnemers. Zo gaf ruim 70% van de mensen aan 
dat ze trots op zichzelf zijn. 
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ONZE AMBITIES VOOR 2022

Als er iets is dat we in het afgelopen jaar hebben 
geleerd, dan is het wel dat onafhankelijkheid 
van groot belang is voor ONS label Breda. Door 
langdurige samenwerkingen aan te gaan, borgen 
we continuïteit en verwerven we bovendien een 
toekomstbestendige positie in de markt. Vanuit 
die positie is het onze ambitie om meer mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt nóg beter te 
begeleiden en hun zelfredzaamheid te vergroten. 

De eerste professionaliseringsslag heeft in 
2021 plaatsgevonden en deze zetten we in 2022 
voort. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook 
het verder ontwikkelen van onze profilering en 

“Samen kom je verder 
dan alleen”

Marleen – stagiair De Studio 

GEMIDDELDE 
WAARDERING8.2

Meer structuur door ONS label?

GEMIDDELDE 
WAARDERING9.1

Hoe vind je het bij ONS label?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vakvaardigheden
en werkerva-
ringen

Mensen leren 
kennen

Mezelf 
persoonlijk...

Structuur en 
dagritme

Van betekenis zijn

Ik weet het niet 
zo goed

Ik heb geen 
doelen om te...

Anders

Wat wil je bereiken bij ONS label?

Ga je vaker van huis sinds je voor ONS label 
werkt?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nee

zichtbaarheid, waar we vorig jaar een mooi begin 
in hebben gemaakt. Een ander aandachtsgebied 
voor het komende jaar is mogelijk het uitbreiden 
van onze diensten en het door ontwikkelen van 
ons opleidingsmodel. We willen deelnemers niet 
alleen een vak leren, maar hen ook helpen bij 
het ontwikkelen van de randvoorwaarden voor 
het uitoefenen van hun vak. 

Zo zullen taallessen een nog centralere positie 
gaan innemen in onze leer-werktrajecten, maar 
ook fietslessen zijn een goed voorbeeld van 
hoe we de competenties van deelnemers in de 
breedste zin helpen ontwikkelen. We verwachten 
bovendien dat er in 2022 een hogere uitstroom 
zal zijn naar ‘reguliere’ banen.

Een extra uitdaging die in 2022 voor ons ligt is 
dezelfde maatschappelijke waarde blijven bie-
den, ondanks de hogere materiaal-, product-, 
brandstof- en energieprijzen. We vinden het be-
langrijk om onze doelgroepen betaalbare tarie-
ven te blijven bieden, zoals vanuit het buurthuis 
een verse, betaalbare maaltijd aanbieden voor 
de inwoners van Geeren-Zuid.
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In 2021 gingen er in totaal 125 mensen bij ONS label Breda aan de slag, na doorverwijzingen van onder andere 
Gemeente Breda, GGz Breburg, SMO Breda, Thebe en Reclassering. 98 van deze mensen namen deel aan een leer-
werktraject. 11 deelnemers volgden een of meerdere cursussen of trainingen en verdeeld over de verschillende 
bedrijfsonderdelen waren er 16 stagiairs werkzaam. De uitstroom van deelnemers is helaas gedaald ten opzichte 
van het voorgaande jaar - 5 stroomden uit naar betaald werk en 5 naar een passend vervolgtraject/-opleiding. 
Covid-19 is een belangrijke reden voor de daling van deze uitstroom. De doorgroeikansen en werkgelegenheid in de 
voor ons relevante sectoren waren effectief lager. Ook de instroom van steeds zwakkere deelnemers, die meer tijd en 
begeleiding nodig hebben voordat ze een vervolgstap zetten, is een reden voor de lagere uitstroom. Gelukkig zien we 
begin 2022 een stijging in de uitstroom naar betaald werk, in de horeca en schoonmaak.

 

 

 

ONS label algemeen

ONS restaurant

Het Naaiatelier

De Studio

Het Klusteam

Mevrouw de Wit had in 2020 alleen betaalde krachten, geen deelnemers

Aspirant

Brons

Zilver

Goud

Diamant

Stageovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Binnen diverse bedrijfsonderdelen wordt 2x per week Nederlandse les 
gegeven ‘op de werkvloer’. 25 deelnemers hebben in het schooljaar  
2020-2021 deelgenomen aan deze lessen.

Verhouding deelnemers 2020 per bedrijfsonderdeel

Verhouding aantal deelnemers per categorie stimuleringsmodel

0 5 10 15 20

Uitstroom naar betaald werk

Uitstroom naar
vervolgtraject/opleiding

Totale uitstroom

2019

2020

2021

Uitstroom 2020
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K O S T E N  E N  B AT E N
Verkorte V&W-rekening 2021

 

 

D A N K  A A N  O N Z E  PA R T N E R S
Sociaal ondernemen doe je niet alleen – dat kún je niet alleen. Onze partners zijn dan ook ontzettend waardevol voor ONS 
label Breda. Onze dank gaat in het bijzonder uit naar SMO Breda, GGz Breburg, Gemeente Breda, Thebe, Reclassering, 
Vermeulen Bouwbedrijf, Kober Kinderopvang, Eco Concept Group, Taalideaal en de Merlijn Academie voor het vertrouwen 
in onze organisatie en deelnemers. We bedanken woningcorporatie Alwel voor het ter beschikking stellen van de ruimte 
voor ONS restaurant in het buurthuis in Geeren-Zuid. Ook gaat onze dank en waardering uit naar alle anderen waar we 

het afgelopen jaar prettig mee samengewerkt hebben.

G O O D  G O V E R N A N C E 
ONS label Breda is een sociale coöperatie met een transparant beleid. Ons bestuur bestaat, sinds uit van het jaar 
weer, uit 3 bestuursleden, die verantwoording afleggen aan de ledenraad (bestaande uit het bestuur, 3 deelnemers 
en 3 betaalde krachten) en worden gecontroleerd door de Raad van Toezicht (3 leden). We voeren een gematigd 
loonbeleid - de bestuursleden ontvingen in 2021 een gezamenlijke bruto jaarvergoeding van €73.500. De leden 
van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorarium. Betaalde krachten vallen onder de CAO dat hoort bij het 
bedrijfsonderdeel waar zij werkzaam zijn.

ONZE CIJFERSRESULTATEN 2021

Winst & verliesrekening ONS label Breda 2021    In euro’s

Totaal Netto-omzet

Totaal Kosten

Totaal Buitengewone baten

Resultaat

     890.373

  1.027.922

     185.855

       48.306
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In het proces richting zelfredzaamheid zijn 
sociale ondernemers zoals ONS label Breda 
onmisbaar. Onze klanten hebben dankzij de
 inzet en bevlogenheid van ONS label ook dit 
jaar weer mooie stappen gemaakt. Afdeling 

Regie kijkt uit naar het vervolg van de 
samenwerking met ONS label.”

                            Sema Özkan - Gemeente Breda
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De
Studio

  ONS label Bre
da

restaurant

  ONS label Bre
da

Ons

O N S  R E S TA U R A N T
In oktober ging de horeca helaas opnieuw op slot. 
Ook Ons restaurant in De Teruggave sloot de deu-
ren voor de lunch, borrels, feesten en bijeenkom-
sten. De vraag of het wijkrestaurant in Geeren-Zuid 
moest sluiten hield ons steeds weer in spanning. 
Wat een opluchting dat we voor onze deelnemers 
open mochten blijven. Enerzijds om hen een nut-
tige dagbesteding te blijven bieden, anderzijds 
vanwege de verbindende functie die we in de wijk 
hebben - er werd nog dagelijks voor de buurt ge-
kookt en deze maaltijden konden afgehaald worden 
in periodes dat de horeca vanwege de overheids-
maatregelen gesloten moest zijn. 
 

 
Om voor de hand liggende redenen bood 2021 wei-
nig kansen om door te groeien naar een ‘reguliere’ 
horecabaan. Dit bood ons wél de gelegenheid om te 
investeren in de ontwikkeling van deelnemers, zo-
dat veel van hen alsnog kunnen uitstromen in 2022. 
Daar zijn we erg trots op! Net als op onze recente 
samenwerking met Kober Kinderopvang. Sinds het 
vierde kwartaal van 2021 verzorgen we voor hen 
dagelijks zo’n 20 tot 50 kindermaaltijden.
Dat tijden als deze ons uitdagen om creatief te zijn 
bewijst het kookboek ‘Aan de kook met letters, 
woorden en verhalen’ dat we in 2021 uitgaven. Dit 
is het resultaat van een taalverbetertraject voor 
deelnemers van Ons restaurant. 

D E  S T U D I O
De Studio is ons atelier, waar we (her)intreders laten 
proeven van diverse werkzaamheden. Ze ontwikke-
len hier nieuwe interesses, ontdekken waar ze goed 
in zijn en wat er nodig is om zelfredzaam te zijn. 
Naast het bieden van arbeidsmatige dagbesteding 
leren zij bijvoorbeeld: solliciteren, op tijd komen, 
structuur en dagindeling, beheersing van de Neder-
landse taal, computervaardigheden, maar bijvoor-
beeld ook fietsen. Ze ontwikkelen zich door het 

 
uitvoeren van werkzaamheden voor onze opdracht-
gevers of de andere bedrijfsonderdelen van ONS 
label Breda. Ons diensten- en cursusaanbod zijn 
voortdurend in ontwikkeling. In De Studio werkten  
in 2021 2 betaalde krachten, die 35 deelnemers en 
7 stagiair(e)s begeleiden. Ons doel is om deze 
deelnemers uit te laten stromen naar een van onze 
andere bedrijfsonderdelen of uiteindelijk zelfs naar 
een ‘reguliere’ baan. 

900 maaltijden/lunchpakketten 
maandelijks voor Kober 
Kinderopvang.

Ú25
kannen 
koffie
en thee
wekelijks 3600 EIEREN GEBRUIKT

7 deelnemers voor hebben MBO 

praktijkverklaringen niveau 2 behaald 

voor basistechnieken in de keuken.Ú

36 
FLESSEN 

HAND-GEL  

“Ik vind het heel leuk om met 
mijn lieve collega’s te werken” 

Asmae - De Studio
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“Ik merk duidelijk dat ik me 
steeds verder ontwikkel” 

Elmi - Ons Restaurant

NAAILESSEN GEVOLGD
door 12 deelnemers en 2 deelnemers 

hebben deze lessen verzorgd.

DEELNEMERS
 

HIT TRAINING 
GEVOLGD 

2

8 TRAINING PRESENTEER JEZELF

17 deelnemers hebben deelgenomen aan de 
workshops bewegen en gezonde voeding.Ú

computerlessenÚ20
deelnemers

DEELNEMERS
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H E T  N A A I AT E L I E R
De ambitie die we in het jaarverslag 2020 uitten 
hebben we waargemaakt – Het Naaiatelier verhuisde 
in 2021 naar een groter pand. We barstten uit onze 
voegen in ons voormalige pand aan de Boschstraat 
en ook de ruimte aan de Konijnenberg 43 is al ruim-
schoots gevuld. In 2020 hebben onze deelnemers 
flink wat uren achter de naaimachine doorgebracht 
voor het maken van mondkapjes voor verschillende 
partijen. Afgelopen jaar zetten we dit naast een hoop 
andere opdrachten voort, onder andere voor Auping. 
De mondkapjes en slaapmaskers werden gemaakt 
van hun ‘deadstock’ dekbedovertrekken. Dit is niet 
de enige opdracht met een circulair karakter die we 
uitvoerden. Voor de Bredase wethouder Boaz Adank  

 
 
maakten we een nieuw maatpak van diverse oude 
pakken. Hij droeg het op de Dag van de Duurzaam-
heid. Bij Het Naaiatelier waren in 2021 6 betaalde 
krachten, 8 deelnemers aan een leer-werktraject en 
2 stagiair(e)s werkzaam. 

M E V R O U W  D E  W I T
Sinds 2021 heeft Mevrouw de Wit voor het eerst een 
eigen locatie – aan de Charles Petitweg 37-6 – waar 
we onze materialen en schoonmaakmiddelen op-
slaan. We delen deze vestiging samen met Het Klus-
team. Bij Mevrouw de Wit werkten afgelopen jaar 16 
mensen betaalde krachten. De grootste uitdaging bin-
nen dit bedrijfsonderdeel was net als het voorgaande 
jaar het invullen van de vacatures. Extra en intensie-
vere schoonmaak in verband met Covid-19, maakten 
dat de werkzaamheden fysiek zwaarder waren dan 
gemiddeld. En voor Vermeulen Bouwbedrijf hebben 
we een groot aantal woningen schoongemaakt voor 
oplevering. Onze mensen hebben zich wederom met 
hart en ziel ingezet. 

RENOVATIEWONINGEN 
SCHOONGEMAAKT

300

25.000km GEFIETST DOOR MEVROUW DE WIT 

Mevrouw
      de Wit

ONS label Br
ed
a
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Het
Naaiatelier

  ONS label Bre
da

“Dankzij mijn baan bij 
Mevrouw de Wit heb ik samen 
met mijn man een hypotheek 

gekregen om een huis te 
kopen. Ik ben er zo blij mee!”

Ioanela – Mevrouw de Wit

7 deelnemers hebben deelgenomen 

aan de basisopleiding Schoonmaken.Ú
“Ik ben er trots op dat ze mij 

niet willen missen”

Jenny - Het Naaiatelier

6
PAKKEN 
& CAPES 

VOOR PRINS 
CARNAVAL1000 laptophoezen

300m2

1.100 FLUWELEN TOILETTASJES

2500
Hondenkussens

in ons    nieuwe pand

4Ú
deelnemers van het Naaiatelier 

hebben een praktijkverklaringen op 

niveau 2 behaald voor Mode & Maat.

500
ROLLEN

VUILNISZAKKEN

1000
 flessen 

schoonmaak-
middel



10 13

H E T  K L U S T E A M
Het Klusteam pakte in 2021 diverse werkzaam-
heden op voor zowel particuliere als zakelijke 
opdrachtgevers. Bij particuliere opdrachten kun 
je denken aan typische doe-het-zelf-klussen in 
en om het huis. Bedrijfsmatig voeren we voor o.a. 
woningcorporaties allerhande werkzaamheden 
uit, zoals groenonderhoud of het ontruimen van 
woningen. Ook aannemers weten ons steeds vaker 
te vinden voor ondersteunend werk – zoals slopen, 
demonteren en opruimen. Zo kregen we een aan-
vraag voor een renovatieproject in Tilburg met een 
omvang van 145 woningen. Ook zijn we ontzettend 
blij met de samenwerkingsovereenkomst die we in 
2021 sloten met Vermeulen Bouwbedrijf uit  

Etten-Leur (i.s.m. Mevrouw de Wit). De corona-
crisis heeft ons doen inzien dat langdurige sa-
menwerkingen aangaan met opdrachtgevers erg 
waardevol zijn voor de continuïteit en stabiliteit van 
ONS label Breda.

Afgelopen jaar volgden 20 deelnemers een 
leer-werktraject bij Het Klusteam. Er werkten  
4 betaalde krachten en 1 stagiair.

“Als mensen hun plekje bij 
ons hebben gevonden groeit 

hun zelfvertrouwen. 
Dat vind ik mooi!”

Hans - Het Klusteam

te vinden. Als mensen die bij ons wél vinden zie je 
hun zelfvertrouwen groeien en ze leggen ook sociale 
contacten. Vanuit een positieve energie werken 
onze deelnemers hard om samen alle klussen te 
klaren. Elke dag weer. Dat is toch mooi?” 

Hans van den Assem
werkmeester van Het Klusteam 

“Eigenlijk hebben we in het Klusteam vrij weinig  
hinder van Corona gehad. 99% van ons werk 
konden we gewoon naar tevredenheid van de 
opdrachtgevers blijven uitvoeren. Er was wel eens 
wat onrust wat betreft alle maatregelen, maar 
deelnemers vonden het vooral gewoon fijn dat ze 
lekker in hun werkritme konden blijven. Natuur-
lijk letten we wel wat extra op onze gezondheid 
en op elkaar. Gelukkig hebben we weinig uitval 
van mensen gehad. Het klinkt misschien wat saai, 
maar juist het feit dat we zo stabiel zijn gebleven 
maakt me trots. Als je een afstand tot de arbeids-
markt hebt is het niet altijd makkelijk om je plekje 
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Het
Naaiatelier

  ONS label Bre
da

Het
Klusteam

  ONS label Bre
da

100

80 pakken
 LAMINAAT GELEGD

CONTAINERRUIMTES 
SCHOONGEMAAKT

“Het werk in Het Klusteam 
is afwisselend, soms elke 

dag of zelfs elk uur 
iets anders” 

Delfin - Het Klusteam

60 liter 
BRANDSTOF VOOR DE BOSMAAIER
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Voor het waarmaken van onze ambities, het behalen van de doelen en 
het professionaliseren van onze organisatie steunen we op onze stakeholders, en op opdrachtgevers 
als woningcorporatie Alwel. “ONS label is een menselijke, betrouwbare organisatie waar we graag 
mee samenwerken”. Jos Hendrickx, vestigingsmanager bij Alwel Breda, vertelt meer over onze 
relatie. 

We werken al lange tijd samen met ONS label Breda. Vanuit de behoefte aan een eigen plek voor 
vrouwen in de wijk Geeren-Zuid om elkaar te ontmoeten ontstond jaren geleden De Vrouwenstudio. Hier 
werden maaltijden bereid en verkocht en dat bracht Monique en Irene op het idee om een wijkrestaurant 
te starten. Ongeveer tien jaar geleden kocht Alwel het buurthuis van de Gemeente Breda. We zagen in 
hoe belangrijk de maatschappelijke functie van het restaurant was en ís voor de wijk. De naam ONS zegt 
alles; het is van iedereen, het verbindt. Die waarde wilden we behouden.

We besloten destijds om de ruimte - nu Ons restaurant en De Studio - aan ONS label te verhuren. We zijn 
dus al bijna 10 jaar nauw betrokken bij ONS label Breda en onze samenwerking is gaandeweg steeds 
intensiever geworden. Deels zijn wij klant van hen, maar ook andersom. Zo huren we bijvoorbeeld voor 
overleggen en bewonersavonden de ruimte en diensten van Ons restaurant.

Als opdrachtgever van ONS label Breda zetten we ook regelmatig de diensten van Mevrouw de Wit 
in, maar met name die van Het Klusteam. Denk hierbij aan het ontruimen van verlaten woningen of 
containerruimtes en fietshokken in onze complexen. Vaak gaat het om werkzaamheden die geen spoed 
hebben, maar waar we handen voor tekort komen. Maar ook voor tuinonderhoud en kleine klusjes bij 
bewoners die dit zelf niet kunnen oplossen roepen we de hulp van Het Klusteam in. Zij helpen ons bij het 
toezien op en verbeteren van de leefbaarheid in de wijken.

ONS label Breda is een menselijke, betrouwbare en stabiele organisatie waar we heel graag mee 
samenwerken. Ze zijn flexibel en communiceren goed over de uitvoering van de werkzaamheden. Wat 
voor ons minstens zo belangrijk is, is hun maatschappelijke waarde. Ze hebben een sociale rol en bieden 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (soms in hun eigen buurt) kansen. Dat kunnen we alleen 
maar toejuichen. 

Het is prachtig om te zien hoe ONS label Breda verder professionaliseert en 
hoe hun maatschappelijke impact steeds groter wordt. 
Wij dragen ze een warm hart toe.

Jos Hendrickx  	 																										

 - Jos Hendrickx -
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“HET KLUSTEAM 
VAN ONS LABEL 
BREDA HELPT ONS 
BIJ HET VERBETEREN 
VAN DE LEEFBAAR-
HEID IN DE WIJK” 
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ONS label Breda
www.onslabelbreda.nl

Het Naaiatelier
www.hetnaaiatelier.nl

Mevrouw de Wit
www.mevrouwdewit.nu

ONS Restaurant 
en De Studio
info@onsingeeren-zuid.nl

Colofon
Vormgeving Vormvreters
Tekst   Lorenza Verbaten
Fotografie  Tessa Gielen

ONS


