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www.elzendaalcollege.nl

Wij wensen 
alle deelnemers 

 een 
onvergetelijke 

Truckrun!

Samen kom je verder!  

centrum jeugd en gezin 
" Land van Cuijk 

048585 33 33ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur

Opvoeden en opgroeien is lastig en leuk tegelijk. Soms ben je al geholpen 
met helder advies of een positieve opvoedtip. Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Land van Cuijk is dé plek voor alle vragen, ondersteuning, jeugdhulp
en -zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Geen situatie is ons 
vreemd, geen vraag is te eenvoudig of te complex. Je kunt altijd op ons 
rekenen.

Verzekerd van 
rechtvaardigheid

www.vankempenadvocaten.nlBoxmeer  T. 0485 581170    
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Wat zijn we trots dat we vorig jaar als 1 van de 

weinige Truckruns in de regio, onze Truckrun toch 

hebben kunnen door laten gaan.

VOORWOORD
 

Waar andere Truckruns vorig jaar besloten of in sommige 
gevallen verplicht werden om het evenement niet door te 
laten gaan, hebben wij onze schouders er onder gezet 
om de Truckrun in Boxmeer wel door te laten gaan. 
Er was een grote bereidwilligheid onder sponsoren, 
chauffeurs en vrijwilligers om dit evenement wel door 
te laten gaan. Mede door dat we weer langzaamaan 
terug konden naar het “nieuwe normaal”. We hebben 
ongeveer 160 cliënten weer een mooie dag kunnen 
bezorgen.

Op het moment van dit schrijven zijn we weer volop 
bezig met de voorbereidingen van Truckrun 2022. Zoals 
het er nu uitziet kan de Truckrun verreden worden zoals 
het voor corona ging. Hopelijk kunnen we alle cliënten 
die zich aangemeld hebben, laten deelnemen aan de 
Truckrun. Vorig jaar waren we nog gebonden aan regels, 
waardoor cliënten die met begeleiding mee moesten 
rijden, niet deel konden nemen. Het lijkt erop, dat dat dit 
jaar wel mogelijk is. 

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, het Rode Kruis die zorgt dat 
cliënten veilig in en uit kunnen stappen, 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! 

Ik wens u allen een fijne, veilige en mooie dag/rit toe. 
Hopelijk tot volgend jaar. Wat ons betreft blijven we dit 
evenement nog jaren organiseren. Maar daar hebben we 
jullie voor nodig.
Dus heb je vragen, opmerkingen of suggesties, dan 
horen wij die graag. Maar ook complimenten zijn van 
harte welkom. 

Hans Klaassen 
Penningmeester Stichting Truckers GKB
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Trattoria

Da Giorgio
Echte Italiaanse keuken met verse ingrediënten!

Reserveren kan makkelijk via onze 
website of bel naar (0)485 - 215 151

Kom snel langs en beleef het zelf!

Brugstraat 1
6591 BA Gennep

Jezelf willen zijn 

en niet weten wat

je tegenhoudt?

Levenstherapie helpt 

je met het vinden 

van balans!

www.ennyhoenselaar.nl  of  bel 06 46446140
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CHAUFFEUR 
AAN HET WOORD

Ik ben René Arts en 39 jaar oud en 

woonachtig in Stevensbeek, getrouwd  

en heb 2 lieve kinderen.

Als goede vrijdag in aantocht komt, ben ik druk 
bezig om mijn collega’s te benaderen of ze weer mee 
willen rijden voor de mooiste dag van het jaar, namelijk de 
Truckrun. Een volmondig Ja is dan meteen het antwoord. 
Zowel van het bedrijf als van de chauffeurs. Deze dag lijkt 
wel geblokt in de agenda’s van ons bedrijf, en collega’s!

Dit is mijn 18e keer dat ik mee mag rijden met deze gewel-
dige dag. Zelf vind ik het erg mooi, om een onvergetelijke 
dag te maken voor mensen met een beperking. Als je een 
lach op hun gezicht krijgt of een dankjewel, of wat voor 
een waardering dan ook, dat is toch fantastisch!

We rijden sinds dat ik kinderen heb met zijn allen mee, 
een gezinsuitje is dat. ‘s Morgens vroeg op en dan ver-
zamelen we met vele collega’s vaak rond 8.30 uur aan de 
ventweg van de A73. Dit om dan met zijn allen naar de 
start van de Truckrun te gaan. Samen een bakje koffie-
drinken en bij-buurten met vele bekenden. We lopen vaak 
een rondje, voordat we de Truckrun rijden. Dit om te zien 
welke mooie vrachtwagens meerijden. Ik vind het fijn dat 
chauffeurs en hun bedrijven mee willen werken om er een 
onvergetelijke mooie dag van te maken. 

Ik ben werkzaam bij het bedrijf: Voergroep Zuid. We pro-
duceren hoogwaardig mengvoer en voergrondstoffen 
voor varkens, rundvee, geiten en pluimvee. Afnemers van 
onze producten zijn boerenbedrijven in Zuid-Nederland 
en België. Voergroep Zuid verhoord tot de top 4 meng-
voerbedrijven van Nederland. Er zijn 4 mengvoerbedrij-
ven, namelijk Helmond (varkensvoeders), Oirschot (her-
kauwers), Weert (varkens) en Nederweert (pluimvee). Om 

dit te vervoeren hebben we dan een 25-tal vrachtwagens. 
We rijden met het merk Daf en Scania.

Dit werk doe ik al 11 jaar lang. Eerst als springer chauf-
feur, daarna een eigen wagen gekregen en als bulkwa-
genchauffeur gaan rijden. Alweer enkele jaren mag ik op 
de grondstofwagen rijden. Hier kan ik zowel grondstoffen 
mee vervoeren als mengvoer naar de boeren. Ik kan dan 
ook kiepen en blazen met deze oplegger. Hierdoor heb ik 
meer afwisseling, en maak ik grotere afstanden. Ik ben ‘s 
morgens vroeg weg, maar ‘s avonds lekker bij mijn gezin 
thuis.

Mijn passie ligt bij het vrachtwagen rijden maar vind het 
boerenleven ook erg mooi. Een mooie combinatie om dit 
werk dan te mogen doen.

Hopelijk hebben jullie een kijkje gekregen in mijn chauf-
feursleven, en wil ik iedereen een geweldige, onverge-
telijke dag toewensen. En dat we nog vaak de Truckrun 
mogen rijden!

Tot volgend jaar,

Groetjes, René Arts
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Op de Merret kijken we elk jaar uit naar de jaar-

lijkse Truckrun. Tiny, Marcel en Paul gaan maar 

wat al te graag mee met die mooie vrachtwa-

gens. Een aantal jaren terug reed Tiny mee met 

Franken Transport en zo kwam die chauffeur in 

contact met de mannen van De Merret. En nu 

werkt die chauffeur als begeleider op de Merret. 

En rijdt Tiny nog elk jaar met hem mee.  

Tiny komt uit Sint Hubert en toen de weg was afgesloten 
in Sint Anthonis gingen we door Sint Hubert. Hij genoot 
nog meer van alle bekende mensen die langs de weg 
stonden. Want dat is ook de Truckrun, de mensen langs 
de kant van de weg die enthousiast zwaaien. 

Marcel rijdt het liefst met het raam open en de muziek op 
standje 10. Driftig zwaaiend met zijn zonnebril op waant 
hij zichzelf chauffeur van die grote, mooie wagen. En heeft 
hij het er na twee weken nog over hoe mooi het was ge-
weest. En hoezeer hij uitkijkt naar de volgende truckrun. 

Paul, onze DJ, bekend van Paul’s Platen Parade (104,4 
FM) heeft het veel over muziek tijdens de Truckrun. Daar-
naast kan hij volop genieten van de omgeving zo hoog in 
de cabine. 

Het is voor onze mannen een emotioneel spektakel wat 
ze niet willen missen en daarom is het ook zo fijn dat de 
organisatie en alle chauffeurs uit de omgeving er elk jaar 
weer een mooi feest van maken. 

Bedankt daarvoor! 

DEELNEMER 
AAN HET WOORD
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• Manuele therapie
• Kinderfysiotherapie – Sensorische integratie therapie
• Inloopspreekuur voor kinderfysiotherapie dinsdagmorgen 

van 9.00u- 10.00u
• Peuter en Kleutergym
• BodemFit bekkenfysiotherapie

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

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

• Manuele therapie
• Kinderfysiotherapie – Sensorische integratie therapie
• Inloopspreekuur voor kinderfysiotherapie dinsdagmorgen 

van 9.00u- 10.00u
• Peuter en Kleutergym
• BodemFit bekkenfysiotherapie
• Kinderbekkenfysiotherapie
• Geriatriefysiotherapie
• Medische Fitness
• Dry-needling
• Medical taping
• Gezond sporten onder begeleiding in kleine groepen

Voor info: 
info@fysio-devaluwe.nl
www.fysio-devaluwe.nl 
of bel 0485-318080

Adres: 
Gezondheidscentrum Cuijk
Irenestraat 33 a Cuijk.
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Post- en bezoekadres:
Provincialeweg 21
5835 CZ Beugen

Daar kan je op rekenen!

Je hoeft er niet alleen voor te staan!Je hoeft er niet alleen voor te staan!

Steenstraat 120
5831 JJ Boxmeer

(0485) 57 18 12
boxmeer@campsoptiek.nl

OOGPERSOONLIJK

beleef
geniet

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

www.zorgboerderijmolenveld.nl

Dé zorgboerderij voor 
kleinschalige dagbesteding
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Ruim 85 jaar een vertrouwd adres!!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: van 07.30 - 18.00 uur
Zaterdag: van 09.00 - 12.00 uur
Zondag: gesloten

www.schadenetvaneeden.nl

Uitdeuken zonder spuiten
Spot Repair
Bumperreparatie
Steenslagreparatie
Voorruitreparatie

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Velgenreparatie
Bekledingreparatie
(stof, velours, leer & vinyl)
Dashboardreparatie (kunststof & hout)
Ontgeuren

Schadenet Van Eeden biedt een uitgebreid pakket aan hersteldiensten aan

K  ZS

Schadenet Van Eeden

Autoschade?
Wij zijn er voor u!
Autoschade?
Wij zijn er voor u!

De Hork 28  •  5431 NS  Cuijk
Tel. 0485 - 321 129  •  van.eeden@schadenet.nl

Het adres voor autoschadeherstel in Cuijk en omstreken

Snel weer onderwegAfspraak = afspraakAltijd de beste prijs Gegarandeerd in 1 keer goedAltijd in de buurt We doen het groen

0165424.indd   1 27-9-2016   10:22:20

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

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

●  Vissen op forel, zalmforel of karper, steur en 
meerval 

●  Voor de recreatieve visser en voor groepsuitjes
●  Kantine en terras met kleine kaart. 
●  Op afspraakverzorgen wij ook bbq, buffet of 

huisgemaakte soep en broodjes

Forelvisvijvers de Uitkomst, Sint Cornelisstraat 5, 
5827AJ Vortum Mullem, 06 144 291 88
www.d-uitkomst.nl, FB.de uitkomst forelvisvijvers
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TIJD PLAATS STRAAT
13.00 Boxmeer (start)

Handelstraat
Ingenieur Wachter-
straat
Sint Anthonisweg

13.30 St. Anthonis
Dr. Verbeecklaan
Breestraat

13.40 Ledeacker
Dorpsstraat
St. Anthonisweg

13.50 Wanroij

Molenstraat
Millseweg

14.10 Mill
Wanroijseweg
Schoolstraat
Beerseweg
Millseweg

14.35 Beers
Grote straat
Molenstraat
Beerseweg

14.55 Cuijk
Beersebaan
Maasboulevard
Heerstraat
Cuijkseweg

15.25 Oeffelt
Molenstraat
Dorpsstraat
Beugenseweg

15.40 Beugen
Provincialeweg

16.00 Boxmeer (terugkomst)
Beugenseweg
Spoorstraat
Stationsweg
Raamstraat

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

18 SEPTEMBER 2022

ROUTE TRUCKRUN BOXMEER

De volledige route is afgebeeld op deze pagina 
en online te bekijken op truckrunboxmeer.nl. Hier 
kunt u ook inzoomen om een gedetailleerd overzicht 
te krijgen van de route en de route als satelietweergave 
bekijken. 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 onge-

veer 45 minuten

bron: www.here.com
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FOTO IMPRESSIE
TRUCKRUN BOXMEER
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Raadhuisplein 3, 5831 JX Boxmeer
Lange Beijerd 11
5431 NR Cuijk The Netherlands

Tel. +31 (0) 485 320 048
Emai l :  in fo@matefa .n l

JARCO Hoenderstraat 10, 5846 AE Ledeacker

www.jarco.nl
Voor iedere hond en kat!

Winkelverkoop van kaas uit eigen kaasmakerij
Donderdag: 10.00 uur tot 18.00 uur
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

Van Galenweg 23
5431 LG Cuijk

T. +31(0)485 36 30 36

www.thermobv.nl
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VRIJWILLIGER 
AAN HET WOORD

Ik ben Mark Geurts en woon in Gennep. Vroeger 

ben ik wel eens mee gegaan met de Truckrun 

als bijrijder. Ik vond dit toen erg leuk. Vorig jaar 

vroeg mijn begeleider of ik mee wilde helpen 

met de Truckrun. Hij zit namelijk in de organisa-

tie. Ik heb toen meteen ja gezegd. 

Op vrijdag zijn wij begonnen op verschillende plaat-
sen spullen op te halen voor de Truckrun. Zoals koffie, 
knakworsten, hamburgers, uien voor de verkoop, demo 
vrachtwagens die mee rijden met de Truckrun, broodjes 
en heel veel meer. Ook zijn we al vast begonnen met spul-
len opbouwen in en rondom de hal. Op zaterdag hebben 
we de laatste spullen gehaald en zijn wij verder gegaan 
met het opbouwen en alles zo veel mogelijk klaar zetten. 
Op zondag heb ik op een post gestaan en tussendoor 
geholpen waar het nodig was. Na de Truckrun hebben we 
veel dingen al opgeruimd. Op zondagavond hebben we 
gezellig met alle vrijwilligers bij elkaar gezeten. Dit vond 
ik erg leuk. 

Wat ik zo leuk vind om mee te helpen is dat we met elkaar 
lekker en leuk bezig zijn om een mooie Truckrun te orga-
niseren. Het hele weekend zorgen de bestuursleden dat 
ik niets te kort kom en ze zijn erg blij dat ik mee kan en wil 
helpen. Ik vind het ook fijn dat ik nieuwe mensen leer ken-
nen. Ook in Gennep doe ik vrijwilligerswerk, ik help daar 
wel eens met evenementen als verkeersregelaar. Ook dit 
vind ik erg leuk om te doen. Misschien zien we elkaar tij-
dens de Truckrun.

Houdoe wa.

Gr Mark
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notaris@notaristeeuwen.nl 
Bereklauw 1 / 5831 PE Boxmeer / Telefoon : 0485-573472

/ www.notaristeeuwen.nl

BOS
D E  W O O N P R O F E S S I O N A L S

GORDIJNEN
RAAMDECORATIE
VLOEREN
VERF
BEHANG
STYLING
ADVIES
KASTEN

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

• Rĳbewĳskeuringen C, D
• Taxipas keuringen
• Alle overige Arbodienstverlening

de Lange
Arbo en Advies

Lactariaweg 32, 5844 AJ Stevensbeek

Tel. 0485-331121

info@delangearboadvies.nl

www.delangearboadvies.nl

Voordelige Medische Keuringen

www.everscv.nl

Duurzame oplossingen & onderhoud
in water, gas, CV en sanitair

Cuijk  |  Wijchen  |  Wanroij  |  Heesch  |  Uden oovb.nl

Ondernemerskansen?
Je ontdekt 
ze samen 
met OOvB

NABUURS BV
 

ELEKTRO TECHNISCH BURO

Telefoon  (0485) 322088
Telefax  (0485) 318227

Heinz Moormannstraat 2
Postbus 150
5830 AD Boxmeer
 

ELEKTRO TECHNISCHE INSTALLATIES

PANELENBOUW

TELEMATICA

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

BEVEILIGINGSINSTALLATIES

DATA-NETWERKEN

AUDIO INSTALLATIES

DOMOTICA
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SPONSOR 
AAN HET WOORD

Jumbo Walraven draagt de 
truckrun een warm hart toe

Al jaren is Jumbo Walraven trotse sponsor van de Truck-
run in Boxmeer. Het belang van een mooie feestelijke dag 
voor mensen met een beperking vinden we groot.

Bovendien is het natuurlijk heel mooi dat dit evenement 
in Boxmeer kan plaatsvinden. We vinden het fantastisch 
om te zien hoe elk jaar weer de saamhorigheid zo groot 
is. Van de vele vrijwilligers tot de ondernemers die graag 
een bijdrage willen leveren om dit alles mede mogelijk te 
maken.

Elk jaar ga ik kijken en zie ik met groot plezier de karavaan 
weer vertrekken op het industrieterrein. De blije gezichten 
van de deelnemers, het enthousiasme van de chauffeurs 
en de goede organisatie zijn goud waard.

Het belang van de truckrun vinden we groot. Het enthou-
siasme blijft enorm en daarom blijft Jumbo Walraven nog 
graag jaren trouwe sponsor.



IN MEMORIAM
Fred Peters mede-oprichter van het GKB

Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van 
Fred Peters. Wij herinneren hem als een gedreven, hard-
werkende persoon. Altijd bezig om “het konvooi” tot een 
succes te maken. Zijn hele gezin werd ingezet in het 
konvooiweekend. Helaas moest hij jaren geleden, om 
gezondheidsredenen stoppen met de organisatie. Iets 
wat hem veel pijn deed. Elk jaar wist hij dat het opgeven 
was op goede vrijdag en informeerde dan ook regelma-
tig wat de stand van zaken was als hij iemand van het 
bestuur tegen kwam. Ook was hij elk 3e weekend van 
september bij de tent en later de hal te vinden om een 
kijkje te nemen en vol belangstelling te informeren hoe 
het ervoor stond. Dit was belangrijk voor hem en vol 
trots was hij dan ook hoe het er allemaal voor stond 
en dat na zo veel jaren “het konvooi” nog steeds werd 
verreden, ondanks dat hij niets meer voor de organi-
satie kon betekenen.

De laatste jaren heeft Fred zelf als bijrijder meegere-
den en hij genoot hier ook volop van. 

Veel hebben we aan Fred te danken en zullen hem 
nooit vergeten.

Fred Bedankt!

Jos Arts gedreven vrijwilliger

Ook hebben we afscheid moeten nemen van Jos Arts. Jos 
was jarenlang vrijwilliger bij het konvooi. Op zaterdag hielp 
hij met alles gereedmaken voor de Truckrun. Jos was een 
vriendelijke goedlachse man en altijd bereid om te helpen. 
Niets was hem te veel! Hij straalde rust uit en was erg vrien-
delijk in de omgang. Op de zondag reed hij in 1 van de 
busjes om chauffeurs en cliënten van de vrachtwagen naar 
de hal te rijden en vice versa. Ook na terugkomst deed hij 
dit. Jos heeft dit altijd met veel plezier gedaan. Vorig jaar 
kon hij dit vanwege zijn lichamelijke gezondheid niet meer 
doen. Ook hij heeft toen aan de rit deelgenomen door bij 
zijn zoon in de vrachtwagen mee te rijden en hier duide-
lijk van genoten. Het deed hem pijn dat hij zelf niet meer 
in staat was om als vrijwilliger onderdeel te zijn van het 
konvooi. Maar was ook blij toch aanwezig te zijn op deze 
dag.

Jos ook jou zullen we missen! 
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Pantone 186 C

Kağıt 350 gr mat kuşe mat selefon olabilir
Pantone 3302 C

Pantone 433 C

Ümit Unver

Güven Food Bontsestraat 14B
5431 SG Cuijk
T: 0485 31 19 81
M: 06 41 22 77 86
umit@guvenfood.nl
www.guvenfood.nl

Mahmut Güzel

Güven Food Bontsestraat 14B
5431 SG Cuijk
T: 0485 31 19 81
M: 06 39 22 75 77
mahmut@guvenfood.nl
www.guvenfood.nl

Ferhat Güzel

Güven Food Bontsestraat 14B
5431 SG Cuijk
T: 0485 31 19 81
M: 06 52 77 27 07
ferhat@guvenfood.nl
www.guvenfood.nl

Güven Food Bontsestraat 14B
5431 SG Cuijk
T: 0485 31 19 81
infot@guvenfood.nl
www.guvenfood.nl
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Dit jaar was het dan eindelijk weer zover! Een Truckrun 
zoals een Truckrun hoort te zijn, zonder de nodige be-
perkingen. Alles weer terug naar het oude normaal… 
Heerlijk! Al die mensen met een lach op hun gezicht 
weer zien, soms tranen in de ogen, dat is dan waar je 
het hele jaar druk mee bezig bent. En waarvoor je na 
afloop zegt, wat was het weer geslaagd!

Zoals eerder in dit magazine vermeld hebben dit jaar ook heel verdrietig 
nieuws gekend. Met Fred en Jos die helaas niet meer in ons midden zijn. 
Deze fantastische mensen kunnen we niet genoeg bedanken voor hun in-
zet in al die jaren! We gaan hun behulpzaamheid en ook hun betrokkenheid 
bij de Truckrun erg missen!
 
We stonden dit jaar voor de grote uitdaging om financieel alles op de rit te 
krijgen om de vorig jaar extra gemaakte kosten goed te maken. Maar we 
moeten daar onze sponsoren (financieel en materieel) echt heel hartelijk 
voor danken. Deze ondernemers hebben ons echt fantastisch geholpen! 
Zeker als je beseft dat hun ondernemingen ook vaak hard geraakt zijn door 
de coronamaatregelen. 

Verder hopen we dat deze editie van de Truckrun voor eenieder die op wel-
ke manier dan ook betrokken is bij de Truckrun, geslaagd is geweest en dat 
we iedereen volgend jaar weer in goede gezondheid terugzien. 
Nogmaals HARTELIJK BEDANKT!

Bestuur Stichting Truckers GKB
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Wij zoeken productie
medewerkers

Voor onze hightech productielocatie in Boxmeer zoeken wij 
Allround Operators die bereid zijn om in 3 ploegen te werken. 
Geen ervaring? Het volgen van een opleiding tot operator 
behoort tot de mogelijkheden. Je bent inzetbaar bij meerdere 
afdelingen en je bent in staat om diverse werkzaamheden zelf-
standig en van begin tot eind uit te voeren. Uiteraard op basis 
van de juiste werk- en veiligheidsvoorschriften.

Sta je stevig in je schoenen en wil jij in een moderne omgeving 
meewerken aan het produceren van onze digitale inkten en
sjablonen, neem dan contact met ons op via onze website of 
bel/mail/app met Michelle Thijssen via 06 – 294 12 956 of 
michelle.thijssen@spgprints.com.

Solliciteer hier!

Je hart ben jij 
Wij zijn er voor je hart.
Kijk wat we samen kunnen doen 
op hartstichting.nl
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Gemeente Land van Cuijk wenst 
jullie veel plezier bij de truckrun!

landvancuijk.nl


