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Nieuwsbrief 2018

SAMEN OP WEG NAAR EEN NIEUW EN VEILIG JAAR

INTRODUCTIE
Een nieuw jaar is van start gegaan en dat gaat
meestal gepaard met een aantal veranderingen.
Graag stellen we jullie via deze nieuwsbrief ons
nieuw team voor. Ook zijn er vorig jaar weer
chauffeurs geweest die bekroond werden tot
Ridder van de weg, waar we enorm trots op zijn.
Nieuwsgierig naar onze nieuwtjes,
lees dan gerust verder!

Willy R. op pensioen

Ridder van de weg

Na een carrière van maar liefst
35 jaar bij Herfurth en
Handico, hebben we met pijn
in ons hart afscheid moeten
nemen van Willy Ramakers.
Na een afscheidsdiner samen
met de medewerkers van
Handico Trucking, willen wij
ook via deze weg Willy
nogmaals bedanken voor zijn
bewezen diensten!

Zoals ieder jaar reikt onze
verzekeringsmaatschappij
TVM awards uit voor de
veiligste beroepschauffeur, de
zogenaamde “Ridders van de
weg”. Dit jaar was het de beurt
aan Ludo Wolfs. Na 5 jaar
ongevalvrij te rijden voor
Handico Trucking, mocht hij
de zilveren award in ontvangst
nemen. Proficiat Ludo!
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ONS NIEUW TEAM
In vergelijking met vorig jaar ziet ons team er
helemaal anders uit. Zoals jullie al konden lezen
is Willy R. op pensioen gegaan, maar ook Kelly
K. en Laila E.B. hebben ergens anders een
nieuwe uitdaging gevonden. Wij willen hun nog
eens bedanken voor hun jarenlange inzet en
wensen hun nog veel succes!
Tijd om jullie ons nieuw team voor te stellen!

MANAGERS

CONTACT

Gino Withofs

gino@withofs.be

Edith Jans

edith.jans@sdsbo.com

PLANNING ANTWERPEN

CONTACT

Marc Buschgens

marc.buschgens@sdsbo.com

Ann De Leeuw

ann.deleeuw@sdsbo.com

PLANNING ROTTERDAM

CONTACT

Tom Ramaekers

tom.ramaekers@sdsbo.com

Elfi Roumans

elfi.roumans@sdsbo.com

ADMINISTRATIE

CONTACT

Borbala Tuczai (Bori)

borbala.tuczai@sdsbo.com

Brenda Loyen

brenda.loyen@sdsbo.com

INVESTERINGEN

Om af te sluiten delen we jullie nog graag mee dat wij onze samenwerking met Krone Fleet
verderzetten en dus vanaf maart 2018 zullen beschikken over twintig nieuwe Krone Chassis.

Het Handico Trucking Team.
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