De eerste stenen webwinkel
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Naam: Jan van Diesen
Leeftijd: 58 jaar
Aantal jaren actief als
ondernemer: ruim 38 jaar
Is ondernemer omdat:
dit in het bloed zit, ik heb
het ondernemerschap van
huis uit mee gekregen.
In mijn vrijetijd:
v.h. vrijwillige brandweer,
trompet en inzetten voor
plaatselijke activiteiten.
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