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Amersfoort is voor mij de ideale plek om wonen en werken te combineren. Enerzijds voel ik me, als vader van jonge kinderen, thuis in
Amersfoort. Er zijn hier volop activiteiten te ondernemen, van fietsen in
de Amersfoortse bossen en olifanten kijken in Dierenpark Amersfoort
tot swingen op het zomerse latinfestival Días Latinos. Ander-zijds is het
voor mij interessant om als wethouder economische zaken voor deze
groeistad in het hart van het land te kunnen werken. Een plaats met een
hoogopgeleide netwerkgeneratie, veel zzp’ers en een groot netwerk van
creatieven, die verzameld zijn in Amersfoort Creatieve Stad. Dit is onder
meer een goede reden voor grote be-drijven als FrieslandCampina, Akzo
en nu ook Prénatal om zich hier te vestigen.
Het verheugt mij en de Gemeente Amersfoort zeer dat we
Prénatal Hearts hier kunnen verwelkomen. Om jullie je hier thuis te laten
voelen hebben wij daarom deze Rode Loper Dag georganiseerd.
Amersfoortse jonge gezinnen kunnen denk ik niet wachten tot
Prénatal Hearts in maart 2012 officieel haar deuren opent van het ruim
15.000 vierkante meter grote gebouw. Ook ik kijk als vader uit naar deze
ontmoetingsplek vol beleving en inspiratie voor iedereen die bij nieuw en
opgroeiend leven betrokken is.
Ik wens jullie alle succes toe met de nieuwe flagshipstore en in het
nieuwe hoofdkantoor!
Gert Boeve
Wethouder Economie & Wonen
rode loper dag prénatal
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Op de rode loper, deel I Hoe voelt jouw Prénatal
collega zich op de Rode Loper die bij aanvang van
de dag is uitgerold? Wat hebben zij met hun bedrijf,
Prénatal Hearts en Amersfoort?
Prénatal Hearts in hartje Nederland
Een interview met CEO Petra van der LindenSteenvoorden Brussen en manager operations
Robert Verstraeten.
Stadshart Amersfoort Wat de stad biedt
aan bewoners en bezoekers. Van latinfestival tot
drakenjacht.
Op de rode loper, deel II Hoe voelt de Prénatal
medewerker zich na de rondleiding in Amersfoort op
de Rode Loper bij restaurant Dara?
Amersfoort aangenaam: De organisatie van
de Rode Loper Dag en wethouder Buijtelaar van de
gemeente Amersfoort aan het woord over het best
bewaarde geheim van Nederland.
Huisje, boompje, beestje Een sfeerverslag van
de Rode Loper Dag in blogstijl
Quotes Uitspraken om te onthouden. Herken je wat
je gezegd hebt?
rode loper dag prénatal
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Dick gaat met trots naar binnen
Wie Dick de Vries
Wat “Ik ben hoofd van de ontwerpafdeling.
Als freelancer ben ik binnengekomen en na het
warme bad ben ik niet meer weggegaan. Prénatal
is een speciaal bedrijf. Er is sfeer en aandacht
vanuit de directie. Het bedrijf past bij mij, omdat
we er samen aan bouwen.”
Prénatal Hearts “De manier waarop we met
elkaar omgaan, is doorvertaald in het gebouw.
De klant wordt centraal gesteld. Dit is zichtbaar
doordat de winkel direct onder het kantoor zit. Dat
schept een band tussen de klant en de Prénatalmedewerker. Er zijn ook ruimere plekken in de
parkeergarage om de vele vrouwelijke klanten fijn
te kunnen laten parkeren.”
Amersfoort “Tot nu had ik niks met Amersfoort.
De binnenstad van Amersfoort vind ik erg mooi.
Het is een stukje Nederlandse cultuur. Persoonlijk
heb ik weinig met nieuwbouwwijken, ook niet in
Amsterdam waar ik woon.”
Rode loper “Elke dag zal voor mij als een rode
loper voelen, want ik ga met trots naar binnen bij
Prénatal Hearts.”
Filmster “Iets mag voor mij best niet kloppen.
Zo ben ik fan van Guillermo del Toro. Hij is half
Mexicaans en best een lelijke man, maar met veel
karakter. “

Daar sta je dan op de rode loper. In een regenachtig
Amersfoort, voor het nieuwe Prénatal Hearts
gebouw. Hier voelen de bezoekers van de Rode
Loper Dag zich alsof ze in een warm bad zijn beland
en dagdromen even dat ze op een rode loper in
Cannes of Hollywood staan. Ze staan ons One Day
Magazine team dan ook als sterren te woord. Lees
hier wat zij met hun bedrijf, Prénatal Hearts en
Amersfoort hebben.
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Het dak op met Patrick
Wie Patrick Meijer
Wat “Dakdekker van Caspers Dakwerk BV. Ik
heb een dochter van vier jaar, dat is wat ik met
Prénatal heb.”
Prénatal Hearts “Het dak maken op dit gebouw
is best indrukwekkend.”
Amersfoort “Wij hebben veel opdrachten in
Amersfoort. Dus ik kom hier vooral om te werken.
Ik woon zelf in Assen.”
Rode loper “Deze plek op de Rode Loper bevalt
me wel, ik voel me er heel wat, joh!”
Filmster “Zelf ben ik niet van de film. Ik kijk
alleen voetbal.”
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Een ontmoetingsplek in Amersfoort
Wie Evelien Riupassa
Wat “Ik ben bij Prénatal verantwoordelijk voor de
sociale media en content. Als groot bedrijf gaat
Prénatal natuurlijk mee in die ontwikkeling. Het is
een superleuk bedrijf om voor te werken.”
Prénatal Hearts “Het concept van het gebouw
is inspirerend. Het is een ontmoetingsplek. Een
centrum waar je niet alleen komt om vluchtig te
winkelen. Alles komt hier samen.”
Amersfoort “Zelf woon ik in Amsterdam.
Amersfoort ken ik nog niet. Wel ben ik er lang
geleden een keer geweest. Toen vond ik het een
hele gezellige stad.”
Rode loper “Net als bij een film, ben ik ben
benieuwd wat er komen gaat.”

Shoppen met Stefan
in Amersfoort
Wie Stefan Textor
Wat “Verantwoordelijk
voor alle online-uitingen
van Prénatal. Het is leuk
om deel uit te maken van
al deze nieuwe stappen,
waaronder dit nieuwe
pand.”
Prénatal Hearts “Is liefde
niet waar de wereld om
draait? Of ben ik nu heel
cliché?”
Amersfoort “Amersfoort
betekent een nieuwe start
voor mijzelf op werkgebied
en het is leuk om hier te
winkelen.”
Rode loper “Het is voor
mij nog een beetje vroeg
voor een Rode Loper.
Het gebouw is nog niet
helemaal af. Het geeft wel
een leuk gevoel. Er zit iets
moois aan te komen.”
Filmster “Ik wil best een
dagje in de schoenen
staan van Roger Moore.”

Thomas geniet van het Amersfoortse
zonnetje in de regen
Wie Thomas de Klerk
Wat “Ik werk nu sinds een maand bij Prénatal, op
de ict-afdeling. Ik ben dus nog het hele bedrijf aan
het ontdekken. Dat werkt goed met zo’n Rode
Loper Dag.”
Prénatal Hearts “Het is de eerste keer dat ik het
pand heb gezien. Het is ruim en licht en er hangt
een goede sfeer.”
Amersfoort “Mijn vader woont in Amersfoort,
dus ik ken het goed. Alhoewel, ik heb het nog
nooit vanaf het water bekeken. Het is een mooie
stad. Het Amersfoort zoals ik het ken was echt
een stad voor kunstenaars. Nu heb ik het gevoel
dat het iets burgerlijker is geworden met veel
jonge gezinnen en kinderen. Dat past natuurlijk
perfect bij Prénatal.”
Rode loper “Ik voel me echt in het zonnetje
gezet en dat terwijl het regent.”
Filmster David Lynch.
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Tijdens de Rode Loper Dag houden we
een dubbelinterview met CEO Petra van
der Linden-Steenvoorden Brussen en
manager operations Robert Verstraeten
over Prénatal Hearts.
Prénatal Hearts of
Onze-Lieve-Vrouwetoren
Roze of blauw
Moeder of kind
Kiezen Op de vraag om te kiezen
tussen Prénatal Hearts of de
Onze-Lieve-Vrouwetoren zegt
directeur Petra van der LindenSteenvoorden Brussen: “Dan
moet ik toch voor Prénatal Hearts
kiezen. Dit is zo mijn kindje”.
Roze, daar heb ik iets mee. De
zachtheid en vrouwelijkheid ervan.
Dat is voor mij onlosmakelijk
verbonden met zwangerschap.
Moederschap is een centraal
thema in mijn eigen leven. In
mijn samengestelde gezin is de
moederrol erg belangrijk voor me.
Ook vind ik dit een leuke rol.”
Amersfoort Volgens Petra
bestaat er geen doorsneedag bij

Prénatal. “Een winkelorganisatie
is altijd in beweging.” Dit is
helemaal zo bij een groot project
als Prénatal Hearts. Deze
Rode Loper Dag illustreert die
variatie. De gastvrijheid van
de gemeente Amersfoort is
leuk, en de medewerkers die
überhaupt vóór vandaag niet
wisten wat ze gingen doen, zijn
enthousiast. Vandaag was een
echte kennismaking met de sfeer
en architectuur van Vathorst en de
binnenstad. Nu kende ik de stad
al wel, maar niet vanaf het water.
Wat een grandioze vrijwilligers!”
Thuis “Prénatal Hearts is
ontworpen door architect Rob
de Waal. De kinderhuizenvorm
van het gebouw symboliseert
warmte en een geborgen thuisgevoel waar een kind zich veilig
en welkom voelt. Ook het hout

– natuurlijk materiaal - spreekt me
erg aan. Door de ronde openingen
in het centrale ontvangsthuis heb
je contact met de aarde in de
parkeergarage en de hemel op de
wensenzolder. We zitten nu in een
pand van bijna 30 jaar oud op een
van de eerste bedrijventerreinen
van Almere. We kunnen hier
klanten ontvangen en ons
direct door hen laten inspireren.
We hebben gekozen voor
Amersfoort omdat het centraal
ligt, met veel jonge gezinnen.
Er was hier ook behoefte aan
een grotere winkel. Er komen
hier ook extra activiteiten – een
trainingscentrum, wellness – en
in de toekomst gaan we nog veel
meer diensten ontwikkelen.”
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Petra van der LindenSteenvoorden Brussen

“Nu komen we in een
gloednieuwe setting,
centraal in Nederland
op een prominent
bedrijventerrein.”
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Robert Verstraeten
Manager operations
Verantwoordelijk voor de
exploitatie van de winkels

Amersfoort is naast
Prénatal Hearts
het andere hart van
Nederland

Prénatal Hearts of OnzeLieve-Vrouwetoren
Roze of blauw
Moeder of kind
Bij binnenkomst denk je:
wow! De keuzes die we Robert
voorleggen zijn snel gemaakt.
Natuurlijk kies ik voor Prénatal
Hearts, dat zit toch nog dieper
in mijn hart dan de Onze-LieveVrouwetoren.” Alleen bij de
vraag roze of blauw is zijn reactie:
“Mag paars ook? In principe is
blauw wel mijn hele leven al een
favoriete kleur. Ik kies toch voor
kind. Als ik aan mijn vrouw denk,
gaat mijn hart twee keer zo snel
kloppen. Maar ik ben vader van
twee dochters, en denk ik aan
hen, dan klopt het drie keer zo
snel.”
Groei van binnenuit
“Prénatal Hearts sluit aan bij
onze persoonlijke visie om
van binnenuit te groeien. In
het experience centre gaan
wij naar onze klant toe. We
bieden ook alles op het gebied
van “ik word vader.” Prénatal
heeft een adviserende rol en
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kan op deze manier de klant
begeleiden in de eerste fase van
het nieuwe leven. Dit doen we
in samenwerking met een aantal
partners. We bieden samen
educatie, informatie en zo meer.
De buitenkant geeft je door die
rij woningen een huiselijk gevoel.
Binnen vind je ronde vormen
die geborgenheid uitstralen
en herkenbare onderdelen die
jij en ik thuis ook meemaken.
Verschillende tonen lopen in
elkaar over. Elementen van nacht,
dag, spelen, eten en drinken.
Je kunt er straks alles voor je
baby en peuter vinden onder één
dak. De klant voelt zich welkom
doordat het restaurant prominent
aanwezig is in de ruimte.”
Thuiswedstrijd “In Amersfoort zijn veel mogelijkheden. Zelf
woon ik in Breda, maar als iets
leuk is, maakt de reistijd me niet
uit. Amersfoort is voor mij een
kwartiertje dichterbij dan Almere.
Het wordt een thuiswedstrijd!”

Voorproefje Vermaat
catering
We krijgen het eerste echte
voorproefje van wat de Prénatal
Hearts-klant culinair kan
verwachten. Natuurlijk draaien de
producten om ‘gezond leven’. We
krijgen een heerlijke fruithap en
vitaminewater.

Tijdens de rondleiding
“Computergestuurde ramen zijn
op het weerbericht afgestemd”
“Er is een warmte-koude-opslag
(wko) die zorgt voor hergebruik
van energie”
“De buizen in het pand blijven
deels zichtbaar”
“Het mannentoilet is blauw en
het vrouwentoilet is roze”
“Prénatal Hearts is onderdeel
van het geluidswalproject”

Wil je na de Rode Loper Dag meer
weten over Amersfoort? Hier volgt
een kort overzicht. Meer tips voor
je (zakelijke) verblijf in Amersfoort
kun je vinden op Where Minds Meet
van Locatie Amersfoort: www.
locatieamersfoort.nl. Tips voor je
vrije tijd kun je vinden op www.
tijdvooramersfoort.nl.

De mens

Stadshart
Amersfoort
rode loper dag prénatal

Amersfoort is al drie jaar op rij uitgeroepen tot beste
woonplaats van de provincie Utrecht. Het inwonertal
van Amersfoort stijgt naar zo’n 160.000 inwoners,
waarmee het tussen de grootste vijftien steden van
Nederland staat. Er leeft een jonge, hoogopgeleide
doelgroep. Zij werden voorgegaan door beroemde
inwoners als kunstenaar Piet Mondriaan en, nog wat
eerder, raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt.
Een groot aantal landelijke en Europese
hoofdkantoren zijn gevestigd in Amersfoort. Denk
aan Akzo, Agis, ThiemeMeulenhoff, Vereniging
Eigen Huis, Astmafonds, Friesland Campina,
Nutreco en Dr. Oetker. Een ander kenmerk van
de huidige Amersfoortse economie is dat de
stad relatief veel zzp’ers herbergt. Bijna de helft
van de bedrijven bestaat uit eenmanszaken of
zzp’ers. In Amersfoort is de creatieve sector
ruim vertegenwoordigd, met flinke aantallen
architecten, grafisch en industrieel vormgevers,
service- of productdesigners, marketingstrategen en
webdevelopers. Het project Amersfoort Creatieve
Stad verbindt, inspireert en faciliteert de creatieve
industrie in Amersfoort en omgeving. Via de
tweejaarlijkse markt en de website Gemaakt in
ono-ono magazine

Amersfoort presenteren creatief ondernemers uit de
regio zich aan hun potentiële klanten.
Lees hierover meer op www.amersfoortcreatieve
stad.nl en www.gemaaktinamersfoort.nl.
Amersfoort heeft volgens de bedrijvige
inwoners:
1. een rijke historie en een middeleeuwse
binnenstad
2. veel variatie op een beperkte oppervlakte
3. een breed aanbod van kunst en cultuur, met
onder meer diverse musea
4. als verkeersknooppunt een uitstekende
bereikbaarheid en goed openbaar vervoer
5. veel water en recreatiemogelijkheden
6. veel aandacht voor duurzaamheid
7. een ruim aanbod van prima congreslocaties
8. een uitgebreid aanbod van hotels in alle
categorieën
9. de internationale luchthaven Schiphol onder
handbereik

Vervoer

Een aantal vormen van
vervoer hebben we aan
den lijve ondervonden
tijdens de Rode Loper Dag:
Besseling bussen, Waterlijn
sloepen. Het zakelijk
transport in Amersfoort
wordt voornamelijk gerund
door Besseling. Wil je
wat anders, dan heb je de
keuze uit bijvoorbeeld een
step, een fietsboot, een
ligfiets of een themaboot
van Waterlijn zoals
het drakenjacht of een
vleermuizenboot...

De stad

Tijdens de Rode Loper Dag viel jullie al het contrast
op tussen Vathorst en het historisch centrum. En
dan zijn we nog niet eens in de Amersfoortse
bossen geweest. Na in 2006 uitgeroepen te zijn tot
groenste stad van Nederland, mocht Amersfoort
zich vanaf eind 2007 ook een jaar lang ‘de groenste
stad van Europa’ noemen.
De Onze-Lieve-Vrouwetoren was lange tijd
het nulpunt voor alle kadastrale metingen in
Nederland. Door de centrale ligging in het land
en de gevarieerde landschappen in de omgeving
is Amersfoort een aantrekkelijke ontmoetingsen vestigingsplaats. En niet sinds vandaag of
gisteren: de stad heeft al sinds 1259 stadsrechten.
In de eeuwen die volgden ontwikkelden zich
hier bierbrouwerijen en een levendige textiel- en
tabaksindustrie, en in 1444 vond het ‘mirakel van
Amersfoort’ plaats. De stad van nu kenmerkt zich
door unieke wijken als Kattenbroek (interessant
voor architectuurliefhebbers), het milieubewuste
Nieuwland en het toonbeeld van de hedendaagse
consumentgerichte ontwikkeling: Vathorst.

Neem eens een kijkje in monumenten
annex vergadercentra:
• Sint-Joriskerk
• Sint-Aegtenkapel
• Mannenzaal
• Het Gasthuys
• De Observant
• Mariënhof

Leuke activiteiten in en om Amersfoort:
•   Shoppen in het historische stadshart
•   Onze-Lieve-Vrouwetoren beklimmen
•   Dagje DierenPark Amersfoort
•   Rondvaart door de binnenstad
•   Stadswandeling met Gilde Amersfoort
•   Varen over de Eem met de fietsboot
•   Zwemmen in Bosbad Amersfoort

Cultuur

Ook de cultuurliefhebber zit goed in Amersfoort.
In de zomer staat de stad bol van allerlei de
festivals en andere activiteiten. De theaters
en muziekpodia bieden het hele jaar door een
gevarieerd programma. Theater De Lieve Vrouw
is een filmhuis, theater en café in één. De Flint
biedt een ruime keuze aan theaterproducties.
Podium De Kelder is de populaire popzaal van
Amersfoort. De Kamers in Amersfoort-Noord is
het nieuwste huis voor cultuur en ontmoeting,
met een breed scala aan activiteiten. In de
zomermaanden biedt het openluchttheater bij het
Bosbad kindervoorstellingen. Van moderne kunst
tot stadshistorie, Amersfoort heeft een gevarieerd
museumaanbod, waaronder Kunsthal KAdE,
museum Flehite en het Mondriaanhuis. Kijk voor
meer informatie en het programmaoverzicht op de
website: www.tijdvooramersfoort.nl.
Amersfoort is een echte winkelstad. Van de
grote ketens tot boetiekjes, trendy winkeltjes,
delicatessenzaken en kunstgaleries: het is er
allemaal. Op donderdagavond is het koopavond,
vrijdag en zaterdag zijn de marktdagen. Gemiddeld
eens per maand is het koopzondag.

rode loper dag prénatal
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Eten & drinken

In de stad wemelt het van de meest uiteenlopende
cafés, kroegen en lunchgelegenheden. In het
zomerseizoen staan de pleinen vol met gezellige
terrassen en is er vaak livemuziek te horen.
Het zonnetje en een ambachtelijk gebrouwen
biertje doen de rest. Voor een avondje uit eten
kun je terecht bij een breed culinair aanbod: van
gerenommeerde (sterren)restaurants tot knusse
eetcafés, in historische panden, op een schip of in
een voormalige garage.
Kijk voor restaurants en cafés op
www.tijdvooramersfoort.nl

De Rode Loper is door de Gemeente
Amersfoort inmiddels verplaatst naar
wereldrestaurant en hotspot Dara
aan de Eem. Tussen de mediterrane
gerechten door vragen wij nogmaals
verschillende Prénatalmedewerkers
naar wat ze hebben met het bedrijf,
wat ze denken van Prénatal Hearts en
hoe ze na deze Rode Loper Dag naar
Amersfoort kijken.

Diana woont samen in Amersfoort
Wie Diana Baal
Wat “Ik werk sinds een half jaar als coördinator
marketingcommunicatie voor Prénatal.”
Prénatal Hearts “Daar komt alles samen waar
Prénatal voor staat: nieuw leven.”
Amersfoort “Sinds een half jaar woon ik in
Amersfoort. Hier ben ik gaan samenwonen. Dat
kwam ons qua ligging, werk, vrienden en familie
het beste uit. De historische kern van Amersfoort
vind ik heel leuk. We wonen in een vrij nieuwe
wijk uit 1996. Alle voorzieningen zijn in deze stad
om me te vermaken in mijn vrije tijd. Van theater
tot bioscoop, leuke zomerfestivals, winkels en
sport.”
Rode loper “Het gevoel op de rode loper gaat
voor mij gepaard met iets groots, nieuws en
bijzonders. De totaalbeleving van de Rode Loper
Dag vult me met enthousiasme en trots. Ik ben
trots op het bedrijf waar ik werk.”
Filmster “Het liefste zou ik gekleed als Bondvrouw over de rode loper schrijden.” ;-)
rode loper dag prénatal
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Vathorst-openbaring
Nadine van Doorn
en Saskia Scheening
(Prénatal) “De organisatie
met de Gemeente
Amersfoort verliep super
en flexibel”

Wie Ad de Wit
Wat “Ik heb een heleboel met Prénatal. Ik werk daar
en ben verantwoordelijk voor de logistiek. Wij zorgen
dat de bestellingen op de juiste tijd en plek te vinden
zijn in de winkels.”
Prénatal Hearts “Dat is een gevoel van binnenuit.
Een levenswijze zelfs. Hoe ga je met elkaar en
de klant om? Dit is bij Prénatal Hearts duidelijk
herkenbaar.”
Amersfoort “We hebben ook een winkel in
het centrum van Amersfoort. Met het nieuwe
servicekantoor van Prénatal krijgt Amersfoort voor mij
een extra bijzondere betekenis. Zoals ik Amersfoort
vandaag heb meegemaakt, heeft het verschillende
gezichten. Ik ben blij dat ik nu al meer heb gezien,
zodat ik straks niet alleen van mijn werkplek naar huis
op een neer ga. Vathorst was een openbaring. Daar
heb ik me plezierig gevoeld bij de vormen, kleuren
en vrijheid van verschillen. We zijn in Almere wel wat
gewend, maar dit sprak me echt aan. Om via het
water kennis te maken met het historisch centrum
van Amersfoort was ook bijzonder.”
Rode loper “Wij leggen ook wel eens de rode
loper uit bij bijzondere acties voor de klant. Ik voel
me dus zeer welkom in Amersfoort. Het is wel altijd
de afweging of je tijd kunt inruimen voor dit soort
activiteiten, maar het is een enorm goed initiatief van
de gemeente.”
Uitgerekend op Prénatals verhuizingsdatum
Wie Katinka Habets
Wat “Ik werk nu vijf jaar als designer voor
Prénatal. Onze meisjescollectie is een mix tussen
lief en stoer.”
Prénatal Hearts “We gaan op 10 maart
verhuizen naar Prénatal Hearts. Zelf ben ik
zwanger en op 10 maart uitgerekend. Dit maakt
het allemaal extra speciaal voor mij. Het concept
Prénatal Hearts zelf geeft een stukje toegevoegde
waarde dat Prénatal voor bedrijf en klant biedt.
Een extra gelaagdheid.”
Amersfoort “Tot voor kort had ik weinig met
Amersfoort. Ik woon in Arnhem, dus voor mij
komt het qua reizen beter uit. En het is een uniek
pand op een unieke locatie. Dat maakt het werk
leuker. Wij zullen regelmatig de stad in gaan voor
inspiratie of om met collega’s te eten.”
Rode loper “Het is een mooi welkom in de stad.
Leuk dat de gemeente dit doet!”
Filmster “Ik hou erg van de rockabilly-stijl. Dat
gaat wel verder dan films.”

Prénatal en Amersfoort:
een goede match
Wethouder Hans Buijtelaar deelt mee: “Ik
ben er trots op dat jullie (Prénatal) naar
Amersfoort komen. Wij hebben de rode
loper graag voor jullie uitgerold om jullie
welkom te heten in onze stad. De historische
binnenstad is het best bewaarde geheim
van Nederland. Zelf woon ik in Vathorst en
zo kan ik de ontwikkelingen aan de A1 en
werkzaamheden aan het Prénatal Heartspand dagelijks volgen. Amersfoort heeft veel
tweeverdieners en gezinnen. Amersfoort en
Prénatal zijn daarom een goede match.
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Simone de Jong en Brigitte
van Stokkum (Gemeente
Amersfoort) “Het was een
topdag. We hebben veel
reacties gekregen. Het is
een leuke club mensen!”

Het Venetië van Vathorst
Even voelt het of we op schoolreisje gaan als
we in de Besseling-bus stappen. Allereerst
worden we geëntertaind door Guus Meeuwis
(op het tv-scherm), gevolgd door Willem en
Jasper van de Gemeente Amersfoort (live). Ze
hebben wel iets weg van een komisch duo. Met
de Prénatal-medewerkers sjezen we over de
“snelweg van Amersfoort naar Moskou”, zoals
Willem die noemt. Na de mededeling dat op het
bedrijventerrein dure telefoons en vrouwenlingerie
te verkrijgen zijn, wijst hij ons snel zedig op
de zuilvormige eiken. En we vervolgen onze
ontdekkingsreis door Vathorst. Het lijkt wel of
we in een snoepwinkel zijn beland, met huizen
in alle smaken. Druk discussieren wij met elkaar
over de vraag welk huis het mooist is. Even
wanen we ons in Amsterdam als we het ‘Venetië
van Vathorst’ passeren. In de bus wordt druk
doorgesteggeld welke van de 11.000 huizen we
mooi vinden en welke niet. Zoveel huizen, zoveel
meningen. Het Vathorst-thema ‘een wereld
van verschil’ kan je onmogelijk ontgaan. Willem

in de kademuur is verwerkt vraagt
Waterlijner Hans ons: “Wie weet
wat het beroep was van de dame
met de goed gevulde boezem?
Nee, ze was geen vrouw van lichte
zeden. Ze was een boterdame
met een boterfabriek.” We komen
langs huizen met wel tweehonderd
kamers waar zeventig nonnen
kardinaal De Jong hebben verpleegd.
We moeten tot onze teleurstelling
concluderen dat raadspensionaris
Johan van Oldenbarnevelt het er in
onze tijd heel wat beter zou hebben
afgebracht: een meningsverschil zou
hem niet – letterlijk – de kop hebben
gekost, maar een gouden handdruk
hebben opgeleverd. Vervolgens leert
Waterlijner Hans ons wat te doen
om steenrijk te worden. Allereerst
gooi je een beeldje in het water, dit
wordt door iemand anders gevonden
en daarna als wonder bestempeld.
Zo trok ‘het mirakel’ van de Onze-

vertelt enthousiast verder: “Vroeger waren hier
veel koeien te vinden.” Die zijn nu vervangen
door McDonald’s, Eeterij de Hebberd en een
ambachtelijke slagerij. Vathorst heeft meer: vooral
veel kinderopvang en scholen voor al die jonge
gezinnen, een bibliotheek, het Icoontheater,
een op de VS geïnspireerd winkelcentrum en
een eigen station. Willem gooit er nog een
schepje bovenop: “Amersfoort heeft de grootste
carnavalsoptocht boven de rivieren. Je kunt dan
enorm uit je dak.” Tot slot: als deze busreis ons
nog niet heeft overtuigd om in Amersfoort te gaan
wonen, dan doet een half jaar forenzen dat wel,
verwacht Willem.
Steenrijk in Amersfoort
We vervolgen de Rode Loper Dag in het historisch
centrum van Amersfoort. Met Prénatal en de
Waterlijners in een sloep. Al snel blijkt waarom
de vrijwilligers van de Waterlijners model
hebben gestaan voor een van de werken van de
Kunstvaarroute die we tegenkomen, namelijk
de Spraakwaterval. Wijzend op een beeldje dat
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Tijdens de Rode Loper Dag
hebben wij als luistervinken
ons oor te luisteren gelegd.
Herken jij je eigen quote?
“De gastvrijheid van de
gemeente Amersfoort is
leuk, en de medewerkers die
überhaupt vóór vandaag niet
wisten wat ze gingen doen, zijn
enthousiast.”

Lieve-Vrouwekapel in ieder geval pelgrims met
geld van heinde en verre, waardoor de kerk met
toren gebouwd kon worden. Het werd de op twee
na hoogste toren van Nederland, na de Dom van
Utrecht en de Nieuwe Kerk in Delft. Jammer
genoeg speelden onhandige soldaten later met
vuurwerk en brandde de kerk op de toren na
geheel af.
We varen langs prachtige oude monumenten,
musea en cafés. Volgens Hans zouden kinderen
van nu maar wat graag vroeger geleefd hebben:
nadat men had ontdekt dat men niet ziek werd
van bier, kregen kinderen dit al vanaf hun zevende
jaar te drinken, in plaats van het vervuilde
grachtenwater.

Een van de rondleiders tijdens
de rondleiding door het
gebouw: “Als je vragen hebt,
moet je ze gewoon gooien.”
Een aantal dames tijdens het
bewonderen van de dames- en
herentoiletten: “Alles is roze en
blauw!”

Na al deze verhalen over restaurants, bier en cafés
laven we onze dorst en stillen we onze honger in
Wereldrestaurant Dara. Daar sluiten wethouder
Hans Buijtelaar en Prénatal-CEO Petra van der
Linden-Steenvoorden Brussen de Rode Loper Dag
in stijl af.

“Op de Rode Loper voel ik mij
in het zonnetje staan, zelfs nu
het regent.”
“Zelf ben ik zwanger en ook op
10 maart uitgerekend. Dit maakt
het allemaal extra speciaal voor
mij.”
“Amersfoort is naast Prénatal
Hearts het andere hart van
Nederland”
Een Waterlijn-vrijwilliger over
de carnavalsoptocht tijdens zijn
rondvaart over de Amersfoortse
carnavalsoptocht: “Enorm uit je
dak.”
“Waar ons kantoor nu staat,
was ooit zee!”

In reactie op de informatie dat
Mondriaan is geboren in het
Mondriaanhuis, zegt een van
de Prénatal-medewerkers:
“Daarom heet hij zo.”
“Direct personeel, daar hou ik
van. Al zei jullie directrice mij
net dat jullie moeilijk aan te
sturen zijn.”
“De Amersfoortse binnenstad
is het best bewaarde geheim
van Nederland.”
“Het is een mooi welkom in de
stad. Leuk dat de gemeente dit
doet!”
“Ons huis is jouw huis”

Colofon
Ono-Ono, One Day Magazine
Ono-Ono is Japans voor: zoveel
mensen, zoveel woorden. Het OnoOno, One Day Magazine-team zet
de woorden van de deelnemers en
beelden van uw evenement binnen
één dag om in een tijdschrift. Zo
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wordt uw evenement meer dan een
eendagsvlieg.
Neem voor uw eigen One Day
Magazine contact op met: Gijsbert
Raadgever (06-51626041)
Meer info over het One Day
Magazine: www.ono-ono.nl.

Het Ono-Ono team bestond
deze keer uit:
- Redactie: Simone Bommeljé
- Vormgeving: AKIMOTO
- Fotografie: Roelof Pot
- Eindredactie: Gaston Dorren

In maart 2012 opent Prénatal
Hearts haar deuren van het
ruim 15.000 vierkante meter
grote gebouw.
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