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Auction Logistics is een veelzijdige en 
dynamische onderneming. Jarenlange 
kennis en kunde op het gebied van 
veilinglogistiek is gebundeld. Wij kunnen 
u, als klant, een totaaloplossing bieden. 
Of het nu gaat om één klein pakket of om 
een complete machinelijn; wij verzorgen 
het voor u!

WWW.AUCTIONLOGISTICS.NL

Chr. Vermeer Transport gevestigd in 
Dongen (NL), Beerse (BE) en Strzelin (PL) 
heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld 
tot een middelgrote, veelzijdige 
logistieke dienstverlener. Zij biedt 
haar opdrachtgevers, naast standaard 
transportdiensten naar behoefte, ook een 
compleet logistiek dienstpakket.

WWW.CHRVERMEER.NL

Chr. Vermeer Trainingen verzorgt een 
goede opleiding op weg naar jouw 
rijbewijs. Je kan al rijles volgen vanaf 16.5 
jaar (2toDrive). Er wordt rijles gegeven 
door een vaste instructeur die je van 
begin tot eind in stappen begeleidt. Dit op 
een persoonlijke en professionele wijze.

Rijlessen worden gegeven in de regio 
Dongen, Tilburg, Waalwijk en Heusden. 
Bij vragen of aanmelding kun je bellen 
met onze rij-instructeur.

 Theo Pullen 
 06 50 96 90 70
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Voorwoord, Truckersdag 2017

Met luid getoeter trekken zo’n honderd 
vrachtwagens op zaterdag 8 april door onze 
gemeente en het Brabantse land. Voor de 28e 
keer beleven mensen met een beperking een 
fantastische dag. Als echte VIP’s rijden ze 
mee in stoere trucks en zwaaien ze terug naar 
alle mensen die langs de weg vol bewonde-
ring staan te kijken. 

Ook dit jaar is het stichting En Route weer 
gelukt om een prachtig evenement te orga-
niseren.  
Dankzij de onmisbare hulp van alle vrijwil-
ligers, chauffeurs en de bijdragen van spon-
soren kunnen velen genieten van een droom-
dag! Een dag waar veel VIP’s al het hele jaar 
naar uitkijken. Ik ben enorm trots op alle mensen die dit mogelijk maken. Dat 
Heusden de gemeente is voor doeners met een droom, wordt ook met deze Truc-
kersdag weer onderstreept. 

De stoet van Truckersdag En Route vertrekt zaterdagochtend vanaf bedrijvenpark 
Het Hoog in Nieuwkuijk. Na een mooie route over de Brabantse wegen is er een 
tussenstop bij de nieuwbouwlocatie van Christiaan Vermeer Transport in Tilburg 
voor een heerlijke lunch. 

Ik wens alle vrijwilligers, chauffeurs en vooral alle VIP’s een onvergetelijke dag!

Jan Hamming,
burgemeester
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Bouwbedrijf van Oyen bv

Julianastraat 18
5251 ED Vlijmen
Telefoon 073 - 511 23 05
www.vanoyen.com

•NIEUWBOUW

•VERBOUW

•RENOVATIE

•ALLE MACHINALE
TIMMERWERKEN

Marjolijn Langens-van Spaandonk
Freelance Tekstschrijfster
Dr. Schaepmanstraat 6
5151 CH Drunen

06-48387856

info@lectori-salutem.eu

www.lectori-salutem.eu

Lectori Salutem
Maakt lezen tot een belevenis.
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Voorwoord, Truckersdag 2017

Mag ik mij even voorstellen;

Mijn naam is Léon Koolen, sinds eind 2016 voorzitter van de 
Stichting En Route. Ik ben een “Bosschenaar” van 41 jaar, die 
sinds het jaar 2000 woont in de schitterende gemeente Heus-
den. Ik ben getrouwd en heb een lieve dochter van 8 jaar. Sinds 
eind 2004 ben ik actief in het bestuur van de Stichting En Route 
en daardoor voor velen waarschijnlijk geen onbekend gezicht 
meer. Ik heb inmiddels al een behoorlijk aantal mooie truckersdagen mee mogen organi-
seren en beleven. Destijds ben ik gaan assisteren bij de Stichting En Route omdat ik maar 
wat graag wilde meewerken aan zo’n prachtig evenement. Mee mogen zorgen dat je op 
1 dag zoveel gelukkige gezichten mag zien geeft een mens veel energie. Wat mij betreft 
dus met zijn allen samen op naar nog vele mooie Truckersdagen!

Genoeg over mij want over deze aankomende truckersdag op zaterdag 8 april aanstaande 
is ook wel iets bijzonders te vermelden. De tussenstop is deze keer namelijk wel op een 
heel fijne en snelle manier tot stand gekomen. Afgelopen jaar op de truckersdag kwamen 
er twee van onze bekende chauffeurs met het idee de tussenstop bij hen op het bedrijf, 
op de nieuwbouwlocatie,  te organiseren. Zij regelden een afspraak met hun werkgever en 
eigenaar van  CHR. Vermeer en met ons. Op de eerste afspraak hadden ze zonder dat wij 
iets hoefden toe te lichten hun collega’s al enthousiast gemaakt en het hele programma 
bijna compleet georganiseerd. Dat geeft ons al bestuur wel een heel warm gevoel.

Het voelt als een groot compliment voor ons hele bestuur maar ook niet te vergeten naar 
onze oud- bestuursleden, dat het enthousiasme bij onze chauffeurs in al die jaren zo is 
gegroeid, dat zij ons uit zichzelf zo groots ondersteunen bij de organisatie van een truc-
kersdag. Een warm applaus voor deze heren!

Deze dag kan uiteraard niet doorgaan zonder de prettige samenwerking met de stichting 
Eigenwijs en vooral ook de enthousiaste hulp van onze vele vrijwilligers. Denk hierbij on-
der andere  aan de chauffeurs, de verkeersregelaars, Ottobock die ons faciliteert bij de 
start, de EHBO, de lotenverkoop, de fotografie en vele anderen, maar ook aan de vele 
sponsoren. Al met al is het te veel  om op te noemen maar van onschatbaar grote waarde 
bij het realiseren van deze geweldige dag.

Het bestuur van de stichting En Route wenst iedereen een veilige en onvergetelijk feeste-
lijke dag toe, laten we er SAMEN een succes van gaan maken. Op naar het sein “motoren 
starten”!

Léon Koolen
Voorzitter
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Havenweg 15 
5145 NJ Waalwijk 

Tel: 0031 / (0) 416 - 67 19 10
Fax: 0031/ (0) 416 - 67 19 11 
email: info@ttgw.nl 

Internationaal Transportbedrijf Kuijs B.V.

Transport
Opslag

Tankstation

Openingstijden tankstation:
Ma. - vrij. 7.00-21.00 uur
Za. 8.00-20.00 uur
Zo. 9.00-20.00 uur

Internationaal Transportbedrijf Kuijs B.V.
Nassaulaan 61-71 5251 JB Vlijmen

Tel. 073 - 511 38 29 Fax 073 - 511 47 00
e-mail: info@kuijs-transport.nl

Kuijs B.V.
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Eigen Wijs

Truckersdag 2017

Voor Stichting Eigen-Wijs 
wordt 2017 een belangrijk 
jaar. Hoogstwaarschijnlijk 
gaan we van onze ver-
trouwde accommodatie 
op de Vliedberg in Vlij-
men naar het Patronaat in 
Nieuwkuijk. Onze deelnemers hebben echter vooral oog voor de speciale activitei-
ten die er elk jaar weer voor hun georganiseerd  worden. Truckersdag is daarbij on-
miskenbaar hét hoogtepunt van de vele activiteiten die er georganiseerd worden. 
Een hoogtepunt voor “de Vips” maar zeker ook voor de vele vrijwilligers, vrachtwa-
genchauffeurs en motorbegeleiders. Iedereen die oog heeft voor onze deelnemers 
ziet dat ze, ieder op geheel “Eigen-Wijze”, genieten van dit spektakel.

Wij zijn dan ook heel gelukkig met en tevreden over de samenwerking met Stich-
ting En Route. Een fantastische vrijwilligersclub die het, dit jaar alweer voor de 
28ste keer, mogelijk maakt dat dit super mooie evenement jaarlijks plaats kan 
vinden! Ze zijn op een heel betrokken manier heel erg begaan met al onze deelne-
mers! Ook de vele sponsoren die En Route ondersteunen zijn wij zeer dankbaar!

De aanloop naar 8 april duurt nog een tijdje en is voor veel van onze deelnemers 
niet altijd te overzien maar Truckersdag is daardoor ook een heel erg dankbaar on-
derwerp van gesprek op al onze activiteitenavonden in ons clubgebouw aan de Con-
stantijn Huijgenstraat 3 in Vlijmen. Elke maandagavond is er “Klup” (knutselen/
timmeren/verven/naaien/borduren) en om de week op donderdag wordt er muziek 
gemaakt door de Decibellen en op de andere donderdag wordt er toneel gespeeld 
door de DoeMaarWatjes. Loop gerust eens binnen tijdens deze activiteiten en ge-
niet van de oprechte beleving die daar plaats vindt! Tot aan de zomer in ons “klup-
gebouw” op de Vliedberg en na de zomer hopelijk in het Patronaat in Nieuwkuijk!

Stichting Eigen-Wijs wenst iedereen een onvergetelijke dag toe! Wij zullen er alles 
aan doen om stichting En Route te ondersteunen om dit doel te bereiken!

Bestuur stichting Eigen-Wijs  
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Albert Einsteinweg 27
5151 DK  Drunen
Tel: 0416-382196
www.gjbanden.nl

G.J. Banden Drunen V.O.F.

Gert-Jan van der Cruijsen

Bandenservice
Uitlijnen
Remmenservice
Uitlaten
Onderhoud
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DE KORTSTE WEG NAAR
EEN CARROSSERIE OP MAAT!

    • Gesloten aluminium combi-systeem

    • Lichtgewicht aluminium Combi-2000

    • Plywood

    • Huifopbouw, vast en demontabel

    • Open laadbakken

    • Geïsoleerd met polyester, staal of aluminium beplating

    • Speciaal carrosserieën

    • Alle typen laadkleppen

    • Interieur, spuitwerk en belettering naar wens

Tevens schadeherstel en balieverkoop

uit een ruim assortiment carrosserie-onderdelen.

Meer dan 50 jaar ervaring
en via de Combi-Groep kunt u rekenen op landelijke service!

Carrosseriebouw Compaan Tilburg BV 

Hectorstraat 7, 5047 RE Tilburg - Tel. 013-5421192
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BESTUURS-SAMENSTELLING
STICHTING ”EN ROUTE”

Van links naar rechts:

Dion Hendriks

Pieternel van Ruremonde, secretariaat tel. 073-5118306

Léon Koolen, voorzitter 

John van Kempen tel. 06-54650729

Cees Kuys, penningmeester tel. 073-5114835

Henk van Os

Mart Carels
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Kraaivenstraat 32, 5048 AB Tilburg
Postbus 78, 5700 AT Helmond
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Parallelweg-West 54B, 5251 JG Vlijmen

Tel.: 073-5130628 • E-mail: tandartsenpraktijkvlijmen@ymail.com

Tandartsenpraktijk Vlijmen

Autobedrijf Charles Verhoeven 
Onderhoud, Reparatie ,APK 
In en verkoop Auto’s 

Haarsteegsestraat 106-B
5254-JT  Haarsteeg 
Tel: 06 22 81 01 94 Openingsuren: ma / vrij 08:00 tot 12:00

                                               13:00 tot 17:00

Zijlstralaan 1 , 5251 SE  Vlijmen
Tel.: 073-5116346
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80 winkels onder een dak
700 parkeerplaatsen

Het winkelcentrum van de toekomst
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Hongerenburgweg 10, Vlijmen tel. 073-511 64 16
www.timmerbedrijfdevaan.nl
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Van Haren 
Schoenen BV

Hoogeinde 35
5142 GB Waalwijk
Tel. 0416 - 562200
www.vanharen.nl

Tel. 073 - 5119684
 VLIJMEN: OLIEMAAT

MARCEL’s
Bloemen- en
Plantenshops
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Vertrek bij Ottobock 2016
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Burgemeester van 
Houtplein 22
5251 PV Vlijmen
tel: 073 6898613
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Tussenstop
Vliegbasis Volkel 2016
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Mommersteeg 46, 5254 VM Haarsteeg, 
Postbus 135, 5250 AC Vlijmen, Tel. +31 (0)73 511 90 01

www.brabantplant.nl

Samenwerken zit in onze natuur

Verkoop, onderhoud en reparatie 
van land en tuinbouw machines, 

tuin- en parkmachines

Hultec bv
Middelweg 12a - 5253 CA Nieuwkuijk

www.hultec.nl - Tel: 073-5111505
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Ton en Nicolette
v/d Veen

Nieuwkuijksestraat 102
5253 AJ  Nieuwkuijk
Tel. 073 - 511 85 99

www.berepot.nl

Corr.-adres:
Sterrestraat 13
5256 EL Heusden

VERKOOP EN REPARATIE VAN:

Kapzeilen
Dekkleden

Ladingvastzetsystemen
enz.

Werkplaats:
Industrieweg 10

5256 PC Heusden
Telefoon 0416-661370

Dortmans Taxi
Heidebloemstraat 15A, 5482 ZA Schijndel

Tel: 073 6314499   Fax: 073-6110586
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Feestavond
De Voorste Venne 2016
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Bezoekadres
      Nieuwkuijksestraat 103
      5253 AE  Nieuwkuijk

Postadres
      Postbus 14
      5253 ZG  Nieuwkuijk

Telefoon
      073 - 513 00 49

Internet
      www.walterverhoeven.nl

E-mail
      info@walterverhoeven.nl

Koper- lood- en zinkwerken

Lei bedekkingen

De locatie voor:
• bruiloften
• recepties,
• feesten
• vergaderingen
• koffietafels
• buffetten

Tel. 073-5118584
Mob. 06-53427770

Welkom bij Bladerbrochure!

Het maken van uw digitale brochure wordt met bladerbrochure een 123tje en is daar-
naast nog zeer voordelig ook! Binnen enkele minuten kunt u uw brochure op diverse 
manieren op uw website publiceren! Indien u meer geavanceerde zaken in uw blader-
brochure wilt verwerken, zoals video en doorlinken, email ons dan!

w w w . b l a d e r b r o c h u r e . n l
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www.hooft.nl 
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TRANSPORT

Alsemgeest
ROSMALEN  TEL. 073 - 522 64 60

Wij wensen de organisatie en deelnemers
een fijne Truckersdag!
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RIANT verhuur
Verhuur van bouw-
en feestartikelen!!

Vliedbergweg 14a, 5251 RP  Vlijmen - Tel. 073-5111848
www.riant-vlijmen.nl

Openingstijden: ma-vr 08.00 - 17.30 uur  za 08.00 - 16.00 uur

 
www.vd-putten.nl

Alarminstallaties 
Branddectectie
Camarabeveiliging
Electronische inst.
Netwerksystemen
Telecom installaties
Toegangsbeveiliging 

Siloweg 630
5222 BM ‘s-Hertogenbosch
Tel.:073-6123512

telefoon 073-6562613 
www.schuurmans-schilderwerken.nl
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www.adbrandsautoschade.nl

AUTOSCHADE?
VOOR SNEL,

VEILIG
EN

VAKKUNDIG
HERSTEL:

HARRIE GOESTEN EN ZONEN
GROOTHANDEL IN AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT

d’Oultremontweg 16a  5154 PD Drunen
Telefoon 0416-373555  Fax  0416-380548

André Verreijt

T +31 (0)6 54 36 55 46

E info@vob-vlijmen.nl
W www.vob-vlijmen.nl

• 24 UURS SLOTENSERVICE
• DEUREN AFHANGEN
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Sponsors Koffietafel

Al meer dan 65 jaar
Bakkerij Vermeulen

Vlijmen Tel. 073 - 5112406

DE HELE DAG VERS GEBAKKEN
Plein 10, Vlijmen, tel. 073 - 511592

Slagerij Derks
partyservice - barbecue - 

buffetten

Oliemaat 9, Vlijmen
Tel.: 073-5130263

www.slagerijderks.nl

Een winkel vol smaak

Vlijmen
Filiaal Drunen
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John de Gouw
EVENEMENTENVERZORGING

Voordijk 69
5254 VG Haarsteeg

Tel.: 073 - 5117541
Mobiel: 06 - 53417847

Supermarkt en slijterij
Vlijmen

Hoofdprijs uitreiking
Loterij 27e Truckersdag

Op de feestavond van de zeventwintigste Truckersdag voor mensen met een 
verstandelijk beperking, georganiseerd door de Vlijmense Stichting “En Route” 
werd de trekking van de loterij verricht.

Op 6 mei nam winnaar Niek v.d. Berg uit Vlijmen samen met kleindochter Rijntje 
de fiets in ontvangst uit handen van Ron Fitters. 

Bestuursleden Stichting En 
Route Leon Koolen en Cees 
Kuys overhandigden een 
bloemetje.
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Reacties van onze VIP’s
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Vlijmen    T 0416 38 21 81    I www.vugts.nu

Tel. 073 - 5119684
VLIJMEN: OLIEMAAT

MARCEL’s
Bloemen- en
Plantenshops
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Stacaravan of bungalowtent in ,

Italië, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Slovenië of Oostenrijk

Gratis week tussen 15/4 en 17/6 voor 2017 of 2018 op basis van actuele beschikbaarheid.

       
       

       
 uit het volledige aanbod van Roan m.u.v. stacaravan Supreme

 

Super Hoofdprijs

Aangeboden door ROAN Camping Holidays
www.roan.nl
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  www.kaakgroup.com 

Specialist in bakkerij machines

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s,

check onze website voor de actuele vacatures.

MEER INFO:
www.benier.nl
Looier 20, Nieuwkuijk
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ROUTE TRUCKERSDAG ZATERDAG 8 APRIL 2017
Route onder voorbehoud

09.45 uur Vertrek Ottobock | Jos America ‘t Hoog Nieuwkuijk
 Startsein door: 

 NIEUWKUIJK: Abt van Engelenlaan, Haarsteegsestraat, 
 Mommersteeg, Akkerstraat, 10.10uur Plein, sint Catharina-

straat, Nassaulaan, 10.17uur Burgemeester van Houtplein, 
Deken van Baarstraat, Nieuwkuijksestraat, Bosscheweg

 DRUNEN: 10.25uur Duinweg, Beethovenlaan, Statenlaan, 
10.35uur Overlaatweg, 

 WAALWIJK: Akkerlaan, Groenewoudlaan, Burgemeester 
 Smeelelaan, Wielstraat, 10.50uur 
 LOON OP ZAND: Tilburgseweg, Bevrijdingsweg, Belgiestraat, 

Amerikastraat, Hoofdstraat, Rechtvaart, Nieuweweg, 
 Capelsedreef, Gemeentenweg, 11.10uur 
 DONGEN: Gaasjesweg, Fazantenweg, Minister Goselinglaan, 

Monseigneur Nolenslaan, Vennen, Eindsestraat
 TILBURG: 11.35uur Burgemeester Letschertweg, Athenastraat, 

Theseusstraat, 11.45uur tussenstop terrein Chr. Vermeer.
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14.00 uur Vertrek TILBURG
 
 TILBURG: 14.00uur Theseusstraat, Gesworenhoekseweg, Burge-

meester Letscherweg, Dongenseweg, Heibloemstraat, Middel-
straat, 14.15uur 

 LOON OP ZAND: Heideweg, Kasteelhoevenweg, Kasteellaan, 
14.30uur 

 UDENHOUT: Udenhoutseweg, Slimstraat, Groenstraat, Biezen-
mortelsestraat, 14.55uur 

 HAAREN: Rundsvoort, Heikant, Nieuwkuijkseweg, Vendreef, 
15.20uur 

 VLIJMEN: Plein, Mommersteeg, Haarsteegsestraat, 15.30uur De 
Hoeven, Heusdenseweg, Kerkstraat, Elshoutseweg, Spoorlaan, 
Lipsstraat, Duinweg, Beethovenlaan, Statenlaan, Grotestraat, 
Joost van den Vondellaan, 16.00uur Anton Pieckplein, 

 EINDLOCATIE.

15.45 uur-16.00 uur  AANKOMST VOORSTE VENNE DRUNEN

Vanaf 16.00 uur  Feestprogramma in de Voorste Venne, in besloten kring.

Meer vrijheid met de Zonnebloemauto. 
 
Mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel, kunnen vaak niet zelf bepalen hoe 
laat ze ergens heen gaan en met wie. Laat staan dat ze spontaan kunnen beslissen later naar huis 
te gaan, omdat het nog zo gezellig is. De Zonnebloem startte daarom met het verhuren van 
Zonnebloemauto’s, aangepaste personenauto’s voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. Zo is er 
nooit meer gedoe om over vervoer te beschikken.  
 
Welzorg maakt met de zonnebloemauto  mogelijk dat op de truckersdag 2017 2 rolstoelgebruikers 
mee mogen rijden in de zonnebloemauto. 

Mensen die gebruik maken van een 
rolstoel of scootmobiel, kunnen vaak 
niet zelf bepalen hoe laat ze ergens 
heen gaan en met wie. Laat staan 
dat ze spontaan kunnen beslissen la-
ter naar huis te gaan, omdat het nog 
zo gezellig is. 

De Zonnebloem startte daarom met 
het verhuren van Zonnebloemau-
to’s, aangepaste personenauto’s voor 
rolstoel- en scootmobielgebruikers. 
Zo is er nooit meer gedoe om over 
vervoer te beschikken.
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Tuinbouwweg 41
5254 VJ Haarsteeg
Telefoon 073 - 5112509
Autotelefoon 06 - 55855100
Telefax 073 - 5116223

O P S L A G
V E R H U U R
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Biografie Party Pack

Biografie van Party Pack

Wij willen ons even voorstellen, wij zijn Party Pack, een zangduo uit Den Bosch. We willen  u het ontstaan en de ge-
schiedenis van Party Pack even onder de aandacht brengen.
In 2011 is de voorloper van Party Pack, “de Floppers” ontstaan. 4 stamgasten van cafe de Sjang hadden het idee op-
gepakt om samen een kwartet te vormen. Dit kwam door de gezelligheid, die iedere zondag aanwezig was/is in ons 
stamcafe, waar  bezoekers komen die erg op het nederlandstalige lied gesteld zijn. De microfoon ging iedere zondag 
rond en iedereen zong zijn liedje mee. Na verloop van tijd, kwam de gedachte bij 4 stamgasten op om samen iets 
leuks te gaan doen. Zodoende was een kwartet geboren. Deze 4 mannen gingen fanatiek repeteren iedere week en 
zo ontstond de formatie de Floppers. De begin formatie bestond uit de heren Theo van Overbeek, Toon Dera, Ton-
nie Weber en Leon Hoogeveen. Door persoonlijke omstandigheden haakte Toon Dera na 2 jaar af, en een jaar later 
haakte ook Theo van Overbeek, om persoonlijke redenen af. Zodoende bleven Tonnie weber en Leon Hoogeveen over. 
Ondertussen hadden we ook een naamsverandering ondergaan, want de naam “floppers” was niet echt uitnodigend. 
Er zijn wat mensen vanuit de muziekwereld ingeschakeld om een naam te verzinnen voor het overgebleven duo. Daar-
uit kwam naar voren, de huidige naam, Party 
Pack. Het team party Pack bestaat op dit mo-
ment uit meerdere personen. Tonnie Weber 
& Leon Hoogeveen (zangers),Hans Bouwman 
(manager), Theo van Alebeek (geluidsman), 
Ron Michielsen (tekstschrijver), Alex Bouw-
man (componist), Ad Damen (geluidsstudio)  
Acco Spierings (fotograaf), Ben Franswa (PR 
Nederland) en Jerry van der Veken (PR Belgie)
Party Pack zet zich in voor de ouderen en voor 
de mindervalide medemens. Zo geven we re-
gelmatig optredens in verzorgingstehuizen, 
al dan niet met collega artiesten en zijn we 
ambassadeur geworden van stichting “ont-
moeten” in Den Bosch. Met deze stichting ver-
zorgen we 9 zondagen per jaar een geweldige 
samenzijn voor onze mindervalide medemens 
en wijkbewoners van de Haaren / Donk / Reit. Iedere laatste zondag van de maand organiseren we iets. Zo regelen 
we dan collega artiesten om een leuk optreden te verzorgen en wordt het eten geregeld voor de bezoekers van dit 
geweldige samenzijn. Dit samenzijn is dan in de BBS haren/Donk/Reit  in Den Bosch van 11.00 uur tot 14.00 uur. Het 
doet ons goed, als we die lachende gezichten zien van onze “gasten”. Daar doen we het voor. 
Wij zouden zeggen, houd onze facebookpagina “Party Pack” in de gaten om te zien wat er te doen is. De bezoekers 
van de zondag bijeenkomsten betalen € 5,00 en hebben een gezellig samenzijn. Bent u benieuwd hoe dit eruit ziet, 
aarzel dan niet en kom op de zondagen dat er iets georganiseerd  wordt eens gezellig kijken. 
Wij zijn trots, dat we op de truckersdag van En Route, aanwezig mogen zijn, om jullie muzikaal te ondersteunen en 
hopen op een mooie entourage met ons publiek, die we er ook zeer zeker bij willen betrekken. 

Met vriendelijke groet namens team Party Pack,
Leon Hoogeveen
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Bert Fitters
• SYSTEEMPLAFONDS
• SYSTEEMWANDEN
• LAMBRIZERINGEN
• STUC PLAFONDS GIPSLIJSTEN+ORNAMENTEN
• INBOUWVERLICHTING

Dealer: LUXALON - CEPAM - OSMO - HORNITEX

Industrieterrein Het Hoog
Hopbrouwer 6
5253 RD Nieuwkuijk

Tel. 073-5113886
Fax 073-5118093
www.bertfitters-afbouw.nl
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Met dank aan...
• Ton van Veghel, Doe het zelf
• VOB onderhoudsbedrijf 
 André Verreijt
• Café zaal d’n Bork 
• Autoschade Ad Brands
• Bouwbedrijf Van Oyen
• Bert Fitters systeemplafonds etc.
• Zon Apothekers
• Helftheuvel Winkelcentrum
• Remmers Carrosserieën
• Gijselhart Zeilmakerij
• Slagerij Klein Holkenborg Vliedberg
• Frits Kroot tandtechniek
• Mandemakers Kaatsheuvel
• Fam. Burghouts Haarsteeg
• Chinees specialiteiten restaurant
 Lotus
• Versteeg Metaalgroep Heusden
• Silvester Andriessen Juwelier en
 Goudsmid
• G.J. Banden Drunen
• Tandartsenpraktijk Vlijmen
• H.J. van Drunen
• Shoetrade
• Arro hekwerk & veranda’s
• Truck & Trailer Groep Waalwijk

• EMTE Supermarkt & Slijterij Vlijmen
• Bladerbrochure.nl
• AH Filiaal Drunen
• Optiek Mari de Greef Vlijmen
• Boom Verhuur
• Autohandel Th. van Dal Vlijmen
• Koks Friture, Henri en Saskia Koks
• Tegelhandel van der Kolk Vlijmen
• De Vitaminetuin Jos van Vugt
• Sansoft computers
• John de Gouw 
 Evenementenverzorging
• Marcel’s Bloemenshop (Oliemaat)
• Drukkerij Sikkers
• Keurslagerij Bart v.d.Ven
• Bakkerij Vermeulen/Bas
• Walter Verhoeven Loodgietersbedrijf
• De Woonnotaris.nl
• HLB van Daal & Partners
• Maik van Hulten 
• Ivo Heetkamp Transportbegeleiding
• Alliance Nieuwkuijk
• Parkmanagement ’t Hoog
• Boelen Metaalbewerking
• Gebr. Jonkers Elshout
• Ottobock | Jos America
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WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL
EEN PRETTIGE DAG!

De Statie 2  •  www.zonapothekers.nl  •  073 - 5187520
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Vanaf januari 2017 kunt u ook bij ons terecht voor alle sportkleding en sport benodigheden
                                   Bezoek onze website www.europesportswear.nl 
                                                                  

The Nederlands Tel.: 0031 ( 0 ) 735114291

-
Voor al uw reclame en promotionele artikelen 

Bedrijfskleding en promotionele kleding

-KLEDING.NL
Bekijk onze webwinkel voor T-shirts - Polo’s - Sweaters - jacks enz.
                                          www.santino-kleding.nl

Siloweg 664   5222BM ‘s-Hertogenbosch
    Bezoek showroom alleen op afspraak 

Tel: 073-7 200 400
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Met dank aan...
• Hultec
• Topslagerij Arno Derks
• Gilbert Exotics Vlijmen
• Wilbert v.d. Ven Speelgoedzaak 
 Vliedberg Top 1 Toys
• Hart van Drunen
• Driessen Verf
• Strikolith
• Praktijk Aurelia Drunen
• Remmers Tilburg
• Truckwash
• IVD Verhoeven Drunen
• Bakker Bart
• Gemeente Heusden
• Van Warmerdam Opticiens
• Maatschap van de Heijden 
 Fysiotherapie Vlijmen
• Transportbedrijf Rene Lammers
• Kivits Drunen bv
• Maurang Transporten
• Dems tattoo
• Zonstudio Vlijmen
• T&T RVS service
• Benier
• Roan Camping Holidays
• Snijders Isolatie

• Brabant-Plant plantenkwekerij
• Van Hooft
• Rode Kruis
• Bert van Venrooij
• Marcel Kuijs
• Kids Castle
• Van Mensvoort Hoveniers
• Verhoeven Auto’s Haarsteeg
• F13 Automatisering
• Marefsup
• Bandenhal Sander Fransen
• Restaurant Het Goudhaantje
• Autorijschool Jeroen Bosch
• AJM Cleaning
• H.J. van Drunen
• van de Putten Installaties
• Welzorg
• Eddy Mommersteeg
• Brandweer ‘s-Hertogenbosch
• aannemersbedrijf 
 G. Clement en Zn v.o.f. Nuland
• Bechtold Reclame
• Mark de Laat, loodgietersbedrijf
• DeSloper.com
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udenhout • den bosch
postbus 117, 5070 ac udenhout
t: 013-522.9280 f: 013-511.4528 e: info@abrex.nl

’s-Hertogenbosch Rosmalen Vlijmen

Kantoor Vlijmen: Dé Woonnotaris.nl
Julanastraat 19
Postbus 85
5250 AB Vlijmen
Tel. 073 - 513 36 66
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Met dank aan...
• Harrie Goesten en Zn. 
 Groothandel in groenten en fruit
• Alsemgeest transport
• Rudy van Bladel groenten en fruit 
 Haarsteeg
• Abrex Logistics
• Pieter Vermeulen warme bakker
• Gerard Lammers 
 Expeditie en Transportbedrijf
• Kuys Transport
• A2 Logistics Engineering bv
• De Vaan timmerbedrijf Vlijmen
• van Haren schoenen
• D’n berepot Nieuwkuijk
• Sjeng Verstappen
• Actief Zorg
• De Rooy Transport Waalwijk
• Opzeeland
• Koning Willem I College
• v.d. Linden Transport Waalwijk
• Van Bijnen transport
• Daelmans banket
• Michel van de Wiel transport
• Vermeer transport Loon op Zand
• RTO/TPG
• Jos van Vugt groenten en fruit
• Mandemakers Elshout
• Van Garderen transport
• Van Gansewinkel
• Installatiebedrijf 
 Verhoeven - Drunen bv

• Mario van Drunen 
 Bloemen en Planten
• VW-Audi dealer van Mossel b.v.
• Brandweerwagens 
 gemeente Heusden
• Fleet Point
• Ad Eijkemans
• Opzeeland Hedel
• Hartog en Bikker
• G.L.S.
• Van Erp Afvalbedrijf Drunen
• Europe Reclame
• de Wit elektrotechniek
• Taxi Dortmans
• Trammeltammel
• Synergie
• Mantra Transport
• Riant Verhuur
• Profile Fitters de fietsspecialist
• Eric Slijterij
• K2B Media
• Van den Berk audio
• DB darts
• Geert Habraken Montage
• Mari Frunt
• van Laarhoven bouw
• Schuurmans Schilderwerken Vught
• Joey Kerkhof
• Party Pack
• Jan de Vaan
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Ton van Veghel
verf, behang, verlichting,

schilderwerken

Achterstraat 7, Vlijmen, Telefoon 073-5113781

Verf van:
Sigma, Sikkens, Flexa, Levis, Wijzonol, Histor

Wij maken de verf voor u op kleur; ook Latex.
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Warmtewisselaars (Shell&Tube), 
Drukvaten, 
Samenbouw van apparaten, 
Platenvriezers, 
Appendages en pompen

MAREFSUP B.V.
Klompenmaker 12 (Het Hoog)
5253 RH Nieuwkuijk
The Netherlands 

T +31 (0)73 3034120
E info@marefsup.com 
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Marcel Kuys Transport 
06-51752679

Maik van Hulten Speciaal Transport
Tel.: 06-25178475

Wij wensen alle ‘VIPS”weer

een onvergetelijke Truckersdag !



Stacaravan of bungalowtent in ,

Italië, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Slovenië of Oostenrijk

Gratis week tussen 15/4 en 17/6 voor 2017 of 2018 op basis van actuele beschikbaarheid.

                      uit het volledige aanbod van Roan m.u.v. stacaravan Supreme

 Super Hoofdprijs
Aangeboden door ROAN Camping Holidays

www.roan.nl
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Met dank aan 
Sponsors loterij 2017

• Eric Slijterij
• Cools brillen
• APK Service
• Sansoft Computers Vlijmen
• Profile Fitters de fietsspecialist
• Marcel’s Bloemenshop
• Kivits Sport
• Actief Zorg
• Vis/Palingkoningin Diana Krol
• Kids Castle
• Roan Camping Holidays

MARCEL’s
Bloemen- en
Plantenshop

T 088 750 82 00 • WWW.ACTIEFZORG.NL

Hulp in de huishouding | Verzorging
Verpleging | Begeleiding | advies
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T 088 750 82 00 • WWW.ACTIEFZORG.NL

Hulp in de huishouding | Verzorging
Verpleging | Begeleiding | advies
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Biografie Joey Kerkhof

Joey Kerkhof is geboren op 4 april 1991 ‘te ‘s-Hertogenbosch
Joey was al  vrij  vroeg met muziek bezig
Vroeger draaide hij op zijn kamer muziek en zong mee met de muziek met een microfoontje.
Joey deed ook  vaak mee met karaoke en playback shows.
Op zijn 13e jarige leeftijd werd joey lid  van een drum vereniging genaamd jeugd drumband de 
Hint die in die tijd gevestigd was op zuid in  wijkcentrum de Zuiderster
Bij deze drumband heeft hij enkele drum diploma’s weten te behalen
Een paar jaar later is hij ook begonnen bij de koningklijkeharmonie uit ‘s-Hertogenbosch .
Waar hij inmiddel wel mee gestopt is  vanwegen het zingen Trommelen doet hij nog  wel bin-
nen in een carnavals vereniging en muziek kapel en dit doet hij nog steeds met alle plezier
Het zingen  vond joey steeds leuker  vinden en 
zong ook af en toe een liedje op feestjes van 
zijn familie en  vrienden
Voordat Joey begon met professioneel optre-
den heeft hij  van 2 collega artieste een fanclub 
opgericht , maar inmiddels heeft hij die taak 
aan andere afgeven  vanwege tijd gebrek.
Toen Joey 18 jaar werd hadden zijn 
familie,ouders, vrienden en collega’s een sur-
prise party voor hem geregeld met live muziek 
en disco.
Natuurlijk kon hij het niet laten ook zelf op te 
treden en kreeg van collega artiesten te horen 
dat hij zelf als professioneel zanger een succes 
kon zijn.
Joey heeft dit advies opgevolgd en heeft inmid-
dels al heel wat optredens achter de rug en met 
groot succes.
Joey heeft als motto: 
zijn de mensen blij en tevreden dan ben ik het ook.
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Hopbrouwer 25 /  5253RD  Nieuwkuijk  Tel: 073-5112285
metaalmaatwerkspecialist

Haarsteegsestraat 80
5254 JT Haarsteeg

Tel. 073-5116671
Fax 073-5117293

Mobiel: 06-51522991

RENÉ LAMMERS
T R A N S P O R T B E D R I J F

Nassaulaan 83
5251 JB VLIJMEN

Tel. 073 - 511 62 97
Fax 073 - 511 84 26
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Biografie Remco Drijver

Remco is inmiddels een vaste gast op onze Truckersdag. Hij is geboren op 16-06-1976 in Ermelo. 
Als kleine jongen trad hij al op in het café van zijn vader. Hier beleefde hij zoveel plezier aan, dat 
hij zich is gaan toeleggen op het schrijven van teksten. Later is hij ook teksten en liedjes gaan 
schrijven voor regionale artiesten en bands. 
Vanaf 2008 zal hij zelfstandig gaan optreden en met Nederlandstalige nummers het publiek ver-
maken. Als zanger van een Nederpopband heeft hij dan ook veel zang en podiumervaring opge-
daan. Met deze band tourde hij door het hele land en heeft leuke tijden beleefd. Zo was deze band 
veelvuldig te horen bij 3 FM, 100 % NL en stond in voorprogramma’s van o.a. De Dijk, Girls wanna 
have fun en Henk Westbroek. 

Nadat Remco samen met volkszanger Grad Damen een optreden mocht verzorgen in de Achter-
hoekse Hartshow is hij op het idee gebracht om ook zelf op te gaan treden. Vanaf dit jaar treed 
hij dan ook op om met Nederlandstalig repertoire 
het publiek te vermaken. Dit repertoire bestaat 
voornamelijk uit nummers van Jan Smit, Wolter 
Kroes, Jannes en Grad Damen.

Aan eigen werk wordt uiteraard ook gewerkt, 
maar daar zal in de toekomst meer over bekend 
worden gemaakt. Remco heeft ook een Tros ar-
tiestenpagina. Deze is te vinden via www.ster-
ren.nl. Remco hoopt u gauw te zien bij één van 
zijn optredens in het land.



54

Cafetaria en Eethuis 
't Goudhaantje 

Akkerstraat 14
  5251 EBVlijmen

     Tel.:073-8222192

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag 11:30 t/m 21:00
Zondag 11:30 t/m 22:30

                          Haarsteeg
073-6893103

BANDENHAL
SANDER FRANSEN

Het adres voor nieuwe en gebruikte banden
Geopend van maandag - vrijdag 09:00 t/m 17:30

Zaterdag 09:00 t/m 13:00
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• Grond-, Weg- & Waterbouw

• Bermverlaging

• Sloopwerken

• Asbestsanering

• Specialistisch vijzel-werk

• Bodemsanering

• Immobiliseren

• Recycling & Transport

• Grond- & Reststoffen

Wij zijn uw partner 
als het gaat om:

Hoofdvestiging
Nieuwkuikseweg 2 
5268 LE Helvoirt 

T 0411 - 64 19 80 
F 0411 - 64 30 72 
info@gubbels.nl 

www.gubbels.nl

Mobiele recycling



56

Mandemakers Transport  •  Huub van Doorneweg 3  •  5151 DT Drunen
T 0416 37 83 79  •  M 06 53 18 43 29  •  www.mandemakerstransport.nl

Verhuur van containers van 2 t/m 42 m3 - Ook voor particulieren

•  Straatwerken
•  Grondwerken
•  Sloopwerken
•  Verhuur van containers
•  Leveren van ophoogzand en zwarte grond
•  Verhuur van kranen, laadschoppen en 
    mini-graafmachines

•  Straatwerken
•  Grondwerken
•  Sloopwerken
•  Verhuur van containers

van der Ven
Vlijmen

van der Ven
Vlijmen

reclamebeletteringen

© ontwerp:
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Stap voor stap…
Doelgericht in 
beweging.

volg ons @HLBVDP 

www.hlb-van-daal.nl

HLB Van Daal & Partners is daar waar de business zit. Thuis in uw regio, gecombineerd met 
het juiste internationale netwerk. Een inspirerende accountants- en belastingadviesorganisatie 
met een dienstenpakket dat naadloos aansluit bij de behoefte van ondernemers binnen het 
MKB. Verantwoording nemen en toegevoegde waarde bieden staan centraal. U kunt zorgeloos 
ondernemen, HLB Van Daal & Partners regelt de rest.

HLB Van Daal & Partners is gevestigd in Breda, Dongen, Geleen, Gemert, ‘s-Hertogenbosch, 
Schijndel, Valkenburg, Waalwijk, Uden en Amsterdam.
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Uw partner voor al uw 
logistieke activiteiten

• gekoelde warehousing
• gekoelde transport en distributie
• douane entrepôt
• logistieke dienstverlening

Kivits Drunen b.v.
D’Oultremontweg 16, 5154 PD Elshout
Tel. 0416 - 37 39 48
Fax 0416 - 37 74 79
E-mail: info@kivitsdrunen.nl
Internet: www.kivitsdrunen.nl
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Deze bewoners zitten 
  er weer warmpjes bij !

Haarsteegsestraat 62
5254 JS  Haarsteeg

SYSTEEMBEHEER

COMPUTERHULP

VORMGEVING

WEBSITES
& APPLICATIES

 t +31 (0)73 - 7470 107
e info@k2b-media.nl

Tel. 073 - 5119684
 VLIJMEN: OLIEMAAT

MARCEL’s
Bloemen- en
Plantenshops

 Riolering, water- & gasleiding

 Centrale verwarming

 Sanitair

 Dak- en zinkwerk

www.loodgietersbedrijfmarkdelaat.nl

06 53472170   
info@loodgietersbedrijfmarkdelaat.nl

Advertentie 92 x 133mm voorstel.indd   1 19-07-10   21:45
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Gastheer: Lauri van Rurenonde 

Floormanager: Mart Carels

16.15 uur - Binnenkomst VIPS/ chauffeurs 
 - Drive-In Disco: Ruud van Hemert

17.00 uur - Opening door gastheer

Gehele feestavond - Contactclowns Martine Verbunt en Ellen Smit

17.15 - 18.15 uur - Koffietafel

18.15 - 18.40 uur - Trekking loterij Truckersdag

18.40 - 19.00 uur - Optreden ‘t Trammeltammel

19.00 - 19.20 uur - Disco

19.20 - 19.45 uur - Optreden Joey Kerkhof

19.45 - 20.00 uur - Disco

20.00 - 20.25 uur - Optreden Remco Drijver

20.25 - 20.45 uur - Disco

20.45 - 21.15 uur - Optreden Party Pack

21.15 - 21.30uur - Afsluitend optreden van  Patrick Kuijs
                        
21.30 - 23.00uur - Uitdroelen
 
(Tijden zijn richttijden) BESTUUR “SER” DOET HET LICHT UIT.
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•	 Snel,	veilig	en	zonder	hongergevoel	gewicht
	 verliezen	met	het	Cambridge	Dieet.	

•	 Weldadige	massages	voor	de	algehele	ge-
zondheid

•	 Stoelmassages	voor	bedrijven	op	locatie

•	 Gezonde	kookworkshops	(ook	voor	groepen)

Aurelia Voeding, Coaching & Ontspanning
Eindstraat 50, 5151 AE Drunen
I: www.praktijkaurelia.nl  T: 06-28258228

Spanning op het hoogste niveau
Al meer dan 50 jaar verzorgen wij als electrotechnische aannemer 
de meest uiteenlopende installatie-projecten voor industrie, 
utiliteits- en woningbouw. 
Kwaliteit, flexibiliteit en inventiviteit staan bij ons voorop. 
Zet ú ons onder hoogspanning, dan doen wij de rest.

Thomas Edisonweg 21 
5151 AE Drunen
Tel. 0416-373140, 
fax 0416-373271
www.dewitelektro.nl
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Exceptionele Oplossingen

Word vrijwilliger bij het Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft uw hulp hard nodig. Want er zijn allerlei situaties waarin 
mensen plotseling in nood raken. U komt ons dan ook overal tegen. Bij grote 
rampen en oorlogsgeweld, maar ook bij buurtbewoners die hulp nodig hebben, 
vanwege een handicap of ziekte bijvoorbeeld. En niet te vergeten de EHBO-
activiteiten bij evenementen.Omdat we niemand willen laten zitten, komen 
we altijd handen tekort. Daarom zoeken we versterking van mensen zoals u. 
Zelfs een ogenblik van uw tijd kan al veel effect hebben. 
Informeer eens naar de mogelijkheden bij de Rode Kruis afdeling 
s-Hertogenbosch en omgeving. Bezoek onze website voor meer informatie.

Website: www.rodekruisdenbosch.nl

Contact: Secretariaat Rode Kruis ’s-Hertogenbosch e.o.:
 Oude Dieze 12, 5211 KV,´s-Hertogenbosch
 kantoortijden: maandag t/m vrijdag 9.00- 12.30 uur.
 telefoon: 073-6132879   e-mail: info@rodekruisdenbosch.nl
 Vraag naar Henk Spinhof of Ben van Oss, vrijwilligersmanagement.
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Nieuwkuijkseweg 44
5268 LH HELVOIRT
Tel.: 0411 - 642375

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur - 18.00 uur

* Ruim assortiment natuursteen
* Gigategels, trommelstenen,

gebakken stenen
* Diverse tegelformaten en uitvoeringen
* Diverse industriebestrating

* Siergrind, opsluitbanden, pallicades
* Sierbestrating met kleurvaste toplaag
* Schuttingen, hekwerk
* Kunstgras, tuinverlichting
* Schaduwdoeken

UW ADRES VOOR ALLE SOORTEN BESTRATINGENUW ADRES VOOR ALLE SOORTEN BESTRATINGEN

KOKS FRITURE
Henri en Saskia Koks

VLIEDBERG - NIEUWKUIJK

woensdag t/m vrijdag 12.00 - 21.00 uur
zaterdag  12.00 - 21.00 uur
zondag  12.00 - 21.00 uur

Koks Friture
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René Lammers Transport 25 jaar

Schenking aan Stichting En Route
Het in 1991 opgerichte transportbedrijf René Lammers is inmiddels in handen van 
de 4e generatie, de broers Björn en Rens Lammers die samen met hun moeder 

Harriette van Oers het bedrijf runnen. Het 25-jarig bestaan van het familiebedrijf is 
niet ongemerkt voorbij gegaan. Tijdens de feestavond is geld ingezameld voor het 
goede doel. Stichting En Route heeft hiervan een mooi geldbedrag in ontvangst 
mogen nemen.

 
“Zolang ik me kan heugen nemen wij al deel aan 
de Truckersdag”, aldus Rens Lammers. We rijden, 
net als dit jaar, ieder jaar met 4 trucks mee. De 
Truckersdag is een mooi doel en een mooie dag.”  

Stichting En Route is René Lammers Transport 
heel dankbaar. “We zijn er geweldig blij mee”, aldus de enthousiaste voorzitter 
Léon Koolen. “Het is een hele eer deze donatie te mogen ontvangen 
van deelnemende chauffeurs.” De Truckersdag is enkel mogelijk door 
de inzet van vele vrijwilligers en sponsoring van bedrijven. Dat men 
     kiest voor onze stichting als goed doel is een compliment aan allen.
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Ik help u met de zichtbaarheid van uw bedrijf. 

Door middel van heldere Fotografi e en 

Ontwerp breng ik uw product, onderneming 

of team in beeld. In de studio of op lokatie. 

Van concept tot en met drukwerk, en van 

beeldverslag tot online zichtbaarheid. 

Studio Pienter   Miranda Mommersteeg  06 220 63 880    www.studiopienter.nl
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A2 Logistics biedt full care logistiek door-to-
door binnen Europa. We hebben een historisch 
gegroeide focus van Europese groupage trans-
porten richting Ierland & Finland. Juist omdat we 
géén eigen wagenpark hebben, verzekeren we u 
van flexibiliteit en actuele prijzen.

Als ervaren netwerkorganisatie zijn wij uw aanspreekpunt en 3pl+ ontzorger. 
A2 biedt maatwerk in het samenstellen van diverse gespecialiseerde logis-
tieke diensten. Een ervaren ketenregisseur met minimale overhead. Ladingen 
zijn zowel geconditioneerd (food) als droog. 

A2 is een informele organisatie met korte lijnen. Als opdrachtgever heeft u een 
vast aanspreekpunt voor uw complete logistieke dienstverlening. U richt zich 
op uw kernactiviteiten. Onze knowhow, uw kwaliteit. A2 werkt nauw samen 
met gerenommeerde partners, onder meer in de havens van Rotterdam, Ant-
werpen en Dublin. We bieden goede expeditietarieven door gecentraliseerde 
inkoop, cross docking combinatiezendingen en kennis van de markt. Tevens 
beschikken wij over opslagcapaciteiten in onze loods van ruim 5000m2. 

Al onze diensten worden uitgevoerd onder Fenex condities.

A2 Logistics Engineering BV
Tel.: 0031 (0) 73 3032481
Tel.: 0031 (0) 85 48 99 681
Fax.: 0031 (0)84 8395005 
E-mail: d.vanderloo@a2logistics.com 
Web: www.a2logistics.com
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Hartelijk dank
voor uw medewerking 

aan onze Truckersdag 2017

• OTTOBOCK | JOS AMERICA
• CHR. VERMEER TRANSPORT

• PERS

• MOTORCLUB VOLGAS
• CHAUFFEURS

• ARTIESTEN EN PROMINENTEN
• VRIJWILLIGERS

• DE DIVERSE GEMEENTEN
• VOORSTE VENNE

• FOTOGRAAF ARNOLD VAN HOOFF
• GELUID: Rudi van Hemert

• OPMAAK: Drukkerij Sikkers
• EHBO





www.ottobock.de · anyone@ottobock.de · T 00000 000-0 000

www.ottobock-josamerica.com · info@josamerica.com · T +31 (0)73 511 9123

Ottobock | Jos America
 
ontwikkelt en produceert machines  
en complete werkplaatsinrichtingen  
voor o.a. de orthopedie techniek  
en orthopedische schoentechniek. 
 
De producten en servicediensten  
worden via 51 landendivisies  
van Ottobock wereldwijd aangeboden. 


