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Mari en Tonnie Kutjpers stoppen met
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Mari Kuijpers begon irl maart
I988 ats chef werkplaats van cie
Volvo-garage van Frans Stoops.

fumma§mestation aan de Farklaam

Mari vertett verder: "ln 2OO2
kwam ik Dave Hendriks tegen
die mij vroeg of ik zijn bedrijf
overwitde nemen. Het was altijcl
a[ mijn grote wens ooit voor mezetf te beginnen. Met als positief
resuttaat dat Tonnie en ik begin
2002 de trotse eigenaren waren
van een eigen garagebedrijÍ met
tankstation."

leaic:rr,lli.. van dr zliak krccg. Al
een soort beloning voor de Íijr r'
slrllerrr,ver'!,rine kreeg ik van lrcnr

,

een sroot hierpakket. Tijderrs
h;rdderr rve altijcl leukc
:lclic;. zrJ;'ls e,:n lctcl'ij waar
hij zes klarrten een l-railonvaart
konclen winnen; we cintvingen
nraar iiefst zo'n 2000 irrgevulde
fornrulieren. We zijn divr:rse ke
ren bezocht door een mystery
shopper van Texaco: het ging

jr,rL-;ile;l

hern om het totaalptaatje en
dan is het prachtig clat we nraar

Servicestation
Echtgenote Tonnie heeft a[-

tijd meegewerkt in het bedrijf,
waarvan hele dagen achter cle
schermen met de administratie
en boekhouding. "We hebben

elkaar attijd door dik en dun
gesteund; de eerste jaren is er
misschien wel Lien keer ingebroken en attijd met heet veel
schade. Dan heb je wel even
elkaars schouder nodig. We
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hebben attijd gewerkt aan onze

service en daardoor ook aan
klantenbinding. lk durf te stellen
dat we de naam servicestation
hebben waargemaakt en daardoor een grote vaste klantenkring hebben opgebouwd. Het
contact met de klanten gaan we
zeker missen. Als klanten horen
dat we gaan stoppen, zijn de
reacties vaak heeI emotioneel"
Een zeer trouwe ktant van ons

kwam vertelten dat hij stopte

Mari en Tonnie Kuijpers.

als garageklant omdat hij een
RAAMSDONKSVEER - Op I september 2OO2 werden Mari en Tonnie Kuijpers de nieuwe eigenaren van het aan de Parklaan gevestigde benzinebedrijf van Dave F{endriks. ln ruim zestien jaar

tíjd houwden

ze het bedrijf uit tot een tankstation met moderne
garàge, twee carwash-boxen en werd het ietwat gedateerde winke[tje varr 2O m2 veranderd in een moderne, eigentijdse shop

van 6O m2. Al snel werd dochter Priscitla bedrijfsleidster die
ervoor zorgde dat de klanten supersnel geholpen werden aan
de pomp. Fer I april stoppen ze, uíegens gezondheidsproblemen
van Mari, ÍHet het servicegerichte familiebedrijÍ. VanaÍ die dag
ir, Tamoi! de eigenaar, die op die locatie zijn 2trOe (onbemande)
írenzinestation opent. Op 3l maart houdt de familie Kuijpers
voor de vaste klanten van de garage en het tankstation van l4.OO
tot IB.OO rrur een fecstr:liik eetintc afscheidsreceotie.

DoorJanHoek

HoeweI de afscheidsreceptie
eind maart een feestelijke tintje
krijgt, verwachten Mari en Tonnie
niet dat ze het die hete zondag-

middag droog zu[[en houden.
"Het was attijd hard werken,
meestal 70 à 80 uur per week,
maar we kunnen altebei terugkijken op een gezetlige en prettige

tijd. We hebben heeI veel vaste
klanten, waarmee je in de loop
clcr iarerr loch eerr biizonclcrc

band opbouwt. De zaak was ons
kindje en dat betekent voor ons,
zoals Willeke Alberti in het verleden a[ eens zong: 'Niemand laat
z'rjn eigen kind alleen'. Sinds afgelopen januari zijn we zondags
gestoten, rnaar daarvoor waren
we a[ die jaren zeven dagen per
week geopend en z'rjn we nooit

langer dan een week per jaar
met vakantie geweest. We zijn
immers niet voor niets een servicegarage," aldus het ondernemcrsechtn,r.'rr

liefst zeven keer bij de beste van
Èlecle:rlancl zaten. waarvan een
paar keer::eifs a.ls beste van ons
land," alcl"rs een trotse Mari.

Hij is een biizondere onriernemer clie de komst van een
school belangriiker vindt dan
een LPG-installaïie. De serneen
te wrl bij ,1" sporlh.tl ' le nieuwe
basisschool De ,y'/ilsclonck bouwen. L).it zoir Ëret rle [,Píj-tank

van Kuijpers, met eí.rn inhoud
van niet minder dan 20.000 liter vloeibaar gas, niet nrogelijk
zljn. Binnen een cirkel van 160
meter zou er namelijk niet gebouwd mogen worden en dus
verwijdercle Mari op verzoek
van de gemeente de tank. VanaÍ I april is de familie Kuijpers
zelf ook weg aan de Parklaan"
Diverse klanterr hebben ze al les
ln tarlken gegeverl, zodat ze van
;rÍclie datr"rrn zelf kunnen tankerr
6p het onbemande tankstatiorr
van Tarnoi[.

"Wij witten a[ het personeel dat bij r:ns gewerkt heef t harielijk
bedanken voor de positieve inzet. Op zondag 5l nraart wiilen
wij onze vete vaste klanten graag uitnorligen op cie aÍsche icisreceptie van 14"00 Llur tot 18.00 r-lur om ze persclonli.lk te
bedanken. Graag tot ziens!"
Zondag 3l maart
van 14"00 tot I8.00 uur
aan de Parktaan 3, Raamsdonksveer.

