
Aannemersbedrijf G.W.W.
Recycling en machineverhuur

Kok Lexmond bestaat 25 jaar

Van origine agrarisch loonbedrijf, na 25 jaar breed gespecialiseerd in

machineverhuur, (mobiele) recycling en de realisering van grond- weg-

en waterbouwkundige werken. 25 jaar ervaring en expertise in de

uitvoering van opdrachten waarbij de relatie met zowel onze

opdrachtgevers als onze leveranciers altijd centraal heeft

gestaan.

Dit jaar is naast het zilveren jubileum nog een tweede

mijlpaal behaald. Als laatste onderdeel van de nieuwbouw

van kantoren en loodsen en de herinrichting van het

opslagterrein is de nieuwbouw van de reparatiewerkplaats gerealiseerd. Hiermede is de

laatste hand gelegd aan onze thuisbasis, het hart van onze organisatie.

Nog steeds zijn ondernemerschap, kennis, motivatie en inzet van ons personeel en ook

de optimale benutting van nieuwe ontwikkelingen en technieken de belangrijkste pijlers

van ons beleid. Dit is nog steeds niet veranderd en zal ook nooit veranderen. 25 jaar

specialisme en ervaring. 25 jaar de onverzettelijke wil om af te maken waar we aan begonnen zijn. 

Dankbaar en trots blikken wij terug op de afgelopen 25 jaar.

Met ongeduld en vooral met vertrouwen zien wij uit naar de volgende 25 jaar. Wìj zijn er klaar voor!

Uitnodiging 
25 jaar specialisme in grondverzet, machineverhuur en recycling èn de

opening van onze nieuwe werkplaats willen wij graag met u delen.

Daarom nodigen wij u namens de directie en medewerkers van Kok

Lexmond bv en GC&MS bv uit aanwezig te zijn op onze open dag,

maandag 29 december 2003, tussen 13.30 en 18.00 uur te Lexmond,

Achthoven 23a.

De officiële opening van de werkplaats zal plaatsvinden om 14.00 uur.

Onder het genot van een hapje en een drankje hebben u en uw partner

de mogelijkheid om ons kantoor en onze nieuwe werkplaats te

bezichtigen. Speciaal voor deze dag zullen er op het  buitenterrein

demonstraties worden gehouden. Ook voor uw kinderen zijn er diverse attracties.

Wij verwelkomen u graag op 29 december 2003 en wensen u alvast bijzonder prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2004!

Directie en medewerkers van

Kok Lexmond bv en GC&MS bv.


