Het ideale bedrijf van …

Pelle Nijdam
BD-Jong nodigt elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving
van zijn of haar ideale bedrijf. Vanuit zijn ervaring als hotelier, voelt Pelle
Nijdam (31) zich gastheer in zijn Ekoplaza winkel in Schoorl. En klanten
voelen zich gasten.
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