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BEdrijfsBElangEnvErEniging landsmEEr E.o.vrijdag 28 oktober a.s. 17.30 – 19.30 uur
Borrel aangeboden door: Ballonerie B.V.

locatie: Bistrot Chez Etienne,  
dorpsstraat 40A, Landsmeer

BusinEss BorrEl

niEuWsfliTs

Blowing for a living
Zijn Amerikaanse variant op deze uitspraak luidt: ” 
I am blowing for a living”. De echte praktijk is dat 
het echtpaar met 14 man personeel dag en nacht in 
touw is om de Ballonnerie te runnen.” In onze busi-
ness is het werken met deadlines, veel last minute 
werk. We kunnen het ons niet veroorloven om het 
werk even voor ons uit te schuiven want de opening 
van een pand bijvoorbeeld, een huwelijksvoltrek-
king opgesierd met ballonnen- erepoort of boog of  

het oplaten van ballonnen 
is tijdsbepaald”, geeft An-
nemiek aan. In onze bran-
che gaat het hoofdzakelijk  
om feestelijke gebeurtenis - 
sen waaronder openingen, 
jubi lea, filmpremières, ver-
jaardagen. Soms leveren 
we ballonnen voor een 
begrafenis. Klanten bellen 
vaak nog op het laatste 
moment voor een ballon-
nenopdracht.

Van boer-kraanmachinist en tandarts-
assistente tot ondernemer in ballonnen
Pim en Annemiek zijn op een gegeven moment in 
de ballonnen-branche terecht gekomen. ”Mijn vader 
runde feestwinkel’ Dam feestartikelen’ in Amster-
dam”, vertelt Annemiek en toen een ballonnendruk-
ker failliet ging, zat hij met een probleem. Pim en ik 
besloten toen na ons werk ballonnen voor hem te 
gaan bedrukken. Pim werkte nog bij een loonbedrijf 
als kraanmachinist en ik was als tandartsassistente 
werkzaam.” Eigenlijk was ik voorbestemd om boer  
te worden, merkt Pim op. Ik heb stage gelopen 
in Friesland bij een bedrijf met 280 melkkoeien.  
Vanwege de melkquota en de enorm hoge prijzen 
voor overname van een boerenbedrijf heb ik afge-
zien van deze beroepskeuze. Achteraf gezien ben ik  
heel blij met onze Ballonnerie-business, hoewel ik 
soms wel eens zou willen relaxen op de boerde-
rij. Voor het drukken van de ballonnen konden we  
terecht in de landbouwschuur van mijn vader in  
Zunderdorp. Na twee jaar ballonnen drukken  
’s avonds en in het weekend na ons reguliere 
werk, besloten we echt in de ballonnen te gaan.  Secretariaat: 

Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 088 220 2329 • Fax: 020 4821743
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl 
www.bvl-landsmeer.nl 

       Ballonnerie-familie Santhuizen 
                                        leeft van de lucht

“Ik leef van de lucht, alleen verpak ik 

het wel mooier”, is een gevleugelde 

uitspraak van ondernemer Pim 

Santhuizen, die samen met zijn 

echtgenote Annemiek Santhuizen-

Dam al bijna 25 jaar de Ballonnerie B.V. 

runt, die sinds drie jaar gevestigd is aan 

de TT Vasumweg 160 in Amsterdam. 

door: Tiny Kuiper



8 november 2011-  
Bezoek Coentunnelproject
Alle leden zijn middels een brief geïnformeerd over 
hoe het programma er deze dag uitziet.
Ook heeft iedereen een aanmeldingsformulier gekre-
gen en er waren nog een paar plaatsen beschikbaar 
toen deze flits werd geprint. We zullen gezamenlijk 
met de bus de rit naar dit project gaan.

25 november 2011 - VEBAN
Businessborrel georganiseerd door de BVL, waarbij  
leden van de VEBAN worden uitgenodigd.
Dit om de band met de VEBAN te versterken  en om 
leden onderling kennis met elkaar laten maken.

www.bvl-landsmeer.nl
Heeft u als lid zelf nieuwtjes die u wilt delen met  
andere leden, dan wel informatie die voor andere  

leden van belang is, meld het ons en het bestuur  
zal zorg dragen dat dit op de website wordt vermeld: 
info@bvl-landsmeer.nl. Zo houden we onze website 
aantrekkelijk en up to date.
Als u inlogt op de website, en deze link gebruikt  
http://www.bvl-landsmeer.nl/usage/, kunt u het ge-
bruik inzien.
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We ontdekten ook de markt van het ballonnen  
blazen en de ballonnendecoratie. Deze trend waaide 
over vanuit Amerika.

Decoratieopdracht
Van profvoetballer Sjaak Swart kregen we de eerste 
grote decoratieopdracht. We mochten het huwelijk 
van zijn dochter met ballonnendecoraties opluiste-
ren. We maakten bogen en ballonnenharten. Van ons 
spaargeld en een lening van Pims baas konden we 
onze eerste ballonnenblaasapparatuur aanschaffen. 
Via mond-tot-mondreclame kwamen er steeds meer 
nieuwe opdrachten binnen. We groeiden uit ons jasje 
en verhuisden van de schuur van Pims vader naar 
een loods achter ons huis, vervolgens zaten we 10 
jaar op de Motorkade en sinds drie jaar in ons pand 
aan de TT Vasumweg. Het huidige pand, strak van 
vorm met mooie gekleurde ramen, die verwijzen naar 
de vrolijke ballonnenwereld binnen, laten snel het 
beeld vervagen van wat de meeste mensen hebben 
bij de naam Ballonnerie als zijnde een Pietje Puk be-
drijf met een kabouteruitstraling. Aan de TT Vasum-
weg staat een indrukwekkend bedrijfscomplex met 
een prachtige zakelijke uitstraling. Zes Ballonnerie-
bussen en één aanhanger rijden door het hele land 
om de ballondecoratie-bestellingen weg te brengen 
en andere orders te realiseren. 

Vrolijke Effecterie-effecten  
van Nick
Er gebeurt heel veel bij de Ballonnerie. Er 
worden ballonnen gedrukt, de ballonde-
coratie is een tweede bedrijfspoot en de 
Ballonnerie fungeert als groothandel voor 
de feestartikelenwinkels. Een vierde poot, 
de special effects, wordt sinds kort gerund 
door de 20-jarige zoon Nick die ‘de Effec-
terie bv’ bestiert. Met licht-en geluidsef-
fecten, skyswingers , bellenblaas- en rook-
machines, vuurwerk en ballonneneffecten 
kleurt hij menig partij en feestelijke ge-
beurtenis. Zijn 13-jarige zus Jill zorgt op een andere 
manier voor het theatrale effect. Zij danst bij Lucia 
Marthas in de Talentklas.
 
‘Dam feestartikelen,’ 250m2 feestwinkel aan de  
Middenweg 40-42 in Amsterdam, maakt ook deel  
uit van het Ballonnerie-imperium.

Latex, folie en bubbleballonnen
De latex, folie-en bubbleballonnen voorzien van 
logo’s en teksten kom je overal tegen in het land. In 
ziekenhuizen, op kermissen, op Schiphol, bij filmpre-
mières, feesten en partijen en tijdens Koninginnedag 
in de stad als routemarkering bijvoorbeeld.

Ballonnencouturier,  
kunstenaar en Europees  
kampioen
De Ballonnerie werd eerste van Eu-
ropa tijdens de Sculptures Competi-
tion met een Chinese draak. Regel-
matig zijn Pim en Annemiek op het 
gebied van de ballondecoratie actief 
als kunstenaar, ontwerper of coutu-
rier. “Pim maakt nooit tekeningen 
of ontwerpen maar heeft alles in 
z’n hoofd zitten”, vertelt zijn vrouw. 

Voor de partij van Gerard Joling, die de Ballonnerie 
mocht verzorgen in Hotels van Oranje, maakte hij 
bijvoorbeeld twee ballonnenjurken voor de gastvrou-
wen. De Ballonnerie kwam ook in beeld in de ’Paul 
de Leeuw-show. waarin een jongen naar aanleiding 
van de film’ Up’ de wens te kennen gaf de lucht in te 
willen gaan met ballonnen. Vijfhonderd met helium 
gevulde ballonnen van 1 m doorsnede brachten hem 
op grote hoogte. Voor een ballonnenwedstrijd in Al-
berg werden door de Ballonnerie 258000 ballonnen 
opgeblazen. “We leveren ballonnen aan de particu-
lier, gemeentes maar ook aan de Arena, Rai bijvoor-
beeld, Hogescholen, bedrijven en noem maar op.” 
 
Zelf is het paar nog nooit verrast met een ballonnen-
groet. Voor de verjaardagen van de kinderen maken 
zij vaak nog wel even in ballonnen het cijfer dat hun 
leeftijd aangeeft. Het werken met ballonnen blijft 
boeiend en inspirerend vinden de Santhuizens. Veel 
tijd voor andere dingen blijft er jammer genoeg niet 
over. Pim houdt echter wel vast aan zijn wekelijkse 
korfbalwedstrijd en Annemiek is in het weekend 
graag gezellig thuis met de kinderen.

Via www.deballonnerie.nl is nog meer informatie 
verkrijgbaar over de groothandel, ballondrukkerij, 
ballondecoraties, ballonoplatingen en special effects.

van dE BEsTuursTafEl


