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Opening nieuwe hoofdvestiging CityTec
Begin september verzorgde Purpose in Alblasserdam de opening van de nieuwe
hoofdvestiging van CityTec. CityTec is actief in de buitenruimte op het gebied 
van openbare verlichting, verkeer en oriëntatie.
Voor deze gelegenheid had Purpose een deel van het nieuwe magazijn omgetoverd
tot een feestelijke ruimte. Strak wit meubilair werd kleurrijk aangelicht en gaf het 
geheel een sfeervolle ambiance.

                                                                         Aan het eind van de show sprongen 
verkeerslichten die links en rechts voor het podium hingen op groen nadat ze door 
laserstralen waren geactiveerd. Daarmee werd het thema van de opening nog eens 
benadrukt: Groen licht voor de toekomst.

60 jaar Thielco Staalindustrie
Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Thielco Staalindustrie in Reuver
organiseerde Purpose een jubileumdag in Rotterdam. Het officiële deel van deze dag 
werd gehouden in zaal Engels in het Groothandelsgebouw. Na een voortreffelijke lunch
was het de beurt aan presentator Frank Mortiers om de directie en enkele medewerkers
te interviewen en in het zonnetje te zetten. Er werden anekdotes aangehaald, maar er
werd ook naar de toekomst gekeken.

Daarna stond er een rondleiding door de Kuip op het programma. Dat leverde een
verrassend kijkje op in onder andere de kleedkamers, de persruimte, het museum en 
de bekende spelerstunnel. 

De openingsshow begon met een pro-
jectie van beelden van oude lantaarns, 
waarna een ouderwetse lantaarnaan-
steker oprtrad, die al snel een rasartiest 
bleek te zijn. Op verrassende wijze klom 
hij in een lantaarn en haalde daarbij de 
meest fabelachtige capriolen uit. 
Na zijn optreden verschenen de vier 
dames van The Exclusive Strings op 
het podium die met verbluffend viool-
spel de toon zetten voor het vervolg 
van de opening. Aansluitend volgde 
een lasershow waarbij The Exclusive 
Strings live voor passende muziek 
zorgden. 

Vervolgens lag in de directe omgeving 
van de Kuip een boot van Spido klaar,
die het gezelschap een tocht door 
het havengebied bezorgde.
Aan het begin van de avond legde de 
boot van Spido aan bij de SS Rotter-
dam, het vroegere cruiseschip van de
Holland Amerikalijn. 
Na een welkomstdrankje werden de 
gasten rondgeleid door het binnenste
van dit imposante schip.

Na de rondleiding stond er een 
feestelijk diner gereed en was het tijd 
om te feesten. De coverband Crème 
Fresh zorgde voor een geweldige 
stemming en maakte het feest compleet.
Het geheel vormde een geslaagde dag 
waar door de medewerkers en hun 
partners met veel plezier op zal worden 
teruggekeken.
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Personeelsfeest Koninklijke Mosa
Voor Koninklijke Mosa verzorgde Purpose ook dit keer weer het jaarlijkse personeels-
feest. Plaats van handeling: La Caverne de Geulhem, een prachtig grottencomplex
in de omgeving van Valkenburg.
Ieder jaar haakt Purpose bij het personeelsfeest in op een ander thema. Het thema 
van dit jaar was ́Wings over Europé, waarbij werd aangesloten op de groei die Mosa
momenteel doormaakt en waarbij de uitbreiding van de activiteiten in verschillende
Europese landen centraal staat. 
In vier verschillende ruimtes van de Caverne 
zorgde Purpose voor een inrichting en aan-
kleding die de belangrijkste landen centraal 
stelde. Zo konden de gasten een heus 
Engels pintje bestellen in een Engelse pub, 
maar ze konden bijvoorbeeld ook terecht in 
een Spaanse tapasbar. Een Spaans trio en
een Spaans danspaar zorgen daar voor 
passend entertainment, terwijl men zich te
goed kon doen aan heerlijke tapas.

Op een Frans pleintje kon men, begeleid 
door accordeonklanken genieten van
een heerlijk buffet bestaande uit diverse 
Franse gerechten. Twee ́gendarmeś 
zorgden er voor dat niet zomaar iedereen
ongezien van bijvoorbeeld de Engelse pub 
het Franse pleintje kon oversteken.

In de Belgische zaal zorgde de uit België afkomstige formatie The Real Time Band 
voor een geweldige sfeer. Hier kon men ook terecht voor een zakje onvervalste friet.

En dan was er nog een heuse Biergarten, waar de in traditionele kleding gehulde 
bediening de bekende bierpullen serveerde. Hier kon men genieten van buffetten met 
onder andere schnitzels, bratwurst, stamppot van sauerkraut, beenham en pretzels.
Het entertainment in deze ruimte werd verzorgd door een DJ die zowel schlagers 
alsook après-ski muziek draaide en verder waren er nog optredens van Dieter Koblenz
en Starkoo. 

Slotmanifestatie INNVALL
In opdracht van Fontys Hogeschool 
Venlo verzorgde Purpose de slot-
manifestatie van het INNVALL-project 
(Innovatie Value Added Logistics 
Limburg).

 
INNVALL is een project gebaseerd op 
de vraag van 13 Limburgse MKB-
bedrijven werkzaam in de logistieke 
sector, met als doel om hun logistieke 
taken zodanig te innoveren dat zij een 
relevante meerwaarde kunnen leveren 
in toekomstige goederenstromen.
INNVALL wordt uitgevoerd door de 
Fontys Hogeschool in Venlo, faculteit 
Techniek & Bedrijfsmanagement en 
Syntens in Roermond.

Voor de slotmanifestatie van dit project
werd een deel van de bedrijfshal van 
Steel Logistics Europe in Maastricht 
(ook een relatie van Purpose) ingericht 
als presentatieruimte. 
Daarnaast was er aangrenzend nog
een ruimte ingericht voor de ontvangst 
en de lunch.
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