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100 jaar Jan Dohmen Tanktransportation 
Op 12 mei was het 100 jaar geleden dat Jan Dohmen in het Limburgse Herkenbosch  
met een paar paarden en karren een transportbedrijf begon. Om dit jubileum samen 
met de medewerkers, klanten en leveranciers te vieren, werd Purpose in de arm 
genomen. In een van de bedrijfshallen realiseerde Purpose een sfeervolle feestlocatie 
met als decor zowel oud als nieuw materieel van het bedrijf, dat zich in de loop van het 
bestaan helemaal  heeft gespecialiseerd in tanktransporten.                                                                              Speciaal voor deze avond 

produceerde Purpose een 
videofilm, waarin zowel de 
historie van het bedrijf als-
ook het huidige bedrijf voor 
het voetlicht werd gebracht.
Na de videopresentatie 
interviewde presentator Ivo 
Franklin de vorige, de 
huidige en de toekomstige 
directie. Omdat er ook bui-
tenlandse gasten waren,
zorgde Purpose voor een
 live-vertaling en Engelse 

ondertiteling van hetgeen 
zich op het podium afspeel-
de. Ria Joosten Catering 
was ingezet voor de ver-
zorging van de catering 
gedurende de feestavond. 
De gasten werden met een 
feestelijk welkomstdrankje 
ontvangen, terwijl het duo 
Klooster en van Til voor
een muzikaal tintje zorgde. 
Na een aantal amuses en 
een soepje konden de 
gasten genieten van live-
cooking buffetten, van 
Aziatisch tot  Amerikaans. De band van de avond was niemand minder dan de Boston 
Tea Party. Nadat de gasten zich te goed hadden gedaan aan de verschillende buffetten,

zorgde de band er voor dat de 
dansvloer al snel volstroomde. Het feest 
werd afgesloten op het  buitenterrein, 
waar Purpose een wervelende licht- en 
muziekshow verzorgde waarbij  het rij-
dend materieel van Jan Dohmen nog 
eens letterlijk in de schijnwerpers werd 
gezet.  

Standic, karren met Kevers
Voor het Dordrechtse bedrijf Standic
organiseerde Purpose een personeels-
event in de omgeving van Zaltbommel.
Aan het eind van de ochtend vertrok
het gezelschap vanuit Dordrecht per
touringcar naar Zaltbommel.
Na een ontvangst en een lunch kregen
de medewerkers en hun partners een
instructie voor een Kevertoer. Er werden
teams geformeerd en deze gingen daar-
na op pad voor een rit door de mooie, 
bloeiende Bommelerwaard. Omdat er 
twee tegenovergestelde routes werden 
gereden, kwamen de teams elkaar onder-
weg ook nog eens tegen. Na afloop van 
de rit was er uiteraard een prijsuitreiking 
met een leuke prijs voor de winnaars.

Vervolgens bracht de touringcar het
gezelschap naar Geertruidenberg, 
waar in Fort Sint Gertrudis de dag op 
feestelijke wijze werd afgesloten.
De buffetten stonden klaar bij binnen-
komst en nadat men zich hieraan te 
goed had gedaan, zorgde een DJ er 
voor dat er volop gedanst kon worden.
Daar werd dan ook dankbaar gebruik
van gemaakt.
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50 jaar Snelder, Utrecht
Snelder BV had dit jaar ook een jubileum te vieren. Dit Utrechtse bedrijf is in 1962 
gestart als metaalbewerkingsbedrijf en produceerde kleine metalen onderdelen voor
met name de glastuinbouw. In de afgelopen 50 jaar heeft het bedrijf zich ontwikkeld 
tot een specialist in de ontwikkeling en productie van complete luchting- en scherming-
systemen voor de glastuinbouwindustrie. Door middel van deze producten is men in
de glastuinbouw in staat om lucht en licht in de kassen op de juiste manier te doseren.
                                                     
                                                                       Voor het jubileumfeest transformeerde 
                                                                       Purpose een deel van de bedrijfsruimte 
                                                                       om tot een sfeervolle feestlocatie. En om- 
                                                                       dat de producten van Snelder zorgen voor 
                                                                       een  optimaal kasklimaat, stond het klimaat 
                                                                       tijdens het jubileum centraal. Dit kwam tot 
uiting middels een optreden van                   uiting middels een optreden van weer-
                                                                       vrouw Helga van Leur. Op bijzonder 
                                                                       enthousiaste wijze vertelde zij over het
                                                                       weer, het klimaat, veranderingen daarin
                                                                       en over haar reizen en ervaringen. Daarbij
                                                                       wist zij op een spontane manier de ruim
200 aanwezige gasten bij haar betoog te
betrekken. Daarna stond een optreden van
stemkunstenaar Niek Boes op het pro-
gramma. Met zijn optreden nam hij de  
gasten als het ware mee door het bedrijf 
door het geluid van verschillende machines 
ten gehore te brengen. Hij sloot zijn optre-
den af met voor iedereen herkenbare ge-
luiden, variërend van een raceauto tot een 
stoomtrein en van een lift tot een straal-
jager. Na dit optreden stond er voor de  
gasten een uitgebreid buffet gereed en kon   
men onder het genot van een hapje en een drankje netwerken. Uiteraard was er ook 
gelegenheid om het bedrijf en vooral de unieke machines waarover men beschikt te 
bewonderen. Hiervoor was door middel van een blauwe loper een ruim 200 meter 
lange route door het bedrijf uitgezet. Bij de belangrijkste machines gaven medewerkers 
uitleg over de werking ervan. Omdat sommige machines nogal lawaaiig zijn, had 
Purpose voor headsets gezorgd zodat de gasten de uitleg toch prima konden volgen.
 

25 jaar Landmeetdienst
De Landmeetdienst uit Hengelo bestond
25 jaar en wilde dit jubileum graag met 
de medewerkers en hun partners vieren.
Purpose zette voor deze gelegenheid 
een gevarieerd programma in elkaar.
Op zaterdagochtend vertrokken de
deelnemers per touringcar naar Rotter-
dam voor een ontvangst op de SS Rot-
terdam, het voormalige schip van de
Holland-Amerika Lijn.
Na een interessante rondleiding stond 
er in Delfshaven een uitstekende lunch
gereed.

Daarna was het tijd voor een verken-
ningstocht. die eindigde bij de Euromast, 
die uiteraard ook even beklommen werd.
In de avond was een heus walking-diner 
voorzien, waarbij verschillende restau-
rants werden aangedaan.

De zondag stond in het teken van water 
met een bezoek aan de imposante
Maeslantkering en een rondvaart door 
de Rotterdamse haven.
Op de terugweg naar Hengelo werd in
Twello een tussenstop gemaakt voor
een voortreffelijk afsluitend diner.
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