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Persluchttechniek Van Hemert

ben we onze hortensiakas gebouwd. 
We begonnen met 180.000 plantjes 
per jaar en zitten nu op ruim 1.2 
miljoen. Bijna 80% gaat naar het 
buitenland. Arbeid is duur maar het 
werk wordt ook arbeidsvriendelijker 
door te automatiseren. Als je zorgt 
voor een goede werksituatie krijg je 
ook minder ziekteverzuim. Als we 
iets kunnen verzinnen om het werk 
makkelijker te maken dan doen we 
dat. Wij zijn bijvoorbeeld de enige 
hortensiakweker die de planten au-
tomatisch in hoezen stopt, daar heb 
ik zelf een machine voor ontworpen 
die ook op perslucht werkt.’’ Tijdens 
de topdrukte heeft het bedrijf zo’n 

45 mensen in dienst.
 
CONCURREREND  Van Hemert, die 
voor het onderhoud van de com-
pressoren op het bedrijf in Est 
kwam, signaleerde een installatie 
die niet meer zo goed functioneerde 
en sterk verouderd was. 
,,Op een gegeven moment kom je 
op een punt dat er te veel storingen 
zijn, te veel lucht lekt en de lucht 
ook niet droog genoeg is. Het moest 
gewoon grondig worden aangepakt. 
Samen met Daniël is een hele nieu-
we opzet bedacht en gemaakt,’’ al-
dus Van den Berg. 
,,Alles is vernieuwd tot de 400 meter 

aan leidingen aan toe,’’ vertelt Van 
Hemert. ,,Er staat nu een compu-
tergestuurd systeem met drie com-
pressoren waarbij zo nodig meer of 
minder perslucht gemaakt wordt. 
Sensoren houden het hele proces in 
de gaten.’’ Van den Berg heeft nu een 
veel zuiniger systeem in gebruik en 
denkt daarmee ook de concurrentie 
voor te blijven.

a Van den Berg Est BV, Karnheuvelse-
straat 20, 4185 NE Est. Telefoon 
0345-569150, vandenbergest.nl.  
Van Hemert Persluchttechniek, 
Geldermalsen. Telefoon 0345-505205, 
vanhemertperslucht.nl  

NiEUws/ZakElijk

Leerdam Woont blijft 
inspireren
lEERDaM Wie alles wil weten over 
het aanbod van bestaande en 
nieuwe woningen in Leerdam kan 
op zaterdag 30 september tussen 
12.00 en 17.00 uur terecht bij 
Leerdam Woont. Daar is op één 
plek alles te horen en te zien over 
de nieuwbouw in de Lingestad en 
presenteren makelaars, hoveniers 
en woonwinkels zich. ,,We kunnen 
zo een goed beeld geven over de 
ontwikkelingen in de woning-
markt.’’  
Samen met een geliefde even 
struinen langs alles wat Leerdam 
op woongebied te bieden heeft. 
Het kan zaterdag weer tijdens het 
evenement. ,,Leerdam Woont is 
echt een feest!’’ vertellen Mark 
Timmer van Van der Wal Interieurs 
en de makelaars Rob Mutters en 
Dennis Kuiper uit ervaring. De 
vorige editie in april is dan ook 
heel goed bezocht. ,,Woonconsu-
menten worden nu door de sterk 
wisselende berichtgeving in 
verwarring gebracht over hoe de 
woningmarkt zich nu echt 
ontwikkeld in Leerdam’’, vertellen 
Mark Timmer en Dennis Kuiper. De 
makelaars Van Ekeren Kuiper en 
Mutters Makelaardij zijn dan ook 
zaterdag aanwezig om vragen te 
beantwoorden over kopen, 
verkopen of juist nog even 
wachten. 
De makelaars zien dat door de 
bruisende huizenmarkt de 
verhuizende Nederlanders steeds 
vaker Leerdam weten te vinden. 
,,En wat is er dan fijner om alles 
wat wonen in Leerdam te bieden 
heeft op één plek terug te vinden’’, 
vertelt Timmer. Want bij Leerdam 
Woont, het woonevent in de 
enorme woonwinkel van Van der 
Wal Interieur Adviseurs, is van 
alles te vinden. Van een goed 
gesprek met een makelaar tot 
alles wat nodig is om van een 
nieuw huis een thuis te maken. ,, 
Leerdam Woont laat zien wat 
wonen in Leerdam comfortabel 
maakt’’, vult Mutters aan. ,,Het is 
de Bijenkorf onder het wonen’’, 
voegt Kuiper eraan toe. ,,Alles wat 
je nodig hebt onder één dak.’’ 
,,We willen tijdens Leerdam Woont 
ook weer het verhaal vertellen 
over wonen in de nieuwe Leer-
damse wijk De Broekgraaf’’, 
vertelt interieuradviseur Mark 
Timmer. De makelaars, die de 
handen weer vol hebben aan de 
verkoop van huizen, merken dit 
jaar dat vooral nieuwe woningen 
erg populair zijn. ,,De nieuwe 
wijken in Leerdam trekken veel 
jonge mensen die er gezamenlijk 
een fijne leefomgeving van 
maken’’, vertelt Dennis Kuiper van 
Van Ekeren Kuiper Woning- en 
Bedrijfsmakelaars. Meer nieuwe 
woningen komen er ook aan, 
weten de makelaars Kuiper en 
Mutters. ,,En dat vertellen we 
allemaal tijdens Leerdam Woont.’’ 
Leerdam Woont is op zaterdag 30 
september van 12.00 tot 17.00 uur 
bij Van der Wal aan de Tech-
niekweg 8 in Leerdam. 

Balance Beauty en anti-aging

Botox komt er bij mij niet in. Het 
reinigen van het lichaam met De-
tox vind ik wel een oplossing. Net 
als het aanbrengen van permanente 
make-up. En natuurlijk voor wie af 
wil vallen het Slim Diet. Hiermee 
val je simpel en smakelijk af. Niet 
alleen met shakes, maar ook toetjes, 
soepen, omeletten en zelfs pannen-
koeken zijn voorhanden.’’
De Geldermalsense schoonheids-
specialiste vertelt dat dit allemaal 

goed te combineren is met bijvoor-
beeld een Mesotherapie, een ge-
zichtsbehandeling die huidverjon-
ging stimuleert en de strijd aangaat 
met rimpeltjes en een slappe, doffe 
huid. Of een goede bindweefsel-
massage. Of plasma streaming, 
waarbij de cellen als het ware een 
schok krijgen en zich resetten. Ook 
is het mogelijk om een zuurstofbe-
handeling te ondergaan.
Carla: ,,De klassieke schoonheids-

behandeling staat de laatste jaren 
meer in het teken van huidverbe-
tering. Het is mogelijk om eenmaal 
per kwartaal een 3D meting uit te 
voeren, waarin elasticiteit, vocht, 
vet en zonbeschadiging van de huid 
in kaart worden gebracht. Dit maakt 
probleemgebieden zichtbaar en een 
doelgerichte behandeling nog doel-
treffender. Ik ben continue op zoek 
naar nieuwe ontwikkelingen en sta 
altijd open voor noviteiten om mijn 
werk nog beter uit te kunnen voe-
ren.’’
Inmiddels loopt Sjantien naar bin-
nen. Ze vertelt dat ze het goed naar 
haar zin heeft in haar salon, maar 
het liefst als make-up artist aan de 
slag wil. Ze is weer terug van sabba-
tical en nu druk om haar salonwerk 
weer vrolijk op te pakken.
Carla: ,,Iedereen kan hier zomaar 
binnenlopen. We bieden niet alleen 
zeer gerichte behandelingen, maar 
ook ontspanning en gezelligheid. 
Balance Beauty en Lashes&More 
staan voor klantgerichtheid. Ieder-
een moet de studio met een goed 
gevoel verlaten. Daar doen we het 
allebei voor.’’

a Balance Beauty, Gerdina’s Hof 75, 4191 
MX Geldermalsen. Telefoon 
0345-576978 of 06-25036075. Lashes 
&More, telefoon 06-23898987 of 
www.balancegeldermalsen.nl.

EsT Van Hemert Persluchttechniek 
uit Geldermalsen heeft bij kweker 
Van den Berg Est BV een volledig 
computergestuurde compressorin-
stallatie geplaatst. Het bedrijf van 
Tom en Marjanne van den Berg is 
vooral bekend van de hortensia’s, 
kerststerren en 1-jarige hangplan-
ten die zij via de veiling door heel 
Europa leveren. Op vrijdag en zater-
dag  vekopen zij ook aan particulie-
ren.
 
Het bedrijf van Daniël van Hemert 
levert naast service op locatie ook 
deskundig advies over de meest 
efficiënte inzet van compressoren. 
,,Werken met lucht is veilig en kent 
oneindig veel mogelijkheden,’’ legt 
hij uit. ,,In allerlei processen in de 
industrie maar ook in de gezond-
heidszorg wordt persluchttechniek 
gebruikt. Het komt er op neer dat 
lucht die van buiten wordt aangezo-
gen wordt samengedrukt, compres-
sie. Als je die lucht weer vrij laat 
komen levert dit energie op die bij 
allerlei machines ingezet kan wor-
den. Het simpelste voorbeeld is het 
oppompen van een band maar ie-
dereen kent ook de tandartsstoel die 
met behulp van lucht uit een com-
pressor wordt bediend.’’ Na ruime 
ervaring te hebben opgedaan in het 
werken met en onderhoud van com-
pressoren heeft Van Hemert sinds 
2007 een eigen bedrijf gespeciali-
seerd in de levering, plaatsing en 
het onderhoud van compressoren. 
,,Er zijn fabrikanten van compres-
soren maar een speciale opleiding 
voor persluchttechniek bestaat niet, 
die kennis moet je in de praktijk 
opdoen. Er zijn ook niet zoveel be-
drijven die er zoals wij fulltime mee 
bezig zijn.’’
 
kwEkERij Het bedrijf van Tom van 
den Berg maakt in het hele teelt-
proces gebruik van perslucht. ,,Wij 
kweken al vanaf 1996. In 2003 heb-

 p De door Van Hemert (links op de foto) geleverde persluchtinstallatie voor Van den Berg (rechts) is een een technisch hoogstandje.

Carla Satter 
werkt met plezier
GElDERMalsEN Gezond leven werkt 
zeker mee aan er goed uitzien. Het 
goed bijhouden van de ouder wor-
dende huid is daarbij een uitstekend 
hulpmiddel om er op latere leeftijd 
ook nog goed uit te zien. Niet alleen 
aan de buitenkant, maar ook van 
binnenuit. Schoonheidsspecialiste 
Carla Satter-Koopmans weet daar 
alles van.
 
Carla Satter heeft een gedegen An-
bos-opleiding gevolgd en is eige-
naar van Balance Beauty. Ze werk-
te twintig jaar lang als HBO medisch 
analiste. Daarvan heeft ze 10 jaar in 
deeltijd haar salon bekendgemaakt. 
De laatste 10 jaar werkt Carla full-
time in haar salon. Inmiddels heeft 
haar dochter Sjantien ook een eigen 
plekje gekregen met haar werk-
zaamheden binnen Lashes&More. 
Sjantien is visagiste, nagelstyliste 
en makeup artist. Ze zet One by one 
en 3D wimperextensions. En vanaf 
9 oktober ook Lash Volume lifting, 
dan worden de natuurlijke haartjes 
gekruld en eventueel geverfd.
Carla: ,,Door mijn oorspronkelij-
ke opleiding weet ik wat ik doe en 
geef mijn grenzen aan. Ik ben een 
voorstander van anti-aging, maar 
dan wel op een natuurlijke manier. 

 p Carla en haar dochter Sjantien runnen Blance Beauty en Lashes & More.
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