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Het voltallige team stond klaar om de testauto’s aan 
een kritische rit te onderwerpen.

Kasteeltuinen Arcen was de startlocatie van deze dag. 

Hier werden alle deelnemers welkom geheten 

voor de lunch.

eerste pitstop was hotel maashof, waar de eerste test-

verslagen werden ingevuld en deelnemers werden 
voorzien van een hapje en een drankje.
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de tweede stoplocatie was Theetuin de roode 
vennen, gelegen aan de rand van natuurgebied het 

schuitwater bij broekhuizen. bij aankomst stonden de 
thee en het overheerlijke gebak al klaar.

Hotel maashof beschikt naast een restaurant en verga-

derruimten ook over een wintertuin met een 

aantal visvijvers.

op 1 oktober vond de jaarlijkse bedrijfswagentestdag van noord-limburg business 
plaats. na een smakelijke lunch bij startlocatie Kasteeltuinen Arcen werden tijdens de 
stops bij hotel restaurant maashof, Theetuin de roode vennen en restaurant Tante Jet 
de bevindingen vastgelegd in de testverslagen. de dag werd uiterst geslaagd afgeslo-
ten met een dinerbuffet bij Kasteeltuinen Arcen.
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de dealers en testrijders lieten zich de taart goed 

smaken op het terras van de theetuin.
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op het terras kregen de deelnemers een heerlijk hapje 

van stoofvlees met aubergine aangeboden.

Het uitzicht bij stoplocatie veerhuys Tante Jet in 

blitterswijck was de moeite waard om even te stoppen.

De deelnemers:René Bruurs, Bruurs Buro BusinessHenk Poels, Facility SupportThijs Truijen, Fleximo
Wilco van der Steen, Keulen Automateriaal Blerick

David van de Runstraat, Rederij Cascade
Wim Lenaerts, Siebers DuitslandWil Ueberbach, Van Ophoven Houthandel & TimmerbedrijfAndré Verheijen, Verheijen Batterijen

Berry Vink, Vink Ongediertepreventie
Michael van Munster, Sport & Health Nutrition BV



ook werden er de nodige bevindingen uitgewisseld.

De dealers:

Albert Rodenburg en Romeo Arnold, 

Arena BedrijfswagenCenter

Ed Beurskens, Autobedrijf Lennaerts

Ruud Stijnen, Auto L. van den Hombergh

Hans Smeulders en Harrie Coerwinkel, Wensink

Peter Hommes, Autobedrijf J.Jansen

Laurent Metten, Peugeot Maaspoort

de dag werd afgesloten met een heerlijk italiaans buffet.

De deelnemers:René Bruurs, Bruurs Buro BusinessHenk Poels, Facility SupportThijs Truijen, Fleximo
Wilco van der Steen, Keulen Automateriaal Blerick

David van de Runstraat, Rederij Cascade
Wim Lenaerts, Siebers DuitslandWil Ueberbach, Van Ophoven Houthandel & TimmerbedrijfAndré Verheijen, Verheijen Batterijen

Berry Vink, Vink Ongediertepreventie
Michael van Munster, Sport & Health Nutrition BV

eenmaal terug bij Kasteeltuinen Arcen werden de 

laatste testverslagen ingevuld.

Wilt u ook een keer testrijden of 

uw auto laten deelnemen?

Neem dan contact op met 

Aysun Mahubessy-Saruhan

024-6421917


