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Sandd Summer Event

Het Sandd Summer Event in Apeldoorn was 

in alle opzichten zomers. Hoogzomers zelfs, 

want het kwik steeg tot boven de 30 graden. 

Er kwamen vooral grote print- en mailhuizen 

op het zomerfestijn af. ‘Alle grote DM-jongens 

waren van de partij’, werd er gezegd en dat 

klopte. De dresscode riep op om in je meest 

zomerse outfit mét slippers te komen. Niet ie-

dereen begreep of durfde dat, maar diegenen 

die dat wel deden, waren optimaal gewapend 

tegen de warmte. Naast vooral chillen was er 

ook een rondleiding door het sorteercentrum 

van de zakelijke postbezorger. Daar gaven 

de mensen uit de productie met veel passie 

uitleg over de sorteerprocessen. De bezoe-

kers waren zichtbaar onder de indruk van de 

enorme capaciteit van Sandd. Het onderdeel 

rondleiding werd afgesloten met een BBQ. 

Ook dat viel in de smaak. Ter afsluiting was 

de beste IJscoman van Apeldoorn naar het 

Sandd-hoofdkwartier, aan de rand van de 

stad, gekomen om de gasten te trakteren. 

Daarna kwam er een voorzichtig einde aan 

een ontspannen middag en gingen de gasten 

met een voldaan gevoel naar huis.

De Sandd-mensen ‘van de vloer’ gaven met 

veel passie tekst en uitleg over de post 

sorteer processen.

(vlnr) Jeroen van der Eijk van Impress, Banny 

Timmer van Rotaform en Willem Tolenaar van 

Communicatie Service, het print & mailbedrijf 

van PostNL, vermaken zich uitstekend en 

komen al behoorlijk in vakantiestemming.

De Sandd-DJ’s van het ‘grafisch team’ hebben 

er zin in. (vlnr) Nico Gunzelen, Mariël van 

Eerde, Erwin Balk en Nanda Dietvorst.

Mike Agterberg van Impress heeft de smaak 

te pakken en haalt hier voor de tweede keer de 

allerbeste ijsjes van Apeldoorn en omgeving.

Als de gasten het naar hun zin hebben, heeft 

de organisatie dat ook. (vlnr) De Sandd-gast-

vrouwen Renate van Oorschodt, Rowie Oude 

Nijeweme en Mariska Struik.
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