








Programma 2018



Jubileumaanbieding Forza Cycling Mallorca



d'ran met Han / beter met Peter #1Verslag OJC finale door Frank RensenVerslag OJC finale door Frank Rensen





Peddelen in Polen.... Bron: Harro Brinkman



Triathlon Bredevoort bron: Rudi Lammers



Wielertaal bron: Yvanka (blog)



 

 

 

 

 

 

HOLLAND PRECISION TOOLING 

- GOED GEREEDSCHAP IS HET HALVE WERK - 
   

 

 

 
HPT staat voor Holland Precision Tooling.  
En die naam zegt precies waar we goed in zijn: 
machinegereedschappen die zich onderscheiden door precisie tot in het kleinste detail. Ons 
leveringsprogramma voor de niet-verspanende industrie kan worden onderverdeeld in drie 
hoofdcategorieën: 

 

 
 Ponsgereedschap     
 Kantpersgereedschap          
 Lasersnijonderdelen 
 Onderhoud gereedschap 

 

 
Met dit complete aanbod onder één dak kunnen we alle gangbare machinemerken voorzien van 
kwaliteitsgereedschappen. 
 
Maar zo mogelijk nog hoogwaardiger dan ons assortiment is de manier waarop we ermee 
opgaan. Als ervaren en ambitieus bedrijf wil HPT voor de markt namelijk meer zijn dan zomaar 
een leverancier. 
 
Wij geloven in een persoonlijke benadering en langdurige relaties met onze opdrachtgevers. We 
denken mee, probleemoplossend en ondersteunend. Dankzij onze grondige technische know-how 
staan we borg voor doeltreffende adviezen op maat en prima service, zowel voor als na de 
verkoop. Onze flexibele organisatie stelt ons in staat om bijna elke bestelling op het gewenste 
moment te leveren; zelfs op zeer korte termijn.  
 
Bent u op zoek naar een betrouwbare partner in goed gereedschap? Dan is een gesprek met 
Holland Precision Tooling het beste begin! 



d'ran met Han / beter met Peter #2Jeugdwerving Bron: Denis ter V



Amerikaanse Midzomeravondtocht door Iris te Paske



Clubdag Peddelaars 14 juli Verslag door Dennis en Han



Fiscaal voordelig uw 
uitvaartverzekering sluiten,

rechtstreeks  en zonder kosten?
Ook dat kan via GUV! 

“GUV verzekert en verzorgt al meer 

dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. 

Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, 

betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor 

de nabestaanden en zorg voor de overledene.”

“Daarom
    GUV!”

Waar u ook verzekerd bent, GUV kan u altijd helpen!
GUV kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN.

Dat garanderen wij u! BEL RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles.

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Bert van Asselt
Algemeen directeur

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging

Crematorium

0900 - 700 7000       |  www.guv.nlDag en nacht 
bereikbaar:

lokaal 
tarief

GUV werkt zonder winstoogmerk. 
Daarom hebben we tijd en 

aandacht voor nabestaanden 
en de overledene. Ook hanteert 

GUV zeer lage tarieven.

GUV garandeert:
• persoonlijke begeleiding
• betrokken professionals 
• keuzevrijheid in alles
• eigen uitvaartcentra
• eigen crematorium
• de laagste tarieven

Vraagt u zicht af waarom GUV zulke lage tarieven kan hanteren?
Heeft u vragen over wat er tijdens een uitvaart mogelijk is?

Bel GUV! Wij komen graag en vrijblijvend langs om al uw wensen 
te bespreken en u van informatie te voorzien!
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De vrouw en haar fiets door Herlinda





Jean Nelissen Classic door Jessica Schenau



Veldtoertocht 18 november Bron: Nico Hubers



de Borghmanronde van Bredevoort door Janine Grievink



Bij uitstek het adres voor een fijne fiets en/of

wandelvakantie in het buitenland van Nederlandwww.boomkwekerijleemreize.nl
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BOOMKWEKERIJ
ARBORETUM
ALBERT LEEMREIZE

Manpadweg 14  -  7261 KW Ruurlo
T:  06-13 41 58 15

laan- park- tuin- en 
leibomen

Voor een bijzonder 
assortiment



schermutselingen in de Dolomieten door Joop Harbers





Samenstelling commissies





Bestuur en taakverdeling vd Peddelaars



Oja, dan nog even dit of dat......



Op weg naar Corsica... door Piet Kraaijeveld en Joop Lubbers





Hoe kom ik de winter door Bron: Bicycling



Kleurplaat voor de 'aspirant' Peddelaar...




