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VOORWOORD
Wat zijn we trots dat we in juni, na overleg en
afstemming met de gemeente Boxmeer, toch
hebben besloten om dit jaar weer de Truckrun te
gaan organiseren.
Waar andere Truckruns overwogen hadden om hun Truckrun dit jaar nog niet te organiseren, dachten wij zelf ook
in eerste instantie aan een online versie voor dit jaar met
daarin een terugblik van de afgelopen jaren, interviews
met diverse personen, verzoeknummers en een online
quiz. In een gesprek met mijn manager, had hij de vraag
om te kijken of de Truckrun niet in aangepaste vorm
verreden kon worden. Hij komt al vele jaren kijken en
weet wat ervoor nodig is om de Truckrun te organiseren. Maar ook hoeveel plezier onze bewoners/cliënten
aan deze dag beleven.
Na overleg met mijn medebestuursleden, waren we het
er al snel over eens dat we alles op alles zouden zetten
om dit jaar, desnoods in aangepaste vorm, de Truckrun
Boxmeer te laten plaats vinden.
Gelukkig worden we op allerlei manieren ondersteund
omdat, samen met ons, velen deze dag mogelijk willen
maken. Dus aan iedereen die deze dag mogelijk maakt:

Onze hartelijke dank. Wij kunnen u niet dankbaar
genoeg zijn.

Chauffeurs die hun vrije dag opofferen, transportbedrijven
die hun wagens beschikbaar stellen, begeleiders die de
moeite nemen om te zorgen dat bewoners kunnen komen, vrijwilligers die altijd klaar staan met hun hulp, sponsoren die het mogelijk maken dat wij dit kunnen en mogen

organiseren, gemeentes die ons steunen en zorgen voor
de benodigde vergunningen, motorrijders die het geheel
begeleiden en zorgen dat we veilig “thuiskomen” en alle
anderen die dit evenement mogelijk maken.

DANK, DANK, DANK!
Hopelijk kunnen en mogen we het weer op de manier
organiseren zoals voor heen.
Op het moment van schrijven van dit stukje, lijkt het erop
dat het redelijk als het “oude normaal” mogelijk zal zijn. Ik
wens u allen een fijne, veilige en mooie dag/rit toe.

Wat ons betreft blijven we dit evenement nog jaren
organiseren.
Hans Klaassen
Penningmeester
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Hopelijk tot volgend jaar.

OOGPERSOONLIJK
Steenstraat 120
5831 JJ Boxmeer
(0485) 57 18 12
boxmeer@campsoptiek.nl

Dé zorgboerderij voor
kleinschalige dagbesteding

geniet
beleef
Voortweg 1b | 5826 AG Groeningen
0478 - 63 23 10 | 06 - 14 77 30 47

www.zorgboerderijmolenveld.nl

Ondernemerskansen?
Je ontdekt
ze samen
met OOvB

ELEKTRO TECHNISCH BURO NABUURS BV

ELEKTRO TECHNISCHE INSTALLATIES
PANELENBOUW
TELEMATICA
INDUSTRIËLE AUTOMATISERING
BEVEILIGINGSINSTALLATIES

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Heesch | Uden

oovb.nl

Heinz Moormannstraat 2
Postbus 150
5830 AD Boxmeer

• Manuele therapie
• Kinderfysiotherapie – Sensorische integratie therapie
• Inloopspreekuur voor kinderfysiotherapie dinsdagmorgen
van 9.00u- 10.00u
• Peuter en Kleutergym
• BodemFit bekkenfysiotherapie

DATA-NETWERKEN

Telefoon (0485) 32 20 88
Telefax (0485) 31 82 27

•
•
•
•
•
•

AUDIO INSTALLATIES
DOMOTICA

Kinderbekkenfysiotherapie
Geriatriefysiotherapie
Medische Fitness
Dry-needling
Medical taping
Gezond sporten onder begeleiding in kleine groepen

ADVERTENTIES

Adres: Gezondheidscentrum Cuijk, Irenestraat 33 a Cuijk. Voor info: info@fysio-devaluwe.nl, www.fysio-devaluwe.nl of bel 0485-318080
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BAS EN CAS

Ik ben Cas Jacobs, 22 jaar, en woonachtig in Overloon. In het dagelijks leven ben
ik werkzaam als chauffeur bij Bart Camps
varkenshandel in Oostrum. Hiervoor heb ik
de opleiding manager transport en logistiek
aan de gildeopleidingen in Venlo gedaan
en tevens afgerond. Naast het studeren
heb ik toen ik 18 werd meteen m’n groot
rijbewijs gehaald en ben toen in de vrije
tijd gaan rijden bij Camps en daar ook
blijven plakken.

Boxmeer te schrappen, hopen we dit jaar toch ook weer
zoveel mogelijk het “oude normaal” weer op te kunnen
pakken. En dat iedereen weer enorm kan genieten van die
welbekende “3de zondag van september”.
Daarnaast wil ik iedereen, die op welke manier dan ook
z’n bijdrage levert, enorm bedanken voor het mogelijk
maken van deze mooie, gezellige dag. En we hopen er
nog veel meer te kunnen organiseren!

Cas
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Ik ben al van jongs af aan opgegroeid met de
truckrun, aangezien mijn vader 23 jaar in het bestuur heeft gezeten. In het begin liep ik alleen in de weg
samen met Bas... Dat veranderde daarna in het helpen
met dozen tillen, broodjes smeren en tassen vullen, en op
een gegeven moment was het als vrijwilliger helpen met
auto’s parkeren en vrachtwagens opstellen. En sinds 2
jaar ben ik bestuurslid van de truckrun. In al die jaren heb
ik wel meegekregen wat het met de mensen doet, zowel
cliënten, chauffeurs en ook zeker de vrijwilligers. En dat is
uiteindelijk ook waar je het voor doet! Als iedereen weer
veilig terugkeert na de rit, en alles is goed verlopen, dan
is het voor mij een geslaagde zondag geweest en dan is
het ook alle energie, tijd en moeite die je erin stopt waard
geweest! Na zo’n vervelende periode, waarin wij ook vorig
jaar het pijnlijke besluit moesten nemen om de Truckrun
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BAS EN CAS

Hallo, ik ben Bas van der Cruijsen, 23 Jaar oud
en kom uit Sint Anthonis. Ik ben al sinds mijn
geboorte betrokken bij de Truckrun van Boxmeer (G.K.B.). Dit komt door mijn ouders, die
eerst vrijwilligers waren en daarna in het bestuur
zaten. Zij hebben dit mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader, mijn zusje en ik zijn nog altijd actief bij dit evenement. Toen ik klein was
hielp ik altijd zaterdags met broodjes smeren
en presentjes voor de cliënten in de tas doen,
daarnaast deed ik nog wat kleine handelingen
want alle kleine beetjes hielpen.
Op de zondag liep ik wat rond en genoot van de mensen en de vrachtwagens die kwamen. Dit was voor mij
een dagje uit en om 13:00 uur mocht ik meerijden met
ons pap of Geert als er nog plek was in de vrachtwagen
samen met Cas.
IIk werd ouder en begon steeds meer te begrijpen wat er
bij komt kijken om de Truckrun te organiseren. Als vrijwilliger kreeg ik er andere taken bij zoals o.a. spullen ophalen,
tent opzetten (t/m 2013), de golfkarretjes testen en op zaterdag gingen onze vaders een proefritje maken met de
vrachtwagens, waar Cas Jacobs en ik altijd meegingen.
Sinds 2012 werden Cas en ik gevraagd om een post te
bemannen en daar zeiden wij natuurlijk ja op. Eerst parkeerbeheer en daarna vrachtwagens opstellen.
Nu zijn wij in 2020 (Cas en ik) benaderd om in het bestuur
te komen. Dit hebben wij met beide handen aangegrepen. Het is mooi om terug te kunnen kijken dat wij als
vrijwilliger zijn begonnen en nu net als onze vaders (Geert
Jacobs en Clemens van der Cruijsen vroeger) het bestuur
kunnen versterken. Vandaag 19 September 2021 zal ook
voor de eerste keer zijn dat we alle 4 meerijden met deze
stoet. Geert, Clemens en Cas hebben deze rit al vaker
mogen rijden en voor mij (Bas) zal het vandaag voor het
eerst zijn dat ik dit mag meemaken als chauffeur.
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Ik wens iedereen alvast een Super fijne dag en hopelijk
kunnen we er weer met z’n allen wat van maken!
Ik wil dan ook iedereen bedanken die deze dag in September zo uniek maakt! Cliënten, chauffeurs, vrijwilligers,
de mensen langs de kant, en iedereen die op welke wijze
ook een bijdrage levert aan dit evenement!
Bedankt en hopelijk kunnen we met zijn allen dit nog lang
voort zetten!

Bas

Autoschade?
Wij zijn er voor u!
Het adres voor autoschadeherstel in Cuijk en omstreken
Schadenet Van Eeden biedt een uitgebreid pakket aan hersteldiensten aan
n
n
n
n
n

Uitdeuken zonder spuiten
Spot Repair
Bumperreparatie
Steenslagreparatie
Voorruitreparatie

● Vissen op forel, zalmforel of karper, steur en
n Velgenreparatie
meerval
n Bekledingreparatie
● Voor de recreatieve visser en voor groepsuitjes
(stof, velours, leer & vinyl)
● Kantine en terras met kleine kaart.
n Dashboardreparatie (kunststof & hout)● Op afspraakverzorgen wij ook bbq, buffet of
huisgemaakte soep en broodjes
n Ontgeuren

Boxmeer
T.: 0485-571432
www.oijen-bouw.nl

Altijd de beste prijs

Afspraak = afspraak

Snel weer onderweg

Altijd in de buurt

Forelvisvijvers de Uitkomst, Sint Cornelisstraat 5,
5827AJ Vortum Mullem, 06 144 291 88
www.d-uitkomst.nl, FB.de uitkomst forelvisvijvers
We doen het groen

Gegarandeerd in 1 keer goed

Schadenet Van Eeden
De Hork 28 • 5431 NS Cuijk
Tel. 0485 - 321 129 • van.eeden@schadenet.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: van 07.30 - 18.00 uur
Zaterdag: van 09.00 - 12.00 uur
Zondag: gesloten

0165424.indd 1

K ZS

Je hoeft er niet alleen
voor te staan!
Neem contact op
voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek:
info@troostcoachlinda.nl
06 - 4272 1267

www.troostcoachlinda.nl

www.schadenetvaneeden.nl
27-9-2016 10:22:20
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DEGELIJK EN INNOVATIEF VANUIT EENVOUD

Kwaliteit gaat verder
dan de trailer zelf!
www.berdex.nl

Lange Beijerd 11
5431 NR Cuijk The Netherlands
Tel. +31 (0) 485 320 048
Email: info@matefa.nl

ADVERTENTIES

Winkelverkoop van kaas uit eigen kaasmakerij
Vrijdag: 10.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur tot 14.00 uur
Im Hammereisen 55, D-47559 Kranenburg

Wij wensen
iedereen
een
schitterende
Truckrun
Boxmeer

Je hart ben jij

d en kat!
Voor iedere hon

www.jarco.nl

JARCO Hoenderstraat 10, 5846 AE Ledeacker

Wij zijn er voor je hart.
Kijk wat we samen kunnen doen
op hartstichting.nl

ROUTE TRUCKRUN BOXMEER
19 SEPTEMBER 2021

TIJD

PLAATS

STRAAT

13.00

Boxmeer (start)

13:20

Rijkevoort

13.40

Haps

14:00

Vianen

14.15

Beers

14.40

Cuijk

15.10

Oeffelt

15.30

Beugen

15.45

Boxmeer
komst)

Handelstraat
Ingenieur Wachterstraat
Sint Anthonisweg
Graafseweg
Rijkevoortseweg

Vanwege de werkzaamheden aan de N602 rijden
we ook in 2021 een ALTERNATIEVE ROUTE!

De doorkomsttijden (bij benadering) staan hieronder
vermeld. Hierbij dient rekening te worden gehouden
met vertraging in het verkeer; de lengte van het gehele
konvooi bedraagt ongeveer 45 minuten:

Hoogeindsestraat
Kapelstraat
Laageindsedijk
Zoetsmeerweg
Kruisstraat
Zoetsmeerweg
Kerkstraat
Kalkhofseweg
Graafsedijk
Milseweg
Grote straat
Molenstraat
Beerseweg

bron: www.here.com

Beersebaan
Maasboulevard
Heerstraat
Cuijkseweg
Molenstraat
Dorpsstraat
Beugenseweg

Beugenseweg
Spoorstraat
Stationsweg
Raamstraat

Het Konvooi staat onder toezicht van politie,
motorbegeleiding en het bestuur tijdens de rit.
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(terug-

Provincialeweg

FOTO IMPRESSIE

TRUCKRUN BOXMEER
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Raadhuisplein 3, 5831 JX Boxmeer

Grond, bestrating, riool en sloopwerken.
Verhuur: Grondverzetmachines.
Levering: Zand, grond en grint.

Management en Consultancy in de Civiele Techniek

ADVERTENTIES

www.globalciviel.nl



DEELNEMER

AAN HET WOORD

De Berenkuil is een groep van tradities, al jarenlang wonen de bewoners samen en gaan ze er
waar het kan samen op uit. Er zijn vele terugkerende evenementen in het jaar: De Nijmeegse vierdaagse, carnaval, jaarlijks op vakantie..
Maar de truckrun in Boxmeer is ook zeker één
van de hoogtepunten waar ze bij aanwezig willen zijn! Het is al even geleden, maar dat maakt
alleen maar dat de zin in de dag groter wordt.
Die mooie grote wagens, ze kijken hun ogen uit. Op elke
kamer hangt wel een foto van een van de edities van de
afgelopen jaren. Reikhalzend kijken ze dus uit naar de volgende editie, want hopelijk kan het doorgaan… Als ik aan
onze cliënten vraag waar ze nou aan denken bij de Truckrun vliegt er van alles over de tafel: In de blauwe Daf! Nee,
ik in de rode! Echt kicken, zo hoog in de cabine. En die
chauffeurs, altijd even gezellig. Gaaf hoor. Dat getoeter
ook, echt gezellig.
Kortom, een mooi evenement met plezier voor onze groep
bewoners. Een compliment voor de organisatie die het elk
jaar weer tot in de puntjes heeft geregeld. En een compliment voor alle chauffeurs die iedereen met zoveel plezier
ontvangt en enthousiast mee toeters.
Hopelijk tot snel!
Groetjes van de cliënten van de Berenkuil in Cuijk

WWW.TRUCKRUNBOXMEER.NL
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Bereklauw 1 / 5831 PE Boxmeer / Telefoon : 0485-573472
notaris@notaristeeuwen.nl / www.notaristeeuwen.nl

Voordelige Medische Keuringen
• Rĳbewĳskeuringen C, D
• Taxipas keuringen
• Alle overige Arbodienstverlening

ADVERTENTIES

de Lange
Arbo en Advies

HOME
MADE
BY

Lactariaweg 32, 5844 AJ Stevensbeek

info@delangearboadvies.nl

Tel. 0485-331121

www.delangearboadvies.nl

BOS
DE WOONPROFESSIONALS

ELZENSTRAAT 58 | 5831 LK BOXMEER | T 0485 57 32 87
WWW.BOSDEWOONPROFESSIONALS.NL | INFO@BOSDEWOONPROFESSIONALS.NL

VRIJWILLIGER

AAN HET WOORD

Hoe een motorrijder betrokken
raakte bij de Truckrun Boxmeer
Het begon allemaal in 1990 met het verzoek van de organisatie of dat wij, leden van ‘t Brummerke (een stel motorvrienden uit Boxmeer), bereid waren om een konvooi van
vrachtwagens te begeleiden door het Land van Cuijk op
de 3e zondag van september. Nog niet wetende wat er
van ons verlangd werd, was iedereen enthousiast en de
groep verkeersregelaars was geboren.
Vanaf die tijd stond de datum van de 3e zondag rood omcirkeld op mijn kalender. We moesten op de dag van het
konvooi braaf naar het politiebureau waar we een uitgebreide cursus kregen en er werd ons verteld wat we wel
en niet mochten. Dit werd een jaarlijks terugkerend ritueel,
totdat enkele jaren terug de zogenaamde instructieverklaring verkeersregelaar in beeld kwam. Vanaf dat moment
hoefden we niet meer hetzelfde verhaaltje op het bureau
van de politie aan te horen en ik geloof niet dat daar iemand moeite mee had.
We hebben nu een grote vaste groep motorrijders die zich
jaarlijks belangeloos aanmeldt om het konvooi in goede
banen te leiden. Toch blijft er altijd wel een stukje spanning of zich wel voldoende motorrijders aanmelden. Sinds
enkele jaren heb ik de taak van coördinator op mij genomen om de organisatie daar een handje bij te helpen.

Afgelopen jaar vond de Truckrun geen doorgang, zoals iedereen wel kan begrijpen. De veiligheid van zowel
chauffeurs als hun passagiers moet immers gewaarborgd
blijven.
Dit jaar wordt voor mij de 30e keer dat ik als begeleider
deel mag nemen en daar heb ik nog geen moment spijt
van gehad. Om onderdeel uit te maken van een organisatie die een perfecte dag voor onze medemens op poten
zet, daar kun je alleen maar respect voor hebben.
Ik weet zeker dat ik spreek namens alle motorrijders/verkeersregelaars:
Die brede lach en opgestoken duimpjes van zowel truckers als hun passagiers:

DAAR DOEN WE
HET VOOR!!!
Tonny van Vonderen.
Coördinator verkeersregelaars

WWW.TRUCKRUNBOXMEER.NL
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CHAUFFEUR

AAN HET WOORD

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor... ik ben
Werner van Kuppeveld, 54 jaar, uit Kleve.
Iedere derde zondag in September staat bij mij geblokt
in de agenda. Deze dag staat al jaren in het teken van de
Truckrun, niet alleen voor mij maar voor het hele gezin!
Elke jaar genieten wij samen met onze kinderen van deze
dag, het is zo mooi om dit te kunnen doen voor anderen!
Dit jaar zal het extra genieten worden omdat we het feest
vorig jaar helaas hebben moeten missen door Covid19.
De afgelopen periode is voor iedereen een bijzondere tijd
geweest, in het bijzonder van onze bijrijders.
We weten zeker dat deze mensen enorm uitkijken naar
deze dag en het kan haast niet anders dan dat het dit jaar
extra leuk en bijzonder gaat worden, het is immers al veel
te lang geleden!
Gelukkig gaan we met zijn allen de goede kant op en kunnen we weer genieten van leuke uitstapjes en gezellige
bijeenkomsten. Wij kijken dan ook erg uit naar het moment dat we de vrachtwagen geparkeerd hebben op het
industrieterrein en onder het genot van een lekker bakje
koffie een ronde gaan maken en wat kunnen bijpraten met
oude bekenden!
De afgelopen jaren heb ik tot volle tevredenheid Tim van
Hoften als bijrijder gehad. Helaas kan Tim er tot mijn grote
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spijt dit jaar niet bij zijn door omstandigheden, maar ik
ben ervan overtuigd dat er een hele goede vervanger voor
komt.
De organisatie van de deelnemers vanuit Van Hessen aan
de Truckrun ligt helemaal in mijn handen. Gelukkig zijn er
elk jaar weer diverse deelnemers die vanuit Van Hessen
graag willen meedoen. We zorgen er dan ook voor dat er
een mooi bloemstuk op de auto komt en de auto’s blinkend schoon klaarstaan.Graag wil ik via deze weg Perry,
John en Berry bedanken voor hun inzet, ook zij nemen dit
jaar weer deel aan de Truckrun!
Wellicht leuk om te vermelden; dit jaar ga ik al voor de
28ste keer deelnemen aan de Truckrun! En.. dit jaar ga ik
voor het eerst deelnemen met mijn nieuwe Scania LNG
trekker. Voor mij dus geen diesel trekker meer om te besturen en dat was eerst even wennen. Gelukkig was het
met mijn ruime ervaring makkelijk om me aan te passen
aan het rijden met gas en ben ik inmiddels blij met de
nieuwe combinatie. Deze Scania is van alle gemakken
voorzien en er is aandacht voor het milieu en dat is voor
ons nageslacht niet geheel onbelangrijk.
De afgelopen 23 jaar werk ik al met heel veel plezier bij
Van Hessen (voorheen Teeuwissen). Wat doen wij bij Van
Hessen; ons werkgebied is Nederland, België en Duitsland waardoor er met regelmaat leuke en mooie meerdaagse ritten op mijn planning staan.

Ümit Unver

Güven Food Bontsestraat 14B
5431 SG Cuijk
Wij halen slacht(bij)producten op
bij slachthuizen en verT: 0485 31 19 81
werken/bewerken deze in Katwijk.
uiteindelijke
proM: 06De
41 22
77 86
umit@guvenfood.nl
ducten worden daarna geëxporteerd
naar bijvoorbeeld
www.guvenfood.nl
het Verre Oosten. Dit betreft voornamelijk
menselijke con-

sumptie.

Een ander gedeelte van de producten die wij vervoeren,
verwerken we voor de Petfood industrie, dus die komen
bij onze huisdieren terecht. Wat ook zeker het vermelden
Ferhat
Güzel
waard is, Van Hessen is wereldleider
in natuurdarmen!
Je zou het niet verwachten, maar dat gebeurt allemaal bij
jullie in de achtertuin! Grote kans dat je weleens een worst
op hebt waar een Van Hessen natuurdarm omheen zit!
Güven Food Bontsestraat 14B
Ons motto is dan ook “Everything
has value”.
5431 SG Cuijk
T: 0485 31 19 81
06 52 77 27iedereen
07
deze woorden wil ik graagM:afsluiten,
een
ferhat@guvenfood.nl
fijne dag gewenst en hopelijk
kunnen we dit nog jaren
www.guvenfood.nl

Met
hele
met veel plezier invullen!
Werner

Güven Food Bontsestraat 14B
5431 SG Cuijk
T: 0485 31 19 81
infot@guvenfood.nl
www.guvenfood.nl

ağıt 350 gr mat kuşe mat selefon olabilir

TRUCK’S & AUTOBEDRIJF

Scherp ondernemen doe je met

CE-HO
MILL

Tel:(0485)470777
Hertsweg 3a
5451 GS Mill

COUNTUS.NL
Spandoek_Mill_3380x1740.indd 1
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Tel:(0485)451424
Tweede Industrieweg 1
5451 GT Mill

Markt 29 • 5451 BS Mill
28-04-21 10:07

COLOFON
Dit informatie magazine is

uitgegeven door de Stichting

SLOTWOORD

BOXMEER

Truckers G.K.B ten behoeve
van de Truckrun Boxmeer 2021.

REDACTIE:
Ronald Bouwmans

BESTUURSLEDEN:
Peter van Beusekom (voorzitter)
Hans Klaassen (penningmeester)
Henri Piek (secretaris)
Joost Ebben
Bas v/d Cruijsen
Cas Jacobs

FOTO’S:

Stichting Truckers G.K.B.
Marco van den Broek
Angelina van den Broek

VOOR MEER INFORMATIE:
Stichting Truckers G.K.B
Brakelstraat 11
5441 BD Oeffelt

Kvk: 17157091
Bank: NL34RABO0108749053
W: www.truckrunboxmeer.nl
E: info@truckrunboxmeer.nl

ONS OOK OP FACEBOOK
www.facebook.com/
truckrunboxmeer

IN SAMENWERKING MET:
MARCEL van GILS
www.mgmedia.nl
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Wat was het een uitdaging om dit jaar
weer de Truckrun mogelijk te maken. Wat
wij als organisatie geprobeerd hebben is
te kijken naar wat wel mogelijk was en
mocht. Wij denken dat we hier redelijk in
zijn geslaagd en zijn hier trots op.
Helaas was het vanwege de beperkingen
rondom corona niet mogelijk dat er begeleiding mee kon rijden. Het spijt ons oprecht dat we hierdoor cliënten teleurgesteld hebben. Ook voor chauffeurs die het
leuk vinden om hun echtgenoot/vriendin,
kinderen mee te nemen was het jammer
dat dit ook niet mogelijk was. Hopelijk is
dit volgend jaar wel weer mogelijk.
Dit jaar zijn we wederom van onze “gebruikelijke route” af moeten wijken vanwege werkzaamheden aan de N602. Ook
de route uit 2018 konden we niet rijden
vanwege werkzaamheden aan de N264.
Na goed overleg met de gemeente hebben we een goed alternatief gevonden.
Hopelijk denkt het publiek hier ook zo
over.
Gelukkig hebben we kunnen rekenen op
onze sponsoren die het mogelijk hebben
gemaakt om de Truckrun 2021 te organiseren zoals we dit in het verleden ook
hebben kunnen doen. We zijn ons ervan
bewust dat het in het afgelopen 1.5 jaar
voor veel bedrijven financieel erg zwaar
is geweest. Dat zij ons toch ondersteunen, geeft aan dat zij erg betrokken zijn
met de medemens met een beperking
en zij de meerwaarde zien van de Truckrun voor deze doelgroep. Want ook deze
doelgroep heeft het erg lastig gehad het
afgelopen 1.5 jaar. Niet of nauwelijks bezoek kunnen ontvangen, vakanties die
afgezegd werden, dagbestedingen die
gesloten waren. Hopelijk komt deze vervelende tijd voor iedereen niet meer terug
en kunnen we weer langzaamaan terug
naar het “oude normaal”.
Verder heeft onze secretaris, Ronald
Bouwmans, aangegeven te stoppen als
bestuurslid/vrijwilliger en ruimte te maken
voor een nieuwe lichting. Ronald heeft
met zijn inbreng zorggedragen dat wij als
organisatie nu op een punt zijn waar al-

les tot in de puntjes geregeld en vastgelegd is middels een draaiboek. Gelukkig
kunnen we, daar waar nodig, nog steeds
een beroep doen op zijn kennis en kunde.
Ronald hartstikke bedankt voor je bijdrage en onvoorwaardelijke inzet. Je kan
trots zijn op wat je hebt gedaan en betekend voor de Truckrun. Altijd met het doel
om het zo goed mogelijk te regelen voor
iedereen die bij de Truckrun hoort.
Ook een ander bestuurslid, Joost Ebben,
heeft aangegeven een stap terug te doen.
Hij treedt uit het bestuur maar blijft vrijwilliger. Joost ook bedankt voor jouw inzet
en bijdrage. We hoefden het maar aan
jou te vragen en jij droeg er zorg voor dat
het geregeld werd. Ook wist je het nodige
te bewerkstelligen door het netwerk dat
je hebt. Wij zijn blij dat je nog onder ons
blijft als vrijwilliger.
Bij het vertrek van Ronald en Joost hebben we ook 2 vervangers gevonden. Dit
zijn niet zomaar opvolgers, maar zij weten wat erbij komt kijken om de Truckrun
tot een geslaagd evenement te maken.
Zij hebben zich al eerder in dit magazine
voorgesteld. Wij zijn blij met hun enthousiaste besluit om toe te treden tot het
bestuur. Nieuwe en jonge inbreng in het
bestuur is van belang voor de toekomst.
Zodat dit prachtige evenement nog lange tijd door kan gaan. Wij zullen kritisch
naar onszelf blijven kijken en bekijken
wat er beter kan of anders moet, zonder
het doel: Mensen met een beperking een
mooie dag te bezorgen, uit het oog te
verliezen.
Wij hopen dat iedereen weer een prachtige dag heeft gehad. Blijf voorzichtig en
vooral gezond. Geniet van de dingen die
weer wel kunnen en mogen. Graag zien
wij jullie volgend jaar weer terug bij de
Truckrun Boxmeer 2022!
Heb je foto’s, tag ons dan op facebook
(@TruckrunBoxmeer) zodat iedereen kan
meegenieten van deze prachtige dag.
Tips en feedback blijven altijd welkom via
het contactformulier op onze website.
Bestuur Stichting Truckers GKB

SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son

Samen het beste eruit halen
Bij SWZ geloven wij niet in het beste ervan maken,
maar samen het beste eruit halen. SWZ is er voor
mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
lichamelijke en/of meervoudige beperking in alle
fasen van hun leven om zoveel mogelijk op eigen
kracht mee te doen in de maatschappij. De vraag
van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij
leidend.

omgeving. Thuis of op het werk. Met ambulanteof gezinsbegeleiding voor zowel cliënt als partner,
kinderen en andere betrokkenen. Wanneer het
thuis even niet gaat, zijn er andere mogelijkheden
zoals dagbesteding of logeren. En blijkt er aanvullende zorg nodig te zijn, dan kun je bij SWZ ook
terecht voor behandeling en wonen.

Leven met een beperking vraagt soms om meer
dan gewone zorg. SWZ biedt praktische en deskundige ondersteuning. Dat begint in de eigen

Hulp nodig of meer weten?
Kijk op de website
www.swzzorg.nl

SWZ Activiteitencentrum Sambeek biedt dagbesteding aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel
en/of een lichamelijke beperking. Je kunt er deelnemen aan activiteiten zoals sporten/bewegen, koken/
bakken, tekenen/schilderen, creatieve, arbeidsmatige en computeractiviteiten. Samen kijken we naar de
mogelijkheden.
SWZ Woonvorm Boxmeer is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. Samen bekijken we welke ondersteuning er nodig is.
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid staan hierbij voorop.
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