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Jeugdrenners strijden om 
rood-wit-blauwe truien in Eerde

Voor de vierde keer wordt op 
23 januari 2016 het NK Veldrij-
den voor jeugdrenners in Eerde 
verreden. Plaats van hande-
ling is het terrein van Camping 
't Goeie Leven in Eerde, waar 
een schitterend en selectief 
parcours door zand en bossen 
is uitgezet. De organisatie van 
het evenement is in handen van 
WV Schijndel.

Programma 
NK Veldrijden Jeugd
Het programma van het NK Veldrijden voor de Jeugd op 23 januari 
2016 op het terrein van 't Goeie Leven in Eerde is als volgt:

 10:00 uur 10 min Jeugd Jongens Cat. 1
 10:01 uur      10 min    Jeugd Meisjes  Cat. 1 (8 jaar)
 10:01 uur      10 min    Jeugd Meisjes  Cat. 1 (9 jaar)
 10:25 uur      12 min     Jeugd Jongens Cat. 2
 10:26 uur      12 min    Jeugd Meisjes  Cat. 2 (10 jaar)
 10:55 uur      15 min     Jeugd Jongens Cat. 3
 11:20 uur      17 min    Jeugd Meisjes  Cat. 3 (11 jaar)
 11:45 uur      17 min     Jeugd Jongens Cat. 4
 12:15 uur      17 min     Jeugd Meisjes  Cat. 4 (12 jaar)
 13:30 uur      20 min    Jeugd Jongens Cat. 5
 14:05 uur      20 min    Jeugd Meisjes  Cat. 5 (13 jaar)

 14:40 uur      22 min    Jeugd Jongens Cat. 6
 15:15 uur      22 min    Jeugd Meisjes  Cat. 6 (14 jaar)

 15:50 uur      25 min    Jeugd Jongens Cat. 7

Op vrijdag 22 januari is er voor de renners de mogelijkheid om het 
parcours te verkennen. Dit kan van 15.00 tot 17.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.wvschijndel.nl/nk-2016

Het programma van het NK Ve
2016 op het terrein van 't Goeie
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Op vrijdag 22 januari is er vo
parcours te verkennen. Dit kan
meer informatie op www.wvsc

Camping 't Goeie Leven ligt op 
het grondgebied van de gemeente 
Veghel, terwijl de start van het NK 
is gelegen op het grondgebied van 
de gemeente Schijndel. Met oog op 
de fusie tussen de gemeenten Veg-
hel, Schijndel en Sint Oedenrode tot 
Meierijstad wordt dit evenement dus 
bijna in het geografisch middelpunt 
van nieuw te vormen gemeente ver-
reden.

De bossen in Eerde zijn voor veel 
veldrijders bekend terrein. In de afge-
lopen jaren zijn er al vele spannende 
koersen gehouden in de bossen van 
Eerde. Ook in 1993, 2005 en 2008 
werd het NK Veldrijden voor jeugd 
in Eerde gehouden. Alle huidige Ne-
derlandse topveldrijders, zoals we-
reldkampioen Mathieu van der Poel, 
Europees kampioen Lars van der 
Haar en Corné van Kessel namen in 

het verleden al eens deel aan het NK 
in Eerde.
Bij het NK Veldrijden voor de jeugd 
wordt in zeven categorieën door jon-
gens en meisjes in de leeftijd van 8 
tot en met 14 jaar gestreden om de 
felbegeerde rood-wit-blauwe truien 
en de bijbehorende gouden medaille. 
De deelnemers komen uit heel Neder-
land, van Groningen tot Maastricht, 
maar er rijden ook diverse regionale 

favorieten mee. Hier kunt u de talen-
ten van de toekomst in actie zien.
Alle ingrediënten voor een schitte-
rende veldritdag in Eerde zijn aan-
wezig. Bovendien is de toegang bij 
dit NK gratis. Reden genoeg dus om 
op 23 januari eens een kijkje te gaan 
nemen bij het Toelen & Partners NK 
Veldrijden voor Jeugd bij Camping 
't Goeie Leven in Eerde. U bent van 
harte welkom.
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Tel. 073-5219106

Voor installatie en onderhoud van:

* Gas- en waterleiding.
* Rioleringswerkzaamheden 
   en ontstoppingen.
* Centrale verwarming.
* Goten en hemelwaterafvoeren.
* Dakdekkerswerkzaamheden.
* Sanitair met alle toebehoren.

Lid van Uneto-Vni.

Tel. 073-6413326

Ontwerpers en bouwers
van badkamers.

Ruime opstellingen 
aanwezig van:

* Luxe badkamers.
* Douches.
* Stoomcabines.
* Whirlpools.
* Wand- en vloertegels.

Nieuw in ons assortiment:
Fit-Feeling!

Tel. 073-5130590

Nieuw in Rosmalen!

In onze mooie ruime 
showroom diverse merken
brandend te zien o.a.:

* Gashaarden.
* Houthaarden.
* Kachels.
* Electrische sfeerhaarden.

Compleet geïnstalleerd
met of zonder rookkanaal.

BINNEN & BUITEN REKLAME

Alles onder één dak BADKAMERS en SFEERHAARDEN!
Bezoek ook onze website: www.pielsbv.nl

U kunt onze bedrijven en geheel nieuwe showroom bezichtigen aan de 
Vinkenveld 6 en 6a te Rosmalen (gelegen op het industrieterrein van de Kruisstraat)

Van Doorn Infra BV 
Vossenbergsesteeg 5 • 5482 WE Schijndel

Tel:  073-5492143 • Fax:  073-5479374
info@vandoorninfra.nl• www.vandoorninfra.nl

Van Doorn Infra kan alles verzorgen voor uw tuin: Ontwerp, aanleg van
natuursteen, sierbestrating, hardhout, tuinhout, tuindecoratie, etc.

Elektrotechniek

Inbraakbeveiliging

Camerabewaking

Telecommunicatie

Datanetwerken

Stofzuiginstallaties

Ericastraat 17 ~ 5482 WR  Schijndel Tel. 073 - 547 79 54 ~ Fax. 073 - 549 45 67

info@TotaaltechniekBrabant.nl ~ www.TotaaltechniekBrabant.nl

24 uurs 
storingsdienst 

voor particulieren 
en bedrijven

BINNEN & BUITEN REKLAME

Toelen & Partners is een accountants- en advieskantoor waar 
het draait om persoonlijke betrokkenheid. Samenwerken om 
succes te behalen.

ONDERNEMEN 
DOE JE SAMEN...

Kapelstraat 24
 5466 PC  Eerde (Veghel)

Tel 0413 - 37 96 96
Fax 0413 - 37 96 95

info@toelen.nl
www.toelen.nl
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Veel toppers van nu streden om medailles in Eerde
Drie keer eerder streden de jeugdrenners in 
Eerde om het Nederlands kampioenschap. 
Voor het eerst in 1993 en daarna in 2005 en 
2008. In dat laatste jaren reden ook de nieu-
welingen en nieuweling-meisjes in Eerde om het 
rood-wit-blauw. Een blik op de uitslagen van 
die jaren laat zien dat een groot aantal huidige 
toppers in het veldrijden in die jaren wel eens in 
Eerde aan de start heeft gestaan.

Lotto-Jumbo prof Mike Teunissen, in het verle-
den ook al eens wereldkampioen veldrijden bij 
de beloften, wist zowel in 2005 als in 2008 
de Nederlandse titel te veroveren in Eerde. Hij 
bleef in 2008 bij de nieuwelingen Danny van 
Poppel en Elmar Reinders voor.

De huidige wereldkampioen veldrijden Mathieu 
van der Poel werd in 2008 Nederlands kampi-
oen in Eerde in categorie 6.

Andere bekende namen van renners die voor-
komen in de uitslagen van de NK’s zijn onder 
meer: Lars van der Haar, Corné van Kessel, 
David van der Poel, Jens Dekker, Thijs Wolsink, 
Freek de Jong, Piet Rooijakkers, Kenny van 
Hummel, Dylan van Baarle, Dylan Groenewe-
gen, Sabrina Stultiens, Maud Kaptheijns, Lizzy 
Witlox, Yara Kastelijn, Evy Kuijpers, Inge van 
der Heijden, Pascal Eenkhoorn, Bram Welten, 
Twan Brusselman en Tim Ariesen.

Voor WV Schijndel wisten Guido Mutsaars 
(1993), Mark van Son en Céline van Houtum 
(2008) in de medailles te rijden. Guido Mut-
saars eindigde als tweede achter Wouter Bun-
ning. Mark van Son veroverde goud voor Jordi 
Talen en Fabio Jakobsen en Céline van Houtum 
won zilver achter Denise Gunst.

Voorwoord NK Veldrijden jeugd 2016

Op zaterdag 23 januari wordt er in het 
Brabantse Eerde, gemeente Veghel, om 
de nationale veldrittitels bij de jeugd 
gestreden. In 14 categorieën gaan 
jeugdrenners hun uiterste best doen om 
als eerste over de streep te komen en 
de rood-wit-blauwe trui te winnen. Het 
is goed om te zien dat deze mooie, 
maar vrij kleine discipline binnen de 
wielersport zo leeft bij de Nederlandse 
wielerjeugd. 

De Koninklijke Nederlandsche Wielren 
Unie is blij met de ruimte en omgeving 
die Eerde te bieden heeft om de jeugd 
het nationaal kampioenschap te kunnen 
laten rijden. Het is de vierde keer dat het 
NK Veldrijden voor de jeugd georgani-
seerd wordt in Eerde, wat getuigt van 
een grote betrokkenheid bij de jeugd 
binnen de wielersport. De KNWU heeft 
grote waardering voor deze betrokken-
heid en kijkt vol verwachting uit naar de 

strijd om de verschillende veldrittitels bij 
de jeugd. 

Namens de KNWU wil ik graag de 
organiserende vereniging, Wieler Ver-
eniging Schijndel, en het bijbehorende 
organisatiecomité bedanken voor de 
inzet omtrent dit Nederlands kampioen-
schap. Tenslotte dankt de KNWU alle 
vrijwilligers die zich in aanloop naar en 
tijdens dit NK Veldrijden voor de jeugd 

optimaal inzetten om alles succesvol te 
laten verlopen. 

Alle deelnemers en supporters veel ple-
zier gewenst met het nationaal kampi-
oenschap veldrijden voor de jeugd!

Prof of niet, we delen dezelfde passie!

Marcel Wintels
Voorzitter KNWU

Wie zal dit jaar de strijd om de tricolore bij de jeugd winnen?

Aan het parcours zal het niet liggen! Op deze mooie locatie, de Vlag-
heide en Eerdse bossen, wordt nu al voor de vierde keer door WV 
Schijndel het NK Veldrijden georganiseerd. Daar zijn we trots op! 

De Vlagheide is het centrum van de nieuwe gemeente Meierijstad. 
Dit gebied wordt al jaren door de drie afzonderlijke gemeenten 
gedeeld en gekoesterd. Inwoners en ondernemers kijken al lang 
niet meer naar de gemeentegrenzen, waardoor er op vele gebie-
den samenwerkingsvormen zijn ontstaan. Dit NK is daar weer een 
mooi voorbeeld van. 
De wielersport leeft ook binnen de gemeentegrenzen van Veghel. 
Echter van oudsher is deze sport heel erg populair in Schijndel. 
Daarom hoop ik dat Meierijstad een impuls zal zijn voor de gehele 
wielersport en dat de geestdrift mede vanuit Schijndel overslaat 
naar alle andere kerkdorpen.

Rest mij de organisatie en de vele vrijwilligers die hierbij betrokken 
zijn hartelijk te danken voor hun harde werk. De deelnemers aan 
de NK Veldrijden wens ik veel succes en sportieve hoogtepunten. 

Ina Adema
Burgemeester Veghel 

Voorwoorden

NK jeugd-veldrijden op uniek stukje Schijndel…

Terecht mét trots maakt Wielervereniging Schijndel bekend dat het Nationaal Kam-
pioenschap veldrijden 2016  voor de jeugd op D’Eerdse Vlagheide wordt verre-
den. De Schijndelse wielervereniging heeft dit namelijk al 3 keer eerder mogen 
organiseren van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.  De groene glooi-
ende Vlagheide blijkt een perfecte locatie voor deze sportieve krachtmeting. Als 
je als wielerclub deze belangrijkste nationale jeugdwedstrijd van het jaar voor de 
4e keer mag organiseren, zegt dat heel veel over het vertrouwen, wat de KNWU 
heeft in onze bloeiende Schijndelse Wielervereniging. De club zal er ongetwijfeld 
alles aan doen, om er ook dit keer een prachtig schouwspel van te maken. Het or-
ganisatiecomité wil garant staan voor een parcours op topniveau in samenwerking 
met camping ’t Goeie Leven. De Vlagheide en het campingterrein zal op 23 ja-
nuari uitpuilen van jong wielertalent. Op het vals plat van D’Eerdse bergen zullen 
de jonge fanatiekelingen afzien en een flinke strijd gaan leveren. Want dit is een 
sport van doorzetters en bikkels. Die dag zal het kloppend hart van veldrijdend (en 
wielerminnend Nederland) op Schijndelse bodem te vinden zijn. Door de bossen, 
over de paden en de velden zal er tot en met de laatste snik een spannende strijd 
geleverd worden. Ik wens alle renners en de vele enthousiaste toeschouwers een 
mooie sportieve dag toe op deze bijzondere plek, op de grens van Schijndel met 
de gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode. De Vlagheide met ingang van 1 januari 
2017 namelijk: ’t middelpunt van Meijerijstad. Veel wielerplezier! 

Mw. J. Eugster, burgemeester van Schijndel. 
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+ DE BESTE MERKEN +  DE HOOGSTE SERVICE
+  DE SCHERPSTE PRIJZEN +  DE LEKKERSTE KOFFIE

ERVAAR ‘T NU ZELF, FIETS SNEL EENS BINNEN.
EUROPALAAN 79, 5481JD, SCHIJNDEL
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DE VOLLE WINST PAK JE MET MUTSAARS BIKES

Wie verslapt of slaapt, verliest! Marktaandeel. Enthousiasme intern. 

Binding extern. Wie straalt, spreekt aan. Schudt mensen wakker. 

Activeert consumenten en motiveert medewerkers een stap extra te 

doen. Aangenaam! Aart & van Breensma is de naam.  Merkmakers 

met stijl, humor en daadkracht. Dat bewijzen we graag. Met creatieve 

communicatie die raakt. On en offline. Campagnes en merkverhalen die 

– in woord en beeld – spreken én aanzetten to actie. 

Wakker? Bel Guido Mutsaars 040 7113353

www.aartenvanbreensma.nl

MEER DAN ALLEEN DISTRIBUTEUR!

PITZTAL
www.pitztal.com

www.toekomstschoonmaakbedrijven.nl

interieurverzorging      glasbewassing      gevelreiniging      trappenhalonderhoud      industriële reiniging      ongediertebestrijding      vloer & tapijtreiniging     sanitaire benodigdheden

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

KOFFEREN 23 SINT-OEDENRODE • WWW.PIXELBOXDESIGN.NL • 0624809565

 STUCADOORSWERKEN

Robert Smits

 Boschweg 44 - 5481 EG Schijndel - Tel: (073) 547 81 61 - Mob: (06) 20 39 86 28

Mooie, luxe, kwalitatief goede occasions

Kijk ook eens op www.redracars.nl

Bezoekadres: Boschweg 160, 5481 EJ Schijndel
Tel: Bart Foolen 06-51689779

Tel: René de Raden 06-57948865
email: info@redracars.nl
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Tijdelijke 
rijbaanverlichting 

Plaatsen en verwijderen van  
definitieve (led)verlichting

Plaatsen en verwijderen    
van ANWB bebording 

Stroomvoorzieningen  
bij evenementen

Verhuur TV Kar 
(scherm van 10 m²) 

Plaatsen en verwijderen van  
)verlichting

Plaatsen en
definitieve (led)verlichting

Plaatsen en verwijderen   
ording

Plaatsen en
van ANWB bebording

StroomvoorzieningenStroomvoo
bij evenementen

Verhuur TV Kar 
0 m²)

Verhuur 
(scherm van 10 m²) 

Kanaaldijk Zuid 3a 5482 ZW Schijndel
T 073-5992177  E info@lokhoff.eu  www.lokhoff.eu
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Output trotse nieuwe 
hoofdsponsor van WV Schijndel

Output Professional audio, video en 
lighting is al jaren een trouwe sponsor 
van WV Schijndel. Eigenaar Hans van 
den Bergh is ook regelmatig actief als 
vrijwilliger bij evenementen van de 
vereniging en was bovendien jaren-
lang jeugdtrainer bij de club. Ook 
zoon Stefan en dochter Yvonne zijn 
jarenlang actief lid geweest bij WVS. 
Stefan is sinds 2,5 jaar ook werkzaam 
bij het bedrijf. Toen de mogelijkheid 
zich voordeed hoefde Hans van den 
Bergh niet lang na te denken zich als 
hoofdsponsor aan WVS te verbinden.

Langdurige relaties
Het bedrijf, dat gevestigd is in  

‘s-Hertogenbosch, importeert en 
distribueert een groot aantal merken 
op het gebied van Audio, Video en 
Lighting. Met gedegen advies, snelle 
levering, goede nazorg en ervaren 
specialisten zorgt Output ervoor dat 
iedere klant tevreden is.

“Omdat we bekend zijn in de instal-
latie en audiovisuele markt, weet 
men inmiddels: wanneer men voor 
Output kiest, wordt gekozen voor 
goede kwaliteit, duurzaamheid en 
functionaliteit”, zegt Hans van den 
Bergh. Hij benadrukt dat zijn bedrijf 
veel waarde hecht aan het opbou-
wen van langdurige relaties, waarbij 

aan elke klant persoonlijke en pro-
fessionele service geboden wordt. 
“Dit doen we onder andere door met 
mensen te werken die écht passie 
voor het vak hebben. Onze mede-
werkers zijn altijd op de hoogte van 
de nieuwste technieken en mogelijk-
heden. Hierdoor zijn onze mensen in 
staat voor iedere klant een duurzame 
oplossing te zorgen. Alleen op die 
manier kun je een langdurige relatie 
opbouwen met je klanten.” 

“Output is daarnaast niet alleen dis-
tributiebedrijf, maar levert op meer 
manieren toegevoegde waarde. Zo 
hebben wij een technische dienst die 
de klant ondersteunt, meedenkt en 
met oplossingen komt. We dragen 
actief bij aan de oplossing voor ie-
der probleem in de audio-, en video 
en lichtbranche. Graag helpen we 
opdrachtgevers in het gehele traject, 
van advisering tot installatie. Indien 
gewenst wordt geleverde appara-
tuur ter plaatse geprogrammeerd, 
zodat de opdrachtgever direct ge-

bruik kan maken van de 
nieuwe installatie. Zeker 
deze combinatie maakt ons 
erg sterk.” 

Audio, video en licht 
Output distribueert onder an-
dere professionele geluidinstalla-
ties, displays, camera’s, projecto-
ren en duurzame LED-verlichting. 
Met een uitgebreid portfolio van 
vooraanstaande merken op het 
gebied van audio (RCF, Brähler, 
Harman Professional, Roland 
en Senso Audio), video (Pana-
sonic, DNP, OneLan, Sharp en 
Roland) en licht (SLV, Sharp en 
Panasonic), die altijd snel ge-
leverd kunnen worden, weten 
klanten zich verzekerd van de 
beste kwaliteit. Hierdoor kunnen 
klanten altijd rekenen op de beste 
oplossing die past binnen het bud-
get. 

Daarnaast zorgt de unieke mix van 
audio, video en licht ervoor dat al-
tijd voor een complete oplossing 
gezorgd kan worden. Als voorbeeld 
noemt Van den Bergh de Space 
Player van Panasonic, dat licht en 
projectie combineert in één product, 
zodat gebruikers hun voorwerp op 
een creatieve en originele manier 
kunnen uitlichten. 

Output levert uitsluitend professio-
nele audio- video- en lichtoplossin-
gen, bijvoorbeeld aan universiteiten 
en hogescholen, verhuurbedrijven, 
groothandels, musea, voetbalstadi-
ons en sportclubs. Zo leverde Output 
onlangs video-oplossingen voor de 
David Bowie expositie in het Gronin-
ger Museum en de musical Aladdin 
in Berlijn.

Voor lichtoplossingen staat Fabri-
kant SLV bekend om de Big White 
Catalogus, boordevol innovatieve 
producten met een strak design. 
Deze catalogus kan tegenwoordig 

ook als app worden gedownload: 
SLV by output. 

Bij de vraag hoe hij zichzelf zou om-
schrijven, komt er een brede glimlach 
op zijn gezicht. “Dat weet ik niet. Ik 
heb eigenlijk altijd in deze branche 
gewerkt. Als muzikant heb ik enorm 
veel passie voor muziek en geluid. 
Sinds dit bedrijf bestaat ben ik erbij 
betrokken geweest. Ooit ben ik bij 
dit bedrijf als technicus begonnen om 
een professionele audioafdeling op 
te zetten. Later is daar licht en video 
bijgekomen. In eerste instantie als 
technicus, daarna ruim 20 jaar als 
commercieel manager en 10 jaar ge-
leden ben ik 100% eigenaar gewor-
den. Daar heb ik nog geen seconde 
spijt van gehad. Als gezin hebben 
we jarenlang een leuke tijd gehad bij 
WVS en daarom willen we als spon-
sor graag wat terugdoen.” 

Output | Professional audio, 
video en lighting 
De Meerheuvel 10
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
T. 073-6392600
E. info@outputnl.com
I. www.outputnl.com
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Falkwood Steigerhout is uniek in 
het maken en ontwerpen van mooie, 

degelijke en unieke meubels van 
steigerhout. Denk hierbij aan kasten, 

tafels, kindermeubels, tuinmeubels 
en zoveel meer. Wij hechten veel 
waarde aan de eigen inbreng van 

onze kranten om zo tot een product 
te komen die u zoekt. Voor meer 

informatie en/of contact:

Toen de 

mogelijkheid zich 

voordeed hoefde 

Hans van den 

Bergh niet lang 

na te denken zich 

als hoofdsponsor

 aan WVS te 

verbinden

De komende drie jaar is Output - Professional audio, video en 
lighting - de nieuwe hoofdsponsor van WV Schijndel. Het bedrijf 
uit ‘s-Hertogenbosch neemt daarmee het stokje over van Jan van 
Erp Tegels & Sanitair. De kleuren van de clubtenues zijn per 1 ja-
nuari 2016 veranderd van paars naar zwart-rood.
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Esp 209 - 4B, 5633 AD Eindhoven   |    Tel. +31 (0)40 256 5125
Fax. +31 (0)40 256 6239   |    E-mail: info@foolenaudio.nl
Internet: www.foolenaudio.nl

Rabobank Hart van De Meierij shirtsponsor WV Schijndel

‘Wij geven niet alleen geld, 
maar zijn ook graag partner voor de club’

Al vele jaren is Rabobank Hart van De 
Meierij een trouwe sponsor van WV 
Schijndel, maar voor het eerst komt 
de bank nu ook op het shirt van de 
wielerclub te staan. “WV Schijn-
del is een grote, actieve club, die 
bovendien goed zichtbaar is in de 
samenleving”, zegt communica-
tie-adviseur Clementien de Ruijter 
van Rabobank Hart van De Meie-
rij. “Toen we de mogelijkheid kre-
gen om met onze naam op het shirt 
te komen, hoefden wij daar niet lang 
over na te denken.”

De wielersport is voor Rabobank geen onbe-
kend terrein. Rabobank Nederland sponsorde 
meer dan 15 jaar een professionele wieler-
ploeg. De Ruijter: “De professionele ploeg is 
na 2012 gestopt, maar op lokaal niveau is de 
wielersport voor Rabobank nog altijd een be-
langrijke pijler. WV Schijndel heeft in de afge-
lopen jaren laten zien dat de club haar zaken 
prima voor elkaar heeft. Er staat een profes-
sionele organisatie met flink wat vrijwilligers 
achter. Met zo’n vereniging werken wij graag 
samen.”

'Hart voor Elkaar'
Ze benadrukt dat de bank ook vele andere 
verenigingen op allerlei manieren ondersteunt. 
“Als lokale bank proberen wij op allerlei ma-
nieren zichtbaar te zijn in ons werkgebied. Zo 
hebben we onlangs bijvoorbeeld nog de actie 
‘Hart voor Elkaar’ gehouden. Maar liefst 318 
verenigingen en stichtingen uit de gemeen-
ten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en 
Sint-Oedenrode hebben zich hiervoor inge-
schreven. Hierbij konden leden van de bank 
stemmen op hun favoriete vereniging(en) en 
stichting(en). In totaal hebben we hiervoor 
een bedrag van 100.000 euro beschikbaar 
gesteld. Hoe meer stemmen een deelnemer 
krijgt, des te hoger de donatie is die men krijgt 
uitgekeerd. Maar we steunen verenigingen 
niet alleen met munten. We stellen ook graag 
onze kennis en expertise voor hen beschik-

baar. Eind vorig jaar hebben we bijvoorbeeld 
nog een speciale bijeenkomst gehouden voor 
verenigingen en stichtingen waarbij we al-
lerlei workshops hebben verzorgd. Daarbij 
kun je onder andere denken aan zaken als 
het werven van vrijwilligers, risicobeheersing, 
wet- en regelgeving en uitleg over bancaire 
producten voor verenigingen en stichtingen. 
Verder proberen we om verenigingen via de 
netwerken waarin wij vertegenwoordigd zijn 
zoveel mogelijk in contact te brengen met an-
dere partijen die wellicht iets voor hen kunnen 
betekenen.”

Langere termijn
De nieuwe samenwerkingsafspraken tussen 
WV Schijndel en Rabobank Hart van De Mei-
erij hebben een looptijd van drie jaar. “We 
kijken graag naar de langere termijn en willen 
daarmee een bijdrage leveren aan de verdere 
ontwikkeling van de vereniging. Daarbij ge-
ven we niet alleen geld, maar willen we ook 
een partner zijn voor de club. WV Schijndel 
zet zowel in op topsport als op breedtesport. 
Ook de uitbreiding van het clubparcours aan 
de Leemputbaan in Schijndel biedt in de ko-
mende jaren nieuwe kansen voor de vereni-
ging. Daar willen wij als Rabobank Hart van 
De Meierij graag ons steentje aan bijdragen.” 

“Er staat een professionele 

vrijwilligers achter. Met 

zo’n vereniging werken wij 

graag samen.”

‘Sponsoring WV Schijndel past goed bij 

Van Thiel Optimaal’
Op de nieuwe zwart-rode tenues van 
WV Schijndel komt ook de naam van 
het Schijndelse installatiebedrijf Van 
Thiel Optimaal prominent naar voren. 
Directieleden Chris van Thiel, Rob van 
Thiel en Mark Louwerensen dragen de 
wielersport een warm hart toe en zien 
sponsoring van WV Schijndel als een 
mooie kans om extra naamsbekend-
heid voor hun bedrijf te genereren. 

“Ons bedrijf telt zo’n 60 medewerkers en tien 
van hen zitten wekelijks zelf op de racefiets of 
mountainbike. Bovendien wordt er binnen het 
bedrijf veel over de wielersport gesproken. Dat 
was voor ons aanleiding om mogelijkheden 
voor extra naamsbekendheid te zoeken in de 
wielersport”, vertelt Mark Louwerensen. “Het 
sponsorschap bij WV Schijndel past daarom 
goed bij Van Thiel Optimaal. De renners van 
de club rijden wedstrijden door heel Neder-
land. Voor ons is het goed dat mensen in ande-
re delen van het land onze naam ook voorbij 
zien komen op de shirts van de renners.”
Van Thiel Optimaal bestaat sinds 1979 en ver-
richt alle werkzaamheden op het gebied van 
verwarming, loodgieterswerk, mechanische 
ventilatie, sanitaire installaties en airconditi-
oning, voor zowel woningbouwprojecten als 
utiliteitswerken. Daarnaast beschikt het bedrijf 
ook over een eigen service en onderhouds-
dienst.  Alle installatie worden ontworpen en 
gemonteerd door onze eigen mensen. Onze 
jarenlange ervaring zorgt voor een altijd des-
kundige benadering. Het beleid van ons be-
drijf is er op gericht om installaties te leveren 
die veilig, deugdelijk en betrouwbaar zijn.”

Service en onderhoud
Een van de specialiteiten van Van Thiel Optimaal 
is het verlenen van service en het onderhouden 
van verwarmings-, airconditioning en  ventila-
tiesystemen. “Steeds meer mensen onderkennen 
het belang van het onderhouden van hun instal-

laties. Ventilatie is een vereiste in de woningen 
en kantoren. Veel panden zijn voorzien van 
mechanische ventilatie, al dan niet met warmte-
terugwinning. Om een goed klimaat en een op-
timaal functioneren van de installatie te garan-
deren, is goed onderhoud aan deze systemen 
noodzakelijk. Ons bedrijf is vakkundig uitgerust 
voor het onderhouden en inregelen van deze in-
stallaties.” Het Schijndelse bedrijf verzorgt ook 
regulier onderhoud aan CV-ketels en warmwa-
tertoestellen. “Mensen die hiervoor een onder-
houdsabonnement bij ons afsluiten, kunnen 24 
uur per dag terugvallen op onze servicedienst. 
Wij laten hen niet in de kou staan. Bovendien 
leidt goed onderhoud in de meeste gevallen tot 
een langere levensduur van de CV-ketel. 

Duurzame energiebronnen
Daarnaast is Van Thiel Optimaal een ver-
trouwd adres voor partijen die willen over-
stappen op het gebruik van duurzame ener-
giebronnen. Louwerensen: “Het plaatsen van 
warmtepompsystemen al dan niet voorzien 
van een bron, behoren momenteel tot de meest 
toegepaste duurzaamheidstechnieken. Zonne-
boilersystemen zijn de laatste jaren gemeen-
goed geworden. De laatste ontwikkelingen in 
het duurzaamheidstraject betreft het toepas-
sen van air-to-water systemen in combinatie 
met het opwekken van elektrische energie. 
Voor al deze verschillende systemen is Van 
Thiel Optimaal de juiste gesprekspartner. Na-
tuurlijk houden wij onze klanten tevens op de 
hoogte van de nieuwste technologieën op het 
gebied van duurzame energie. Voor meer in-
formatie over ons bedrijf kunnen mensen na-
tuurlijk altijd een kijkje nemen op onze website:  
www.vanthieloptimaal.nl.”

Van Thiel Optimaal
Spoorlaan 60
5481 SK Schijndel
(T). 073-5492497
(I). www.vanthieloptimaal.nl 

Sylt sponsor 
van kleding 

onze 
Rondemissen
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Sinds enkele jaren wordt in maart de 
Omloop van Schijndel verreden om 
de Grote Prijs Jozon. “Omdat ik zelf 
ook regelmatig op de racefiets stap, 
vond ik het mooi om deze wedstrijd 
van WV Schijndel te sponsoren”, 
legt Jos Strik uit. De finish van deze 
wedstrijd ligt voor het fraaie be-
drijfspand van hoofdsponsor Jozon. 
 

Whirlpools
Strik is sinds 1987 zelfstandig on-
dernemer. “Ik ben gestart met het 
verhuren en verkopen van zon-
nehemels. In eerste instantie deed 
ik dat naast mijn werk als vracht-
wagenchauffeur, maar de zaken 
liepen al snel zo goed dat dit niet 
langer meer te combineren was. 
Een showroom werd geopend en 
vervolgens zijn we naast zonnehe-
mels ook sauna’s gaan verkopen.” 
Halverwege de jaren negentig 
kwam daar de verkoop van whirl-
pools bij. “In 1994 en 1995 had-
den wij in Nederland twee hete zo-
mers. In die periode zijn wij gestart 
met de verkoop van whirlpools. Dat 
was destijds een nieuwe trend, die 
kwam overwaaien uit de Verenigde 
Staten. Met de verkoop van  Sun-
dance Spas® hadden we ook di-
rect een topmerk in huis, dat we ook 
nu, na meer dan 20 jaar nog altijd 
verkopen.”

 

Service
Naast whirlpools en sauna’s ver-
koopt Jozon ook infraroodcabines, 
zwembaden, stoomcabines en zon-
neapparatuur. Ook kunt u bij Jo-
zon terecht voor het onderhoud / 
reparatie  hiervan. Jos Strik: “Onze 
klanten kunnen rekenen op een uit-
stekende service en een helpdesk 
die 24 uur per dag voor bereikbaar 
is. Wij hechten enorm veel waarde 
aan service; dat is voor ons hét punt 
waarop wij ons willen onderschei-
den ten opzichte van onze concur-
renten. Een goede service zorgt ook 
voor mond tot mond reclame. Zo’n 
tachtig procent van onze nieuwe 
klanten komt bij ons terecht via be-
staande klanten. Betere ambassa-
deurs kan ik mij als ondernemer niet 
wensen.”

 
Zelf ervaren
In de ruime showroom in 
Schijndel is een groot aantal 
modellen whirlpools, sauna’s 
en infraroodcabines te be-
wonderen.  “Om iets te ver-
kopen, moet je een product 

ook goed kunnen laten zien aan je 
klanten. Zeker als het om een whirl-
pool, sauna of infraroodcabine 
gaat. Mensen moeten zo’n luxe 
product niet van een plaatje kopen, 
maar kunnen aanraken, zien, ver-
gelijken, voelen….. Die mogelijk-
heid willen wij hen graag bieden.” 
Verder vindt u in het  assortiment 
veel producten voor uw waterkwa-
liteit op peil te houden (denk aan 
chemicaliën), filters, zonnecosme-
tica, sauna-accessoires, en aan-
verwante artikelen.
 
Jozon
Madame Curieweg 17
5482 TL  Schijndel
(T). 073-5494014
(E). info@jozon.nl
(I). www.jozon.nl

Jozon brengt 
dromen in 
vervulling
Wie de showroom van Jozon aan de Madame Curieweg 17 in 
Schijndel binnenloopt, zou het liefst meteen in één van de schit-
terende whirlpools stappen om te relaxen in het warme water. 
“Onze filosofie is dat wij onze klanten van A tot Z ontzorgen ”, 
zegt eigenaar Jos Strik van Jozon. “Van de eerste kennismaking 
met het product, tot en met de plaatsing bij u thuis, en service en 
onderhoud na installatie.”

“Wij hechten enorm veel 

waarde aan service; dat is 

voor ons hét punt waarop 

wij ons willen 

onderscheiden ten 

opzichte van onze 

concurrenten.”

Mutsaars Bikes: Snoepwinkel voor wielerliefhebbers

Voor de echte wielerliefhebbers is 
een bezoek aan Mutsaars Bikes net 
zoiets als een klein jongetje dat een 
snoepwinkel binnengaat. Mooie wie-
lerspullen zijn in overvloed aanwezig, 
bovendien tegen de scherpste prijzen. 
Mutsaars Bikes biedt een compleet as-
sortiment racefietsen, mountainbikes, 
fietsonderdelen, kleding, schoenen, 
helmen, brillen, banden en sportvoe-
ding. Het bedrijf is onder meer dealer 
van aansprekende fietsmerken als Bi-
anchi, Colnago, Fondriest en Sensa. 
"Wij hebben voor iedereen een ge-
schikte racefiets: van instapmodel tot 
high end gebruiker." De fietsen kunnen 
compleet worden gemaakt met wiel-

sets van onder andere Vision, Mavic, 
Scope of Speed. Op het gebied van 
wielerkleding is er alles te vinden van 
onder meer Castelli, Assos en Rogelli. 
Verder verkoopt de racespecialist een 
breed assortiment aan sportvoeding 
van bekende merken als UP, Born, 
Maxim, SIS en Etixx. Naast de winkel 
aan de Europalaan wint ook de web-
shop www.mutsaarsbikesshop.nl aan 
populariteit. "Ook online weten men-
sen ons steeds beter te vinden. We 
krijgen steeds meer bestellingen via 
internet binnen. Uiteraard zorgen we 
ervoor dat onze klanten hun bestelde 
goederen binnen de afgesproken ter-
mijn thuis hebben." 

Mutsaars Bikes aan de Europalaan 79 in Schijndel is al jarenlang 
een trouwe sponsor van WV Schijndel. De wielerzaak van oud-
profrenner Ronald Mutsaars is ook de komende drie jaar shirt-
sponsor van de wielervereniging. "Ik ben altijd lid geweest van 
WV Schijndel en probeer de club ook nu nog te helpen waar ik 
kan", vertelt Mutsaars. 

Nieuwe uitdaging
Eigenaar Ronald Mutsaars was vier 
jaar beroepswielrenner bij de Ra-
bobank-ploeg en reed onder meer 
twee keer de Vuelta. “Op een be-
paald moment moet je echter aan 
je maatschappelijke carrière gaan 
denken”, vertelt Mutsaars. “Tijdens 
mijn wielerloopbaan liep ik al rond 
met het idee om ooit een eigen wie-
lerzaak te beginnen. Toen deze lo-
catie in Schijndel vrij kwam, vond 
ik het in eerste instantie moeilijk om 
de knoop door te hakken. Maar in 
goed overleg met mijn vrouw Sa-
bine heb ik in 2007 toch voor deze 
nieuwe uitdaging gekozen.” Hele-
maal verloren voor de wielersport is 
hij overigens niet, want Mutsaars is 
nog altijd actief als jeugdtrainer bij 

WV Schijndel. "Een keer per week 
verzorg ik op donderdag samen met 
nog een aantal andere trainers de 
trainingen voor de jeugd. Dat is ge-
weldig leuk om te doen. Het is mooi 
om te zien hoe die jongeren advie-
zen opvolgen en steeds weer een 
beetje beter worden." 

Van heinde en ver
Mutsaars geeft aan dat hij een dui-
delijke groei ziet in het aantal race-
fietsen en mountainbikes dat jaar-
lijks wordt verkocht. "Wij merken 
dat steeds meer mensen wielrennen 
ontdekken als een ontspannende 
hobby. Op de fiets ben je van nie-
mand afhankelijk en bovendien is 
de kans op blessures klein. Fietsen is 
bovendien ook een laagdrempelige 

hobby. Vanaf zo’n 700 euro koop 
je al een hele goede startfiets. Daar 
komen dan nog kleren, helm, schoe-
nen en andere benodigdheden bij, 
waardoor je rond de duizend euro 
fietsklaar bent en al een paar jaar 
vooruit kunt."  

Mutsaars Bikes
Europalaan 79
5481 JD  Schijndel
(T).073-5496375
(E). info@mutsaarsbikes.nl
(I). www.mutsaarsbikes.nl

Openingstijden: maandag, woens-
dag en donderdag van 9.00 tot 
18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 
20.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 
16.00 uur, dinsdag gesloten.
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WWW.CHAPELPARKET.COM

Spoorlaan 60  |  5481 SK Schijndel
telefoon: 073 - 5492497  |  fax: 073 - 5474814

www.vanthieloptimaal.nl  |  info@vanthieloptimaal.nl

Uw riool is onze zorg !!

Service op maat voor bedrijf en particulier
ontstoppen en doorspuiten
preventief reinigen
camera-inspectie
rapportage en advies
reparatie en/of vervanging
het aanleveren van revisietekeningen

Tevens het juiste adres voor:
bitumineuze dakbedekkingen
dakisolaties
lood-, koper- en zinkwerken
reparaties aan waterleiding en sanitair

Flip van Dijk Dak-, Loodgieter-
en Rioolservice B.V.
073-5470555
www.flipvandijk.nl

SCHIJNDEL Rooiseheide 21 Tel. (073) 549 31 65
KIJK VOOR ALLE AANBIEDINGEN OP WWW.JANVANERP.NL

597.-
SCHERPE PRIJS!

Fris aan de start
 Jan van ErpKom naar onze showroom en profiteer!

299.-
SCHERPE PRIJS!

REGENDOUCHESET 
VAEP STYLE
Complete 
regendoucheset met 
thermostaatkraan, 
20 cm vaste 
hoofddouche en losse 
handdouche op een 
glijstang. 
Van € 605,- nu met 

50% KORTING

J a n  v a n  E r p  C o l l e c t i e

WANDCLOSET VILLEROY EN BOCH
Nieuwe revolutie in wandclosets ‘rimfree’. 
Compleet wandcloset zonder spoelrand. Wordt 
compleet geleverd met Geberit inbouwreservoir 
met frame, Sigma drukplaat in wit en soft-close 
zitting.
Van € 897,-

Selectie gebruikte auto’s en betaalbaar onderhoud

Telefoon (073) 543 07 77

Ericastraat 5a, 5482 WR Schijndel
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Van Boxtel Groep:
Sterk in uitzonderlijk werk

Van Boxtel Groep groeide in ruim 
driekwart eeuw van een eenmans-
bedrijf en vervoer met paard en kar 
tot een moderne onderneming in 
logistiek en grondwerken met der-
tig medewerkers. Het bedrijf werd 
in 1938 opgericht door Hein van 
Boxtel. Hij versleepte onder meer 
boomstammen voor een houtzage-
rij. Vanaf de jaren '60 kwamen zijn 
zonen Christ, Harry en Jo mee in het 
bedrijf. Zij namen het roer in 1981 
over van hun vader.

'Sterk in uitzonderlijk werk'. Dat is het 
motto van het Heeswijkse bedrijf dat 
gespecialiseerd is in transport, 
grond- en sloopwerk, 
gladheidbestrijding, 
containerverhuur, 
recycling en 
zand- en grind-
handel. "Uitzon-
derlijk kan van 
alles zijn", legt 
Hein van Box-
tel uit. "Van een 
groot transport 
dat we regelen tot 
een complex karwei 
dat wij geheel regisse-
ren. We gaan maar weinig 
uitdagingen uit de weg. 'Nee' staat 
niet in ons woordenboek. Klanten 
weten dat wanneer ze ons bellen, 
hun probleem wordt opgelost. We 

zeggen wat we doen en doen wat 
we zeggen. Maatwerk, flexibiliteit 
en kwaliteit. Daar draait het alle-
maal om."

Transport speelt een belangrijke rol 
in de dagelijkse werkzaamheden 
van Van Boxtel Groep. Het bedrijf 
is onder andere gespecialiseerd in 
het vervoer van bouwmaterialen. 
Daarnaast heeft het bedrijf mo-
derne autolaadkranen, waardoor 
bedrijven vaak geen aparte kraan 
hoeven te regelen om een vracht te 
lossen. Dat werkt efficiënt en kos-
tenbesparend voor opdrachtgevers. 

Bovendien beschikken de 
chauffeurs over alle ver-

eiste papieren. Ook 
bijzonder transport 

van buitenmaatse 
goederen be-
hoort tot de mo-
gelijkheden. Van 
Boxtel Groep 
neemt haar klan-
ten daarbij het 

complete traject 
uit handen, inclusief 

de aanvraag van ont-
heffingen, begeleiding 

en verkeersmaatregelen.

Ook gladheidsbestrijding is een 
apart specialisme van het Heeswijk-
se bedrijf. "Wij werken al jaren voor 

diverse overheden en bedrijven. 
Winterse buien kunnen in de koude 
maanden altijd vallen. Onze mede-
werkers houden daar dag en nacht 
rekening mee. Ook tijdens zon- en 
feestdagen. Wij zorgen ervoor dat 
wegen, werkplekken en parkeer-
plaatsen bereikbaar blijven voor 
iedereen."

Van Boxtel Groep richt zich even-
eens op recycling van onder meer 
grond en de meest uiteenlopende 
bouw- en inframaterialen. Het be-

drijf is al jaren een grote partij in de 
markt van het innemen, verwerken 
en verkopen van grond- en bouw-
stoffen. Er zijn altijd diverse soorten 
zand en grind op voorraad. "Of het 
nu om grote of kleine hoeveelheden 
gaat, verpakt in bigbags of los ge-
stort. Wij zorgen dat de bestelling 
op de juiste plek wordt afgeleverd."
In haar ruim 75-jarig bestaan heeft 
Van Boxtel Groep een trouwe en 
diverse klantenkring opgebouwd. 
De meeste opdrachtgevers zitten in 
de regio. Hein: "Onze klanten weten 

dat we binnen een half uur bij hen 
kunnen zijn. Afspraak is afspraak. 
We hebben alles goed op orde. 
Alles is gecertificeerd, gedocumen-
teerd en geborgd en aan de kwa-
liteit van ons werk doen wij geen 
concessies."

Van Boxtel Groep
Meerstraat 42
5473 VX  Heeswijk
T. 0413-229335
E. info@vanboxtelgroep.nl
I. www.vanboxtelgroep.nl

Meerstraat 42, 5473 VX  Heeswijk  |  Gemeente Bernheze  |  www.vanboxtelgroep.nl

Sterk in uitzonderlijk werk 
TRANSPORT

“Maatwerk, 

kwaliteit. Daar 

draait het 

allemaal om.”

De oranje rood witte kleuren in de huisstijl van de Van Boxtel 
Groep uit Heeswijk-Dinther is inmiddels een vertrouwd ge-
zicht in de regio. Het familiebedrijf kent een historie van meer 
dan 75 jaar en inmiddels is de leiding in handen van de neven 
Otmar, Hein en Martijn van Boxtel. Zij namen het bedrijf in 
2008 over en behoren tot de derde generatie in het familie-
bedrijf.

Sint-Michielsgestel  |  06-43888740 | www.stm-elektro.nl

Voor particulier
& bedrijf!

Elektrotechniek

Domotica

Camera / 

Beveiligingssystemen

Verlichting

STM-Elektro:
Specialist in elektrotechnische installaties

De elektrotechnische installatie vormt 
het hart van elk huis of bedrijf. STM-
Elektro VOF in Gemonde heeft alle dis-
ciplines in huis om elektrische installa-
ties van de eerste tekening tot en met 
de oplevering compleet te verzorgen.

Ook STM-Elektro VOF draagt de wielersport 
een warm hart toe. Zo was het elektrotech-
nisch bedrijf in 2015 onder andere sponsor 
van het ploegenklassement in de internatio-
nale etappekoers Ster ZLM Toer. STM-Elektro 
werd in 2007 opgericht door Stefan Blokzijl, 
Twan Mutsaars en Marcel van Heeswijk. “Wij 
werkten eerder samen als collega’s bij Van 
Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel, maar 
nadat dit bedrijf werd overgenomen besloten 
wij om met zijn drieën een nieuwe onderne-
ming op te starten”, vertelt Marcel van Hees-
wijk. Met succes want inmiddels zijn er dage-
lijks gemiddeld zo’n tien mensen aan de slag 
bij STM-Elektro.
“Ons werkveld is heel breed. Wij verzorgen 
elektra bij kleine verbouwingen en renova-
ties, maar ook bij grote nieuwbouw- en uti-
liteitsprojecten”, legt Van Heeswijk uit. “Met 
Stefan Blokzijl hebben wij bovendien een 
programmeur in dienst, die precies weet wat 
er allemaal komt kijken bij het ontwerpen van 
een elektrotechnische installatie. Daarnaast 
leggen we ook data netwerken aan, evenals 
camera- en beveiligingsinstallaties en zonne-
panelen.”

Een bijzondere specialiteit van STM-Elektro is 
de aanleg van domotica systemen. “Wij zijn 
gecertificeerd om een groot aantal verschil-
lende domotica systemen te mogen aanleg-
gen. Bij een domotica installatie worden alle 
elektrotechnische voorzieningen in een huis 
aan elkaar gekoppeld met behulp van een 
bus-systeem. Deze bus zorgt ervoor dat al 
deze voorzieningen, zoals bijvoorbeeld zon-
wering, verlichting, verwarming en beveili-

ging, met elkaar kunnen communiceren. De 
centrale bediening gebeurt met behulp van 
een touchscreen. Daardoor zijn met een een-
voudige handeling meerdere acties mogelijk. 
Het domotica systeem kan bijvoorbeeld zelf-
standig controleren of alle verlichting en ap-
paraten uitstaan als je van huis weggaat.”

Maar ook het installeren van beveiligings-
installaties en CCTV systemen kan met een 
gerust hart worden overgelaten aan de pro-
fessionals van STM-Elektro. Van Heeswijk: 
“Uiteraard volgen wij de nieuwste technolo-
gische ontwikkelingen op de voet. Daar hoort 
ook de montage van zonnepanelen bij. Wij 
staan onze klanten bij met een deskundig ad-
vies en verzorgen ook de montage en aan-
sluiting van de zonnepanelen.”

STM-Elektro heeft veel opdrachtgevers uit 
de regio ‘s-Hertogenbosch, maar werkt ook 
veel in de Randstad. “Onze medewerkers 
zijn flexibel en staan altijd voor onze klanten 
klaar. Op die manier nemen wij hen alle zorg 
compleet uit handen.”

STM-Elektro
Vogelenzang 6a
5292 NH  Gemonde
T. 06-43888740
E. info@stm-elektro.nl
I. www.stm-elektro.nl

“Ons werkveld is heel breed. 

Wij verzorgen elektra bij 

kleine verbouwingen en

renovaties, maar ook bij 

grote nieuwbouw- en 

utiliteitsprojecten”
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Voor alle medewerkers geldt dat zij 
een ruime ervaring hebben en des-
kundig advies op hun vakgebied en 
advies kunnen geven om optimaal te 
herstellen het beheer te kunnen uit-
voeren. Maar zij streven ook naar 
een partnerschap op ander terrein 
dan schadeherstel alleen.
 
Eurogarant erkenning
“Wij zijn een schadeherstelbedrijf 

met eurogarant erkenning en 
zijn altijd aan het verbeteren in 
onze processen, hierdoor behoren 
wij denk ik toch wel tot de betere en 
efficiëntere bedrijven in Nederland", 
legt Ruud van Boxtel uit. "Wij zijn in 
loop der tijd aangesloten bij vrijwel 
alle grote verzekeringsmaatschap-
pijen, zoals onder andere Achmea, 
Topherstel en Interpolis. Daarnaast 
verliezen we de particulier nooit 

uit het oog en net als verzekerings-
maatschappijen kunnen zij bij ons 
terecht kunt voor kleine en grote 
schades. Wij zijn een schadeherstel-
bedrijf dat de klant centraal zet. Wij 

zijn niet alleen gespecialiseerd in het 
vakkundig herstellen van uw schade 
maar wij bieden meer!

Zoals:
- Haal- en breng service volgens ge-
maakte afspraken op locatie
-Claimen van waardevermindering
- Korte reparatie tijden
- Garantie certificaat
- Alleen “ORGINELE ONDERDELEN”
- Administratieve begeleiding voor 
bedrijven, particulieren en tussen-
personen.
- Altijd uw auto, schoon en nageke-
ken retour
- Passend vervangend vervoer ser-

vice van uw eigen auto tijdens repa-
ratie 
Naast het professioneel en vakkun-
dig herstellen van personen- en be-
drijfswagens heeft Van Boxtel zich 
ook toegespitst op het spuiten van 
industriële producten. "Wij beschik-
ken over de apparatuur, ruimte en 
kennis om industriële producten vak-
bekwaam te spuiten. Of het nu me-
taal, hout of kunststof is, wij kunnen 
alle denkbare materialen voorzien 
van een coating in elke gewenste 
kleur.
Wanneer u graag meer informatie 
wilt, bent u bent altijd welkom of u 
kunt telefonisch contact met ons op-
nemen over wat de mogelijkheden 
zijn. Wij denken mee."

Band met WV Schijndel 
Ruud van Boxtel Autoschade heeft 
al vele jaren een goede band met 
WV Schijndel. "Die band met de 
wielervereniging is ontstaan door 
mijn overleden zwager, die zijn 
volle passie aan de wielersport 
schonk. Door zijn inzet zijn wij ook 
betrokken geraakt bij de wieler-
sport. Alhoewel ik zelf niet de be-
hoefte heb te gaan fietsen omdat 
mijn passie meer bij de vierwielers 
zit, waardeer ik wel de discipline 
en het doorzettingsvermogen wat 
de mensen op brengen om het 
beste uit zichzelf naar boven te 
halen."

Ruud van Boxtel in Schijndel is als spuiterij begonnen in 1980 en 
in de loop van jaren uitgegroeid tot een zeer modern gespeciali-
seerd spuitbedrijf met diverse klant gerichte activiteiten. Het be-
drijf bestaat nu uit een team van ongeveer zo’n 10 medewerkers 
waarbij de tweede generatie Van Boxtel al klaar staat het roer 
over te nemen. 

“Wij zijn een schade-

herstelbedrijf met euro-

garant erkenning en zijn 

altijd aan het verbeteren 

in onze processen, hier-

door behoren wij denk ik 

toch wel tot de betere en 

Nederland",

biedt voor iedereen wat wils
Het Oostenrijkse vakantieoord Pitztal is 
al een aantal jaren één van de shirt-
sponsoren van WV Schijndel. Gele-
gen op zo’n 850 kilometer rijden van 
Schijndel is het een ideaal gebied om 
met het complete gezin op vakantie te 
gaan. In de zomermaanden kun je er 
onder meer bergbeklimmen, moun-
tainbiken, raften, zwemmen in een 
meer en heerlijk wandelen. Vanaf ok-
tober tot half mei is het een prachtig 
skigebied, waar skiërs tot 3.440 meter 
hoogte kunnen komen.

Het Pitztal (880 tot 1.740 meter hoog-
te) is een veelzijdig dal in het Oosten-
rijkse Tirol, direct aan de Wildspitze 
berg (3.774 meter). Het 40 kilometer 
lange dal, bestaande uit Arzl, Wenns, 
Jerzens en St. Leonhard, ligt nabij 
Imst. Mede dankzij deze gemoede-
lijke dorpjes is het Pitztal een ideale 
bestemming voor gezinnen met kin-
deren. Het dal telt 7.400 inwoners en 
heeft een capaciteit van ruim 8.500 
gastenbedden. Daarnaast heeft Pitztal 
een camping met 38 staplaatsen die 
het gehele jaar is geopend. Jaarlijks 
registreert Pitztal ongeveer een miljoen 
overnachtingen van vakantiegangers.

NOVITEITEN 
Freizeitpass: Met de in 2013 geïntrodu-
ceerde kortingskaart, de ‘Freizeitpass’, 
kunnen gasten gratis deelnemen aan 
begeleide wandelingen, mountain-
biketouren en kinderopvang bij de Pit-
zi’s kinderclubs. Zo kunnen ouders een 
wandeling maken naar een van de 60 
watervallen in het dal of een fotosafari 
maken met een professionele natuurfo-
tograaf in Natuurpark Kaunergrat. Het 
gebruik van het busnetwerk in het hele 
dal is eveneens inbegrepen. Gasten 
ontvangen de kaart gratis bij minimaal 
een overnachting in een partnerac-
commodatie. 
Café 3440: Dit is het hoogst gelegen 
café van Oostenrijk, waar gasten in de 
zomer genieten van koffiespecialitei-
ten en een adembenemend uitzicht op 
het eeuwige ijs en de Wildspitze berg. 
Het zwevende terras met veel gebruik 
van natuurlijke elementen en glas zorgt 
voor panoramische uitzichten.

Pitz Park: In juni 2013 is het nieuwe 
Pitz Park geopend, een ‘must’ voor 
het hele gezin. In dit speeldomein van 
1.050 m2 met twee springtorens, een 
vlot en een zandspeelplaats, staan de 
elementen water, spel en sport cen-
traal. Entree voor kinderen t/m 6 jaar 
is gratis.

WANDELGEBIEDEN 
IN HET PITZTAL
In de zomer kun je uitstekend wan-
delen in de wandelgebieden Hoch-
zeiger, Rifflesee en Pitztaler gletsjer. 
De gebieden tellen blauwe, rode en 
zwarte wandelroutes en voeren langs 
de mooiste plekjes van het Pitztal. 
Dankzij de zomerliften kun je de wan-
delingen zo lang en zwaar maken als 
je zelf wilt.
Hochzeiger: Het gezinsvriendelijke 
wandelgebied Hochzeiger ligt 2 ki-
lometer boven Jerzens op een zonnig 
plateau en biedt wandelaars en berg-
sportliefhebbers 100 kilometer aan 
gemarkeerde wandelpaden van alle 
moeilijkheidsgraden. Bij de eenvoudi-
ge familiewandeling naar het kruis op 
de top van de Sechszeiger op 2.395 
meter, word je beloond met een adem-
benemend uitzicht op de omliggende 
bergwereld tot aan de Zugspitze. Wie 
op zoek is naar ongerepte natuur, kiest 
voor een uitdagende wandeling door 
natuurbeschermingsgebied Riegetal. 
Deze wandeling voert naar het groene 
en glinsterende ‘Groaβsee’ bergmeer.

Voor een verfrissend drankje of voe-
dende maaltijd kun je terecht in de vijf 
hutten en almen van het gebied. Zo 
serveert de Stalderhütte drankjes met 
fruit en melk van de eigen koeien.
Rifflsee In wandelgebied Rifflsee ligt 
het gelijknamige meer. Met een ligging 
op 2.232 meter is Rifflsee het hoogst 
gelegen bergmeer van Oostenrijk. De 
zomerliften geven toegang tot een ge-
varieerd net van eenvoudige en middel 
zware wandelpaden. Het vertrekpunt 
is het dorp Mandarfen (1.682 meter), 
waarvandaan de Riffleseebahn wan-
delaars in 8 minuten naar 2.300 meter 
hoogte brengt. De goed aangelegde 
‘Höhenwegen’ voeren de meer erva-
ren bergwandelaar van de ene berg-

hut naar de andere of zelfs naar een 
ander dal. Zo loopt de Fuldaer Höhen-
weg van de Rifflsee (2.232 meter) tot 
aan het Taschachhaus (2.434 meter) 
en de Cottbuser Höhenweg voert van 
de Rifflsee tot aan de Kaunergrat Hütte 
(2.817 meter).

PITZTALER GLETSJER
Op de Pitztaler gletsjer leren wande-
laars alles over de imposante gletsjer-
wereld. Ook kunnen zij een gletsjers-
afari maken en onder begeleiding 
abseilen in een gletsjerspleet. Wie tot 
grote hoogte wil reiken, stapt na de 
rit met Gletscherexpress in de nieuwe 
Wildspitzbahn naar het hoogst bereik-
bare punt per lift in Oostenrijk (3.440 
meter). Hier kunnen wandelaars op 
het terras genieten van de zon en de 
koffiespecialiteiten van Café 3440. 
Klimliefhebbers vinden bij de Pitztaler 
gletsjer een perfect startpunt voor een 
dagtocht naar de hoogste berg van 
Tirol: 3.774 meter hoge Wildspitze. 
Gratis rondleidingen en het Gletscher-
restaurant maken het aanbod van de 
gletsjer compleet.

ZOMERACTIVITEITEN
Natuurpark Kaunergrat: Dit natuurpark 
biedt een interessante mix van natuur- 
en cultuurlandschappen. Bezoekers 
vinden hier ruim 500 planten- en 1000 
vlindersoorten. Het park is in 2011 ver-
kozen tot ‘Natuurpark van het Jaar’ 
en verdiende de onderscheiding van-
wege de initiatieven voor het behoud 

van de natuur en educatieve program-
ma’s. In de zomer kun je als bezoeker 
op een leuke manier kennis maken met 
de natuur. Zo zijn er ‘Nature Watch’ 
wandelingen waarbij je met een park 
ranger op zoek gaat naar bijzondere 
dieren en planten en kun je deelnemen 
aan een fotosafari onder begeleiding 
van een professionele fotograaf. Ook 
het Naturparkhaus met een expositie 
over de flora en fauna van het Pitztal is 
een bezoek waard.
Pitzi’s Kinderclubs: De activiteiten in 
de Pitzi’s kinderclubs lopen uiteen 
van schat zoeken tot kletteren en een 
bezoek aan de Pitztaler gletsjer, in 
gezelschap van de mascotte Pitzi de 
steenbok. Met de Freizeitpass kunnen 
kinderen kosteloos gebruik maken van 
het dagelijkse programma. Voor som-
mige activiteiten worden deelname-
kosten berekend. Er is een programma 
voor de mini’s (3-6 jaar) en de maxi’s 
(7-14 jaar).
XP Abenteuerpark: Het klim- en avon-
turenpark in Jerzens is ideaal voor het 
hele gezin. Het park heeft verschillen-
de avontuurlijke parcours, een leuke 
speeltuin voor de allerkleinsten en een 
gezellig zonneterras. De parcours tel-
len 59 stations tussen de 0 en 12 m met 
een totale lengte van ca. 600 m. Het 
nieuwe ‘Adlerflug’ parcours gaat zelfs 
tot 50 m hoogte. Het park is heel de 
zomer geopend. 
Andere zomeractiviteiten: Wande-
len, bergbeklimmen en bergtochten, 
rock-basiscursussen, klim- en klet-

tersteigcurssusen, fietsen, Nordic 
walking, gletsjer avonturen, raften, 
canyoning, paragliden, deltavlie-
gen, bungeejumpen, paardrijden 
en Haflinger wandelen, vissen, ten-
nis, zwemmen (zwembad Wenns 
en meren), Kneipp (Kneippanlage 
in Stillbach), beeldhouwkunst in 
Mandarfen.

BEREIKBAARHEID 
NAAR HET PITZTAL
Met het vliegtuig:
*  vanuit Nederland: de gehele zomer 

op woensdag en zaterdag recht-
streekse vlucht Amsterdam Schiphol 
– Innsbruck v.v. (ca 60 km). Vanaf de 
luchthaven van Innsbruck rijdt er een 
rechtstreekse shuttlebus vanaf ca. € 
35,- p.p.

*  vanuit Nederland: dagelijks meerde-
re vluchten naar München (ca. 170 
km) en Zürich (ca. 260 km)

*  Vanuit België: rechtstreekse vluch-
ten naar Memmingen (ca. 140 km), 
München (ca. 170 km) en Zürich (ca. 
260 km).

Met de auto:
*  via Garmisch-Partenkirchen, Fern-

pass richting Imst, afslag Imst-Pitztal
*  via Kufstein, snelweg Inntal A12 rich-

ting Bregenz, Innsbruck, afslag Imst-
Pitztal

*  via Bregenz, Feldkirch, Arlberg, Imst-
Pitztal

Met de trein: 
tot Imst, verder per bus naar Pitztal. 
Gasten van het Pitztal kunnen gratis 
gebruik maken van het busnetwerk.

Vervoer in het Pitztal: Gasten die ver-
blijven in het Pitztal maken gratis ge-
bruik van het busnetwerk in het hele 
dal.

Websites: 
www.pitztal.com 
www.pitztaler-gletscher.at 
www.hochzeiger.com

Contactgegevens: 
Tourismusverband Pitztal 
Unterdorf 18 A-6473 Wenns
Tel. +43 5414 86999 
Fax: +43 5414 86999 88 
E-Mail: info@pitztal.com

Pitztal 
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ma. t/m za. 07:00 - 22:00 uur / zo. 08:00 - 22:00
Tel 073 54 30 585 - Fax 073 54 30 596

Alle wegen leiden
naar Broer Manders

Gespecialiseerd in ‘vergeten’ kado’s, zoals verse bloemen en planten. 
Plus een uitgebreid assortiment kado artikelen. 

Wielervereniging Schijndel

een bloeiende vereniging

Sinds de oprichting is WV Schijndel 
gestaag gegroeid en inmiddels is de 
club een vertrouwde naam in  de 
Nederlandse wielerwereld. Het le-
denbestand is gegroeid van Schijn-
del en directe omgeving naar het 
gebied tussen Tilburg, Den Bosch, 
Eindhoven, Oss en Uden.

De eerste tricots waren in rood-wit-
zwarte kleuren, met als hoofdspon-
sor de firma Jac. Kemps. In januari 
1978 was het Betsy van de Akker 
uit Schijndel de eerste renster van 
de vereniging werd die bij een Ne-
derlands Kampioenschap op het 
podium stond. Zij veroverde bij de 
vrouwen de nationale titel.  

1985 was een gedenkwaardig 
jaar voor de vereniging. Met de 
Renault-garage Fassbender-Valks 
werd een nieuwe hoofdsponsor bin-
nengehaald. De clubkleuren werden 
geel-wit-zwart en de shirts had-
den hetzelfde motief als de Franse 
Renault wielerploeg. Vier jaar later 
bezorgde Richard Groenendaal 
WV Schijndel de eerste regenboog-
trui door wereldkampioen veldrij-
den bij de junioren te worden. Suc-
cesvol was ook het NK veldrijden 
in Sint-Michielsgestel in datzelfde 
jaar, waar WV Schijndel met Frank 
Groenendaal (amateurs), Richard 
Groenendaal (junioren) en Gerben 
van den Broek (nieuwelingen) drie 
nationale titels wist te behalen. Bij de 
profs finishte Rein Groenendaal als 
derde.

Op de weg werden eveneens suc-
cessen behaald. Wendy van Uden 
uit Schijndel behaalde in 1987 een 
3e plaats op het NK bij de junior-
dames. Een jaar later volgde de eer-
ste man, Schijndelaar Casimir Vink, 

met een 2e plaats bij de nieuwelin-
gen. Verder eindigt de vereniging in 
die jaren meerdere malen op het po-
dium bij het NK ploegentijdrit.
In de jaren negentig vond er een 
verschuiving plaats naar de eerste 
doelstelling van de vereniging: het 
faciliteren van de leden. Deze weg 
werd mede ingeslagen door de suc-
cessen die de vele leden behaalde. 
Nadat Ronald Mutsaars uit Schijndel 
in de laatste maand van 1990 met 
de eerste nationale veldrittitel van 
een jeugdlid van WV Schijndel van 
zich liet spreken, terwijl zijn jongere 
broer Guido als tweede eindigde, 
volgde in januari 1991 de opkomst 
van Willem-Jan van den Broek. Hij 
veroverde de nationale veldrit titel 
bij de nieuwelingen en behaalde 
daarna in de zomer voor het eerst 
de nationale titel op de weg bij de 
nieuwelingen. Een half jaar later ver-
overde Van den Broek ook nog de 
titel bij het veldrijden als eerstejaars 
junior.

Het vervolg van de jaren '90 stond 
in het teken van de wisseling van 
de hoofdsponsor. Er werd afscheid 
genomen van Fassbender-Valks 
en met het aantrekken van Elektro-
techniek van Heeswijk begon een 
periode van sponsoring die duurde 
tot en met 2010. Naast de succes-
sen van Richard Groenendaal en 
de gebroeders Mutsaars, die samen 
diverse medailles wonnen, waren er 
ook prima prestaties van andere ren-
ners, zoals van Pascal Hermes die in 
1994 Nederlands kampioen werd 
bij de nieuwelingen.  

Het nieuwe millennium begon voor 
WV Schijndel uitstekend met de 
wereldtitel voor Richard Groenen-
daal in zijn eigen woonplaats Sint 

Michielsgestel. De jaren daarna 
stonden vooral in het teken van het 
draaiend houden van een bloeien-
de vereniging in een tijdperk waar 
diverse verenigingen het loodje 
hadden gelegd of in de problemen 
zaten. Wielervereniging Schijndel 
kende dankzij de stabiele hoofd-
sponsor geen problemen en zag 
renners als Ronald Mutsaars, Koen 
de Kort en Lars Boom vanuit eigen 
gelederen doorstromen naar de 
beroepsrenners. De vereniging be-
hoorde in 2010 met een ledenaantal 
van 130 licentiehouders tot één van 
de grootste wielerverenigingen van 
Nederland.

In 2011 keerde een oude vertrouw-
de Schijndelse sponsor terug in het 
wielrennen. Jan van Erp Tegels & 
Sanitair  werd hoofdsponsor van 
de wielervereniging. De vereniging 
kleurde paars. Naast de succes-
sen die onder andere Lars Boom en 
Daphny van den Brand behaalden, 
was het Mike Teunissen die zich 
liet zien aan het firmament. Teunis-
sen behaalde diverse ereprijzen in 
het veld en werd zelfs Europees en 
wereldkampioen Veldrijden bij de 
beloften. Hij kon ook op de weg 
goed uit de voeten wat resulteerde 
in een plaats bij de ProTour forma-
tie LottoNL-Jumbo. Ook Tim Kerkhof 
stroomde door naar de profs. Hij 
werd in 2014 nationaal kampioen 
op de weg bij de beloften en ging 
het jaar daarop rijden voor Room-
pot-Oranje Peloton.  

Een volgende belangrijke stap voor 
WV Schijndel is de uitbreiding van het 
clubparcours aan de Leemputtenweg 
en de bouw van een eigen accom-
modatie. Inmiddels heeft de gemeente 
Schijndel hiervoor groen licht gegeven 
en wordt volop gewerkt aan de plan-
nen. Met Output Professional audio, 
video & lighting als nieuwe hoofdspon-
sor en Van Thiel Optimaal, Mutsaars 
Bikes, Pitztal, Rabobank en Rogelli als 
andere shirtsponsoren voor de komen-
de drie jaar en talloze enthousiaste 
vrijwilligers gaat WV Schijndel dan 
ook een mooie toekomst tegemoet. Op 
naar het 50-jarig jubileum!

Met de komst van de nieuwe hoofdsponsor Output Professio-
nal audio, video & lighting begint WV Schijndel aan een nieuw 
hoofdstuk in haar clubgeschiedenis. Deze geschiedenis begon op 
24 augustus 1975, toen de vereniging werd opgericht. Deze op-
richting gebeurde vanuit de supportersclub De Schijndelse Ren-
ners. In het najaar van 1977 werd de vereniging erkend door de 
KNWU.
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  Veghel: 
Dé Renault- en Dacia-
dealer in de regio

WV Schijndel heeft met ingang van dit 
seizoen de beschikking over een nieu-
we Dacia-ploegleidersauto. Deze luxe 
personenwagen, die geheel gespoten 
is in de nieuwe clubkleuren, is uiter-
aard afkomstig van Arend Auto uit 
Veghel, dé Renault- en Dacia-dealer in 
de regio.

Arend Auto Veghel is een no-nonsense 
Renault en Dacia dealer waar iedereen 
welkom is voor alles wat te maken heeft 
met automobiliteit. “Iedereen die op zoek 
is naar een nieuwe auto, of een adres voor 
advies over autoverzekeringen, leasing, 
financieringen of onderhoud voor de auto 
is bij Arend Auto op het juiste adres”, ver-
telt Paul Siroen van Arend Auto. “Wij zijn 
zowel voor particulieren als voor zakelijke 
klanten een volwaardige mobiliteitspart-
ner.”

Siroen is trots op alle Renault en Dacia model-
len die in de prachtige showroom in Veghel 
staan. Het modellen gamma van Renault is 
de afgelopen jaren dusdanig ververst en op-
gefrist zodat Renault momenteel het jongste 
en mooiste gamma heeft in de autobranche. 
In het bijzonder noemt hij de nieuwe Renault 
modellen Talisman en Mégane, die kort gele-
den zijn geïntroduceerd. “De Talisman is ruim 
en elegant en heeft een stijlvolle uitstraling die 
kracht en vermogen uitstraalt. De nieuwe Mé-
gane is dynamisch en sensueel en heeft zowel 
een sportieve als elegante vormgeving die 
mensen uitnodigen uit om in te stappen. Beide 
modellen zijn voorzien van een groot aantal 
rijhulpsystemen, die ervoor zorgen dat de be-
stuurders elke dag ontspannen in hun voertuig 
zitten. Wij nodigen iedereen daarom graag uit 
om een proefrit te maken in één van deze mo-
dellen, of in onze andere Renault- of Dacia-
modellen.”

Toelen & Partners: 
accountants en adviseurs 
met een wielerhart
Bij Toelen & Partners Accountants | Ad-
viseurs aan de Kapelstraat 24 in Eerde 
loopt de wielersport als een rode draad 
door het bedrijf heen. De drie partners 
van het bedrijf, Gert-Jan Bijnen, Laurent 
van den Elsen en Mark van Helvoirt, 
hebben alle drie zelf ook aan wielren-
nen gedaan. Bijnen behoorde zelfs ja-
renlang tot de veldrittop van Nederland 
en reed nog een aantal seizoenen bij de 
beroepsrenners.

“Ik zie mijn werk als fiscalist nog altijd als een 
verlengstuk van mijn carrière als wielrenner”, 
zegt Gert-Jan Bijnen. “Ook nu is het zaak om 
elke dag scherp en fit te zijn en de nodige cur-
sussen en vakstudies te volgen, om te voorko-
men dat we achter de feiten aanlopen. De dis-
cipline en het doorzettingsvermogen dat ik als 
wielrenner destijds heb opgebouwd, komen mij 
daarbij nu nog goed van pas. Natuurlijk nemen 
wij ook de tijd om te genieten van de mooie din-
gen in het leven, maar we zijn tegelijkertijd se-
rieus met ons bedrijf bezig om ervoor te zorgen 
dat alles in goede banen wordt geleid.”

Racefiets
Alle drie de partners zitten zelf ook nog regel-
matig op de racefiets. Bijnen: “Ik probeer elk 
weekeinde en in de zomer ook doordeweeks in 
de avonduren een aantal uren te gaan fietsen. 
Dat wij naamsponsor zijn van deze jeugdveldrit 
is daarom ook niet zo verrassend. Enerzijds 
zien we het als een mooie manier om onze 
naamsbekendheid te vergroten en anderzijds 
vinden we het fijn om zo een steentje te kunnen 
bijdragen aan de promotie van de wielersport. 
Daarnaast zien we die passie voor de wieler-
sport ook terug in ons klantenbestand. Diverse 
oud-renners die na hun carrière een bedrijf zijn 
begonnen, zijn nu klant van ons. Ook op die 
manier blijven wij dus betrokken bij de sport."

Mkb
Bij Toelen & Partners werken vijftien mensen. 
“Onze dienstverlening spitst zich met name toe 
op mkb-bedrijven”, aldus Laurent van den El-
sen. “Wij zijn actief in diverse branches binnen 
het mkb. Persoonlijk contact, klantgerichtheid 
en kwaliteit vormen daarbij de basis van onze 
dienstverlening.” Mark van Helvoirt vult aan: 
“Naast het verzorgen van jaarrekeningen en 
administraties zijn wij ook een sparringpartner 
voor ondernemers. Zo kunnen wij hen bijvoor-
beeld adviseren bij investeringsbeslissingen, 
financieringsaanvragen en prognoses en kost-
prijsberekeningen. Door onze korte communi-
catielijnen kunnen wij onze klanten bovendien 
snel en efficiënt helpen.”

Persoonlijk
Gevraagd naar het onderscheidend vermogen 
van het kantoor benadrukt Gert-Jan Bijnen de 
betrokkenheid. “Wij onderhouden een goed 
contact met onze klanten. Of het nu gaat om 
een eenmanszaak of een BV met vijftig mede-
werkers: Elke jaarrekening die wij maken, wordt 
persoonlijk besproken met de klant. Daardoor 
weten wij wat er speelt bij hen en kunnen wij 
snel inspelen op eventuele veranderingen.” 

Toelen & Partners
Kapelstraat 24
5466 PC Eerde
(T). 0413-379696 
(E).info@toelen.nl
(I). www.toelen.nl

De diensten van Toelen & Partners 
op een rijtje:
• Accountancy
• Fiscaliteiten
• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Bedrijfseconomische advisering

Het wagenpark van WV Schijndel 
wordt al een aantal jaren vakkundig 
onderhouden door Autogarage Van 
der Doelen, die is gevestigd op indus-
trieterrein Rooiseheide in Schijndel. 
Eigenaar Hans van der Doelen is zelf 
een fervent wielrenner, die jaarlijks 
duizenden kilometer wegtrapt of zijn 
racefiets. Met zijn bedrijf is hij ook 
hoofdsponsor van toerclub TWC Dom-
meldal uit Sint Oedenrode.

Autogarage Van der Doelen is al meer dan 
dertig jaar een vertrouwd adres voor profes-
sioneel onderhoud aan uw auto. “Wij werken 
met zes monteurs, die voortdurend bijscholing 
krijgen op het gebied van elektronica, APK, 
hybride voertuigen en andere nieuwe ontwik-
kelingen. Niet voor niets beschikken wij over 
verschillende certificeringen van onder ande-
re RDW en BOVAG en zijn we erkend Lease 
service center. Daarnaast zijn we als enige in 
Schijndel en omgeving partnerbedrijf van de 

ANWB. Zo kunnen wij onze klanten altijd op 
een professionele manier van dienst zijn en 
dat is ook precies wat wij nastreven.”

De Schijndelse autogarage biedt een breed 
pakket aan diensten om auto’s in perfecte 
staat te brengen en te houden. Van der Doe-
len: “Van aankoopkeuring tot onderhoud en 
van reparatie tot een lease-contract voor on-
derhoud. Wij regelen het allemaal voor onze 
klanten. Het enige dat we niet doen is auto’s 
verkopen. Wij bieden onze klanten ook aan-
trekkelijke onderhoudscontracten aan. Met 
zo’n contract weten mensen precies waar ze 
aan toe zijn en worden ze nooit verrast door 
onverwacht hoge kosten aan hun auto.”

Autogarage van der Doelen
Rooiseheide 31
5481 SG Schijndel
T. 073 549 2755
E. info@doelenschijndel.nl
I. www.doelenschijndel.nl

Van der Doelen: 
uw auto in 
vertrouwde 
handen

BP Station Broer Manders 
al jarenlang trouwe partner 
van WV Schijndel

Waar zou een vereni-
ging zijn zonder trouwe 
sponsoren? WV Schijn-
del beschikt over een 
groot aantal partners, 
die de vereniging al vele 
jaren ondersteunen. Ook BP Station 
Broer Manders aan de Ericastraat 5 
in Schijndel is zo’n partner.

BP Station Broer Manders biedt een com-
pleet tankstation concept, met onder meer 
verse bloemen en planten, een ruime kof-
fiecorner met heerlijke koffie, een uitge-
breid assortiment presentjes en cadeaus, 
een automatische wasserette, twee hand-
wassers en twee stofzuigers. Met een be-
taalpas kunnen klanten 24 uur per dag, 
zeven dagen per week tanken bij het tank-
station aan de Ericastraat.

Liefhebber van de 
wielersport
“Wij zijn met ons be-
drijf al vele jaren lief-
hebber van de wieler-
sport en ook sponsor 
van WV Schijndel”, 
vertelt directeur Egon 
Manders, terwijl hij 
door één van de foto-
boeken in zijn kantoor 
bladert. “Al in de ja-
ren ‘70 van de vorige 
eeuw waren wij als 
sponsor betrokken bij 

de Wielervrien-
denkring Henk 
Mutsaars. Later 
zijn we samen 
met Elektrotech-
niek Van Hees-
wijk ook nog vele 
jaren shirtsponsor 
geweest van WV 
Schijndel. Verder 
zijn wij jarenlang 

hoofdsponsor geweest van de Wielerron-
de van Schijndel-Boschweg, waar elk jaar 
een groot aantal toprenners aan de start 
verscheen. Iets waar ik ook trots op ben, is 
dat wij eind jaren ‘80 de eerste driedaagse 
GP Rondom Schijndel hebben gesponsord. 
Deze wedstrijd is uiteindelijk uitgegroeid tot 
de Ster ZLM Tour, die nog elk jaar wordt 
verreden.”

BP Station Broer Manders
Ericastraat 5
5482 WR Schijndel
T. 073-5430585
E. tankstationmanders@gmail.com

de vorige eeuw waren wij 
als sponsor betrokken bij 
de Wielervriendenkring 

Henk Mutsaars. 
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www.dorfplatzl-pitztal.at www.hotel-bergland.at

Samen genieten bij Het Goeie Leven!
Op de Vlagheide in Eerde, midden in het hart van Meierijstad, zijn 
Jelt & Ellen van Veenendaal en Johann & Anke van Esdonk ruim 4 
jaar geleden hun recreatiebedrijf “Het Goeie Leven”gestart. De 
ideale plek om te kamperen en samen met familie of vrienden te 
genieten van heerlijk eten & drinken.

Het terrein van Het Goeie Leven is in samenwerking met Brabants Land-

schap volledig volgens cultuur 
historische waarde en met ge-
biedseigen beplanting ingericht. 
Natuurlijke elementen, zoals heide 
en een waterpoel, zijn aangelegd 
om de van oudsher voorkomende 
flora en fauna weer te herstellen. 
Op het landelijke speelveld en de 
klimheuvel kunnen kinderen naar 
hartenlust ravotten en spelen. De 
aangrenzende bosrand en de 
prachtig groene omgeving geven 
Het Goeie Leven een natuurlijke 
uitstraling. De moderne familie-
camping biedt vele mogelijkheden. 
Kamperen met eigen tent of cara-
van in alle rust en eenvoud, of kam-
peren in onze compleet ingerichte 
safaritent, Tipi of retro-caravan: bij 
ons is het allemaal mogelijk.

Eten & drinken op het boster-
ras of in de Tipi
“Bij genieten hoort gezelligheid, 
gastvrijheid en lekker eten & drin-
ken. In de landelijk ingerichte bis-
tro met overdekt bosterras kunnen 

kampeerders sfeervol genieten van 
een drankje of hapje. Maar ook 
fietsers en wandelaars zijn van har-
te welkom voor een heerlijk kopje 
koffie, een koel biertje van de tap 
of een smaakvol gerecht", vertelt 
Ellen van Veenendaal. "Vanaf dit 
voorjaar is het ook mogelijk samen 
met vrienden of familie te eten in 
een echte traditionele Tipi op het 
bosterras. Een bijzondere en on-
gedwongen manier om te genieten 
van het buitenleven en elkaar! Wij 
koken met het seizoen mee en alle 
gerechten worden zoveel mogelijk 
bereid met eerlijke producten uit de 
regio. Daarnaast hebben wij ook 
zakelijke gasten veel te bieden. We 
beschikken over een comfortabele 
en moderne ruimte waar het be-

drijfsleven terecht kan voor zake-
lijke lunches & diners eventueel in 
combinatie met dagactiviteiten. Bij 
Het Goeie Leven staat samen ge-
nieten van het buitenleven, lekker 
eten en drinken en vooral ontspan-
nen zoals u dat wilt centraal. Daar 
helpen wij onze gasten graag bij.”

Het Goeie Leven
Vlagheide 8b
5466 PZ Eerde
(T). 0413-310171 
(E). info@hetgoeieleven.nl 
(I). www.hetgoeieleven.nl
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O N L I N E  M A R K E T I N G
&  A P P L I C A T I E S

”

D E  E E R S T E  V R A A G  D I E  W I J  A L T I J D  S T E L L E N 

I S ;  W A T  W I L T  U  B E R E I K E N ?  W A A R  W I L T  U 

N A A R T O E  M E T  U W  O N D E R N E M I N G ?

 Een nieuwe website, zorgen dat bedrijven beter 

gevonden worden, een doordachte social media strategie, 

een second opinion over een marketingstrategie of zelfs een 

compleet nieuwe online strategie... 

 Het gaat immers niet om de middelen, maar om het 

doel. Met onze kennis er ervaring ontwikkelen we de mooiste 

websites, apps, fotografie en marketingplannen. Alles zodat 

uw bedrijf online én offline (nog) beter gaat scoren. Maar het 

proces begint altijd met luisteren. We willen graag weten wat 

u bezighoudt en waar u naartoe wilt. Met een team van zeer 

gedreven online specialisten, die geprikkeld worden door uw 

wensen en uitdagingen, grijpen we iedere uitdaging met beide 

handen aan. Wilt u de wereld in 2016 (online) veroveren? 

Dan helpen wij u graag. Of het nu om een website, CMS, 

vormgeving, mobiele oplossing, conceptontwikkeling of online 

strategie gaat.

B I J  C R E A T I V E C R E A T I O N  H E L P E N  W E  B E D R I J V E N 
G R A A G  B I J  D E Z E  V R A G E N .

W W W . C R E A T I V E C R E A T I O N . N L

“
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CreativeCreation
Lorentzweg 10

5482 TP Schijndel

073 - 851 86 60

info@creativecreation.nl

S A M E N W E R K E N  A A N  U W  O N L I N E  S U C C E S
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Huur en verhuur 
zonder zorgen met 
Beter Vastgoed 
Het verhuren, beheren en bemiddelen van woon- en bedrijfs-
ruimten is een apart specialisme. “Beter Vastgoed bemiddelt 
voor huurders en verhuurders, voor zowel woon- als bedrijfs-
ruimte”, vertelt Jochem Kroon, eigenaar van Woonaccent  Meie-
rijstad (Schijndel) en oprichter van Beter Vastgoed.

Sinds enige tijd is de woningmarkt 
weer volop in beweging. Naast de 
verkoop nam de vraag naar huur en 
verhuur ook flink toe. Jochem Kroon 
van Woonaccent Makelaars richtte 
daarom in 2014 Beter Vastgoed 
op. “Wij kregen steeds meer over 
de huur en verhuur van woningen 
en bedrijfsruimten. Er was duidelijk 
behoefte aan een partij die kennis 
heeft van onroerend goed markt in 
Schijndel en omgeving. Daarom zijn 
we gestart met Beter Vastgoed.”

De grote kracht van Beter Vastgoed 
is dat het bedrijf zich heeft gespe-
cialiseerd in het verhuren en behe-
ren van woon- en bedrijfsruimten. 
“Verhuur en beheer is een snelle 
tak van sport. Dat kan er door een 
makelaar niet zomaar even bij wor-
den gedaan”, vertelt Elise van de 
Ven, die in de praktijk het dagelijks 
aanspreekpunt is voor alle activitei-
ten van Beter Vastgoed. “Wij mer-
ken duidelijk dat de woningmarkt 
aantrekt, maar ook de verhuur van 

woningen blijft groeien. De vraag 
naar huurwoningen is nog steeds 
erg groot. Nu de verkoop van wo-
ningen weer op gang komt, krijgen 
we steeds meer aanvragen voor 
tijdelijke huurwoningen.  Door de 
nauwe samenwerking met Woon-
accent ,- we zitten onder hetzelf-
de dak - zijn we als eerste op de 
hoogte als er iets speelt en kunnen 
we hier snel op reageren. Panden 
komen vaak niet eens op Funda te 
staan, meestal is er sprake van di-
recte doorstroom.”

Ook de verhuur en bemiddeling van 
bedrijfsruimten neemt weer toe, zegt 
Van de Ven. “Hierbij doen verhuur-
ders vaak een beroep op onze ken-
nis van zaken. Zij willen weten hoe 
een transactie in elkaar zit en waar 
zij rekening mee moeten houden. 
Door ons grote netwerk gecombi-
neerd met onze kennis van bedrijfs-
makelaardij kunnen wij hen daarbij 
uitstekend van dienst zijn.”
Beter Vastgoed helpt daarnaast 
beleggers van vastgoed om hen 

volledig te 
ontzorgen bij 
de verhuur. 
“Deze par-
tijen willen 
hun vastgoed 
zorgeloos ver-
huren en heb-
ben geen zin in 
problemen met hun 
huurders”, legt Elise 
uit. “Door de bemiddeling 
en verhuur bij ons onder te bren-
gen, hebben zij hier geen omkij-
ken meer naar. Daarbij bieden wij 
onze klanten meerdere mogelijk-
heden. Klanten kunnen er voor 
kiezen om alleen het administra-
tieve gedeelte van de verhuur aan 
ons uit te besteden. Wij zorgen 
er dan onder andere voor dat de 
huurcontracten goed geregeld 
zijn en de huurpenningen op tijd 
geïnd worden. Een andere moge-

lijkheid is dat zij 
het technisch 
o n d e r h o u d 
van hun vast-
goed bij ons 
o n d e r b r e n -

gen. Wanneer 
er onverhoopt 

iets kapot mocht 
gaan in een pand, 

kunnen de huurders 
dan contact met ons opne-

men en wij zorgen ervoor dat een 
aannemer dit gaat repareren. Een 
derde optie is dat klanten zowel 
de administratie als het technisch 
onderhoud van hun vastgoed aan 
ons uitbesteden. Daarbij bieden 
wij hen zelfs garantie op huur-
doorbetaling aan.”

Van de Ven benadrukt dat Beter 
Vastgoed bij de verhuur en be-
middeling van panden niet over 

één nacht ijs gaat. “Ons doel 
is om het huur- en verhuurtra-
ject zorgeloos te laten verlopen 
voor alle partijen. Niemand zit 
te wachten op vervelende situa-
ties. We gaan met de huizen en 
panden om alsof het ons eigen 
bezit is. Onze huurders worden 
vooraf gescreend op hun kre-
dietwaardigheid door een extern 
creditmanagement-bureau en 
daarnaast bekijken we ook naar 
het woonverleden. Bij twijfel ver-
huren we het pand niet aan deze 
persoon of partij. Ook informeren 
wij onze huurders en verhuurders 
over de wettelijke (on)mogelijk-
heden ten aanzien van het (ver)
huren en maken duidelijke afspra-
ken. De lijnen met alle betrokken 
partijen zijn kort, waardoor we 
snel kunnen reageren op wensen 
van zowel huurders als verhuur-
ders.”

“Ons doel is om 
het huur- en verhuur-

traject zorgeloos te 
laten verlopen voor 

alle partijen. 
Niemand zit te wachten 

op vervelende 
situaties.”
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Letter Z heeft 
speciale band 
met wielersport
De werkplaats van Letter Z aan de Berkdijk 13B in Sint Michielsgestel straalt 
een en al wielersport uit. Foto’s, rugnummers, stickers, posters, trofeeën: ze 
hebben allemaal een plek gevonden in de ruime werkplaats. Eigenaar Iwan 
van Zandbeek van het bedrijf heeft dan ook een speciale band met de wieler-
sport én WV Schijndel.

“Ik heb zelf jarenlang wedstrijden gere-
den en heb ook mijn vrouw Miriam via 
het wielrennen leren kennen”, begint Van 
Zandbeek te vertellen. “Verder ben ik ja-
renlang actief geweest als ploegleider en 
daarnaast fietsen onze zoon Ronan en zijn 
vriendin Pauliena Rooijakkers ook allebei 
wedstrijden.” Met succes, want beiden 
wisten in 2015 een rood-wit-blauwe trui 
te veroveren. Ronan greep de winst bij het 
NK MTB Marathon en Pauliena werd voor 
de derde keer op een rij nationaal kampi-
oene strandrace.

Opleiden
Met name achter de schermen zet Van 
Zandbeek zich regelmatig in voor WV 
Schijndel, de club waar hij ooit begon met 
het opleiden van jonge renners. “Ik heb het 
altijd leuk gevonden om jongeren wegwijs 
te maken in de wielersport. Eerst bij WV 
Schijndel en later ook bij ploegen als Bert 
Story-Piels en Van Vliet. Maar de warme 
band met WV Schijndel is altijd geble-
ven. Ook nu nog. We hebben met Letter 
Z onder meer de nieuwe belettering van 
de ploegleidersauto’s verzorgd. Ronan en 
Pauliena zijn allebei lid van de vereniging 
en wonen wij vlakbij het clubparcours van 
de wielervereniging.”
Letter Z bestaat al sinds 1990. “Wij zijn 
destijds begonnen met het maken van rug-
nummers en kaderplaatjes voor fietsenza-

ken en organisaties van wielerwedstrijden. 
Van daaruit hebben wij het bedrijf steeds 
verder uitgebreid. Inmiddels zijn wij een 
full service reclamebureau, dat zelf ont-
werpen maakt en deze vervolgens ook 
produceert en aanbrengt bij klanten. We 
hebben in de loop der jaren een klanten-
kring opgebouwd, met mooie bedrijven uit 
verschillende branches.”

Van alle markten thuis
Van Zandbeek geeft aan dat de werkwijze 
in de reclamebranche flink is veranderd in 
de afgelopen jaren. “In het begin werd er 
vooral met een zeefdruk gewerkt, maar 
inmiddels kunnen we met kwalitatief hoog-
waardige folies overal logo’s of teksten op 
aanbrengen. Wij verzorgen bijvoorbeeld 
autobelettering, reclameborden, lichtre-
clame, spandoeken en doeken die in alu-
miniumframes kunnen worden gehangen. 
Maar ook winkelruiten, vlaggen en rou-
tebordjes. Bovendien kunnen wij ook full 
colour prints op groot formaat verzorgen 
voor onze klanten. Kortom, wij zijn van alle 
markten thuis.”

Letter Z
Berkdijk 13B
5271 SR  Sint Michielsgestel
T. 073-5516673
E. info@letterz.nl
I. www.letterz.nl

Van Doorn Recycling is een zusterbe-
drijf van Van Doorn Infra. Dit Schijn-
delse familiebedrijf werd in 1981 
opgericht door Wim van Doorn en is 
gespecialiseerd in het aannemen en 
uitvoeren van wegenbouwprojecten 
en werkt veel in opdracht van ge-
meenten en bedrijven. Zoon Jan, die 
al langere tijd in de zaak werkzaam 
was, nam het bedrijf in 2008 over 
van zijn vader. Jan van Doorn was in 
het verleden een verdienstelijk wiel-
renner en draagt WV Schijndel nog 
altijd een warm hart toe.
“Het huidige clubparcours van WV 
Schijndel aan de Leemputbaan 
hebben wij voor een belangrijk 

deel getekend en gerealiseerd en 
ook het veldritparcours hebben wij 
aangelegd. Verder hebben we ook 
een groot deel van de bestrating 
beschikbaar gesteld. Ik heb zelf ja-
renlang gefietst en vind het leuk om 
de vereniging op deze manier te 
kunnen helpen”, vertelt Van Doorn 
enthousiast. “Ook voor het NK in 
Eerde hebben we al een aantal uren 
meegeholpen om het parcours in 
orde te maken en diverse materialen 
ter beschikking gesteld. Verder wil-
len wij ook graag mee helpen bij de 
uitbreiding van het huidige clubpar-
cours en de realisatie van het nieuwe 
clubgebouw.”

Particuliere markt
Met Van Doorn Recycling richt het 
Schijndelse bedrijf zich meer op de 
particuliere markt. “Wij verzorgen 
onder meer de afvoer en verwerking 
van bouw- en sloopafval zoals puin, 
A-B-C hout, dakbedekking, isolatie, 
grond en andere restproducten”, 
legt Jan van Doorn uit. “Daarnaast 
kunnen particulieren en bedrijven bij 
ons terecht voor al hun bouwmate-
rialen. Voor afvoer van grond, puin 
en bouw- en sloopafval brengen wij 
containers en Big Bags. Samen met 
ons moederbedrijf Van Doorn Infra 
BV kunnen wij bovendien alle voor-
komende grond-, sloop- en andere 
civiel technische werkzaamheden 
verzorgen.”
Van Doorn Recycling heeft diverse 
soorten bestratingsmaterialen op 
voorraad. “Wij hebben diverse 
oude gebakken stenen op voorraad. 
Los gestort, maar ook op pallets. 

Dus geen breuk of afval. En natuur-
lijk hebben wij zeer scherpe prijzen. 
Mensen die iets exclusiefs in hun tuin 
willen, moeten zeker eens een kijkje 
komen nemen. Daarnaast hebben 
we ook diverse soorten gebruikte 
betonklinkers op voorraad. Al deze 
bestratingsmaterialen kunnen wij te-
gen een vergoeding uiteraard ook 
bij mensen thuis bezorgen.”
 
Big Bags
Eveneens handig is de Big Bag ser-
vice van Van Doorn Recycling. Jan 
van Doorn: “Deze Big Bag heeft een 
inhoud van 1500 liter en kunnen 
klanten voor honderd euro opha-
len bij het bedrijf. Dit zijn de kosten 
voor de Big Bag én de vrachtauto 
die hem bij de mensen thuis op komt 
halen. Bij het ophalen van de Big 
Bag wordt deze terplekke gewogen. 
Klanten kunnen zelf het gewicht con-
troleren. Zij hoeven bij het ophalen 
dus alleen nog maar de inhoud af 
te rekenen aan de chauffeur. Wij 
maken het onze klanten graag mak-
kelijk.”

Van Doorn Recycling BV
Landingsweg 9
5482 TA Schijndel
(T). 073-5492771
(E). info@vandoornrecycling.nl
(I). www.vandoornrecycling.nl

Van Doorn Infra en Van Doorn Recycling:

‘Mooi om WV Schijndel vooruit te kunnen helpen’ 

Op zoek naar zand voor in de speeltuin, ophoogzand, metselzand, 
cement of hout voor de open haard? Bij Van Doorn Recycling aan 
de Landingsweg in Schijndel bent u hiervoor aan het juiste adres. 
Verder heeft het bedrijf diverse soorten bestratingsmaterialen op 
voorraad. Daarnaast kunt u bij Van Doorn Recycling tevens terecht 
voor de afvoer van puin en bouw- en sloopafval.

  De diensten van Van Doorn 
  Recycling op een rijtje:

•Containerverhuur/-transport

•Afvalinzameling ook voor  

    particulieren (bigbag-service)

•Levering van bouwmaterialen

•Leveren van nieuwe en gebruikte  

    bestratingsmaterialen

•Open haard hout

•Sloopwerken

•Grondwerken

•Rioleringswerkzaamheden

•Bestratingswerkzaamheden
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Bezoek dan onze showroom en kom 
het unieke dakkapellensysteem STARCK 
bewonderen. Daarnaast hebben we ruime 
keuze in kozijnen, serres en veranda’s. 

Openingstijden: ma t/m vrij 10.00 - 17.00 u . za 10.00 - 15.00 u
Heidebloemstraat 1, Schijndel . T 073 547 77 05 . www.framez.nu

Gaat u een dakkapel plaatsen? 

Dakkapel 
3 mtr va. 
€ 4950,-

Europalaan 79 - 5481 JD Schijndel

Tel. 073 - 549 63 75

PITZTAL
www.pitztal.com

 
Fotoshoots  |  Bruidsstyling  |  Workshops  |  Feestjes

www.madamemaquillage.nl  |  +31 (0)6 40 48 43 49

Dakkapel
3 mtr va.
€ 4000,-

www.framezdakkapellen.nl

Renova Tilburg bv
Ringbaan Oost 102a
5013 CD Tilburg

Renova Waalwijk bv
Van Andelstraat 9
5141 PB Waalwijk

Renova Breda bv
Huifakkerstraat 1
4815 PN Breda

Dynamisch
                        in tijdelijk hekwerk!

Hazenspoor 7, 6051 AB  Maasbracht, T. +31 (0)475 468 418
info@engelenhekwerken.nl, www.engelenhekwerken.nl

‘S werelds eerste 4/3 type groot formaat met een 4K camrecorder met geïntegreerde 
Leica 13 x f/2.8 - f/4.5 zoomlens. De AG-DVX200 heeft een variabele frame rate tot 

120 FPS in Full HD. Film 4K in MP4 en MOV met de Panasonis AG-DVX200. 

PANASONIC AG-DVX200

‘S WERELDS EERSTE

Uw distributeur:

De Meerheuvel 10
5221 EA ‘s-Hertogenbosch

Tel: +31 (0)73 639 2600
info@outputnl.com

VOOR AL UW
SPORTPRIJZEN

o.a. bekers, medailles,
vaantjes, graveren enz.

HANS VAN HEESWIJK
073-5474890


