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De Late Nieuwjaarsborrel in een nieuw jasje, zo
staat er op de gezamenlijke uitnodiging van Busi-
ness Haaglanden en Crown Plaza Promenade
hotel. Buiten wintert het volop, maar binnen is
het feest. Uitgever Rob Truijens, een van de
twee gastheren, komt handen tekort om én een
glas bier vast te houden en dan ook nog alle za-
kenmensen te verwelkomen. Van hem geen jam-
merverhalen over de crisis. „Echte ondernemers
gaan een stapje harder. Aan hen hoef ik niet te
vertellen dat de crisis ook kansen biedt. In mijn
team is het motto ook ‘niet lullen, maar poetsen’.
Wij komen met een actie op het gebied van on-
roerend goed en de makelaars staan te trappelen
om mee te doen.” Zo één is Lars Olie van Real
Estate Partners, zoon van wijlen Tom Olie (Qua-
litysellers). Net als z’n broer Jorg van Frisia ma-
kelaars ziet Lars die kansen ook. Voor André
Zweekhorst van Zorgvastgoed advies geldt het-
zelfde. General manager Vincent Pahlplatz, de
andere gastheer, maakt de zakelijke visite duide-
lijk dat je in deze barre tijden niet je eurootjes
moet gaan zitten tellen. De exquise hapjes zijn
ontelbaar en slanke dames als grafisch ontwerper
Cher Bos, Rachelle Joosten van Worldhotel
Grand Winston enNienke Badia, salesdirecteur
van Apollo hotels, moeten op hun middeltje let-
ten. Pahlplatz toont ook wat de renovatie brengt.
Een nieuwe vleugel met 75 nieuwe kamers,
trendy brasserie, rokerslounge, terras, acht state-
of-the-art vergaderzalen en een enorme evene-
mentenruimte die plaatsbiedt aan 1200 perso-
nen. Het bekende hotel aan de Van Stolkweg telt
dan 174 hotelkamers. Op dit prachtfeest zijn ook
Quinten Izeboud enMonty Macpherson, al be-

kend van de HealthClub in Hotel des Indes. De
heren vertellen dat ze ook onder Crown Plaza een
nieuwe HealthClub & Spa realiseren van 800m2,
met sauna’s en een zwembad. Op het einde van

de avond arriveren ook belegger Rob Brinkel en
Maikel Ouwerkerk van de bekende bouwfami-
lie, twee van de drie aandeelhouders van het
hotel. En ze zien dat het goed is.

Aan de hotelbar, éven buiten het geroezemoes op hun gezamenlijke zakenborrel: uitgever
Rob Truijens (links), regionaal salesdirecteur Nienke Badia van Apollohotels en general ma-
nager Vincent Pahlplatz (rechts) van Crown Plaza Promenade Hotel. FOTO’S LEO VANDERVELDE

De cocktailparty ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar, gisteravond in de
Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, was er weer één om door een ringetje te
halen, de file voor de Plein-parkeergarage ten spijt. En dan was er dé Late borrel.

Directeur Robbert-Jan
Brugman. ‘2011 is topjaar.’

Praten als (en
met) Brugman
Alle verhalen over de crisis
ten spijt heeft Bazuin & Part-
ners vorig jaar een topjaar ge-
draaid. Oké, hun gerechtsdeu-
waarders hebben in deze tijd
in Den Haag hun handen vol,
maar volgens directeur Rob-
bert-Jan Brugman moet je
die handen vervolgens ook
wel uit de mouwen steken.
„Op de eerste plaats meeden-
ken met je klanten, en hen
een goede service en kwaliteit
leveren,” zegt Brugman.
„Daarvan plukken we nu de
vruchten. In 2011 hebben we
het best gedraaid van de laat-
ste 25 jaar. We zijn ook niet
alleen een gerechtsdeurwaar-
derkantoor. Wij kennen als
geen ander de weg in de juri-
dische wirwar van regels op
het gebied van arbeidsrecht,
huurrecht, contractenrecht en
ondernemingsrecht. En daar-
voor weten de mensen ons nu
ook te vinden.”

Netwerker Marijn Beekman
werd gisteren JCI-senator.

Erejob voor
oud-Westlander
Bij een senator denken wij
meteen aan Amerikaanse po-
litici. Desnoods aan de leden
van de Eerste Kamer. Maar
Marijn Beekman (33) mag
zich sinds gisteren ook sena-
tor noemen. Welteverstaan bij
de Junior Chamber Interna-
tional (JCI) Haaglanden, zeg
maar een netwerkorganisatie
voor ondernemende mensen
tot 40 jaar. De oud-Westlan-
der woont tegenwoordig in
Voorburg maar ook daar zet
hij zich met hart en ziel in
voor de ‘club’. Dat betekent
niet alleen netwerken, maar
ook evenementen organiseren
waarvan de opbrengst altijd
naar een goed doel gaat. Dat
weten ze bij JCI (wereldwijd
200.000 leden) te waarderen.
Want zijn verdiensten werden
gisteravond in Byblos in Den
Haag gehonoreerd met een
benoeming tot senator. Beter
kan bijna niet in die kringen
want dat betekent een erelid-
maatschap voor het leven. Gert-Jan Cieremans (links), Henk Savelberg en Paul vanWaarden.

Topkoks koken voor familie ex-verslaafden
Deze week hebben zestien ex-ver-
slaafde jongeren een avond ge-
werkt in restaurant At Sea te
Scheveningen. Het diner voor 107
gasten werd verzorgd door top-
chefs als Henk Savelberg
(hotel/restaurant Savelberg), Paul
van Waarden (Paul van Waarden
en At Sea) en Gert-Jan Ciere-
mans (Seinpost). De bediening
was in handen van de jongeren.
De genodigden waren familie en
vrienden van de voormalige ver-
slaafden en medewerkers van

Brijder, een onderdeel van Par-
nassia. „Tijdens mijn verslaving
heb ik jarenlang mijn familie be-
drogen en besodemieterd, ik heb
daar spijt van en het is mooi dat
ik nu mijn familie kan verwen-
nen,” aldus één van die jongeren
die allemaal op het terrein van de
Parnassia Bavo Groep wonen.
Het project was een initiatief van
Kiwanis Den Haag dat de jonge-
ren op deze wijze wil stimuleren
om iets terug te doen voor de
mensen in hun nabije omgeving.

Jaar van de Draak biedt mogelijkheden voor ons allemaal
Jawel, dit is het Jaar van de Draak.
Voor de Chinezen dan, die elkaar en
ons ook in Sociëteit De Witte een
Kung Hei Fat Choi (goede wensen
en veel rijkdom) wensen. De Chine-
zen zien een Drakenjaar als een jaar
van geluk, een jaar dat zich leent om
nieuwe zaken op te starten. Mary
Chow, speciale vertegenwoordiger
in Europa voor de Hong Kong Eco-
nomic and Trade Affairs en Lore
Buscher, directeur Europa voor
Hong Kong Trade Development, zijn
de gastvrouwen. Belangrijke dames,
helemaal voor wethouder Henk
Kool van werkgelegenheid en eco-
nomie. „Waarom Chinese bedrijven
en organisaties zich zo graag in Den
Haag willen vestigen? Omdat we als
gemeente daarin veel tijd en energie
steken. Ik ben nu 5, 6 jaar bezig en
dat begint zich nu uit te betalen,”
zegt Kool. „Chinezen willen je eerst
kennen voor ze zaken willen doen.
Je moet echt hun vertrouwen win-
nen. Anders beginnen ze niet eens

aan een investering. In Nederland is
het precies andersom. Hier willen ze
eerst zaken doen. In China is het
precies andersom.” Uit Brussel is
een hele delegatie met Joanne
Shui Man en Eddie Lee, vertegen-
woordigers van het gouvernement
in Hong Kong, overgekomen. On-
danks ons, zelfs bij winters weer, zo
stipt op tijd rijdende treinverkeer,
hebben de Chinezen tochmaar voor
de auto gekozen. „In anderhalf uur
waren we hier,” vertelt Belgische col-
lega Mark Neirynck. We roeren
maar niet de parkeerfile aan die al
dik een uur vanaf het Plein tot aan
het Toernooiveld reikt. Voor ieder-
een aan het Chinese buffet kan, is er
eerst nog een optreden van de kam-
pioenmagiër Louis Yan in de zaal
op de eerste etage. Na Parijs, Brussel
en Hamburg is nu Den Haag aan de
beurt. Yan krijgt veel applaus, ook
van Henk Marquart Scholtz,
voormalig secretaris-generaal en
nog steeds adviseur van de Interna-

tional Association of Prosecutors
(openbare aanklagers). Bij het ver-
trek krijgt iedereen nog een rood en-

velopje. Met een dure postzegel en
de voorspellingen voor dit jaar. Een
traditie.

Eddie Lee (links), Mary Chow, wethouder Henk Kool en Lore Buscher
(rechts) vieren het Chinese Nieuwjaar in DeWitte.
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