
op 9 en 10 juni 2018
in Oosteind

Het 9e HMT Oldtimer weekend
met dit jaar het thema: Volvo



Volvo stroomt door zijn aderen
Sinds 2009 is Pieter, samen met met vrouw,  
eigenaar van Autisme en adhd centrum ’t Zon-
neke. Voorheen had hij een geweldige functie bij 
Volvo Cars Nederland als technisch specialist. 
‘Ik heb in 2009 gekozen voor de zorg voor mijn 
drie autistische kinderen en het opzetten van een 
zorgaccommodatie. Een plek waar cliënten zich 
thuis voelen en waar Volvo dagelijks een hele gro-
te rol speelt’.

Aan het wagenpark van ’t Zonneke is goed te zien 
dat hij nog steeds een klik heeft met Volvo. Ook 
al werkt Pieter al een aantal jaren niet meer bij de 
importeur, zijn hart ligt nog altijd bij het Zweedse 
merk.

Voor de zorginstelling moesten een aantal trac-
toren worden aangeschaft. ‘Ik kon het niet over 
mijn hart verkrijgen om een Ford op het terrein te 
zetten’. Het was Volvo en het moet Volvo blijven.

Hij besloot om oude Volvo tractoren aan te schaf-
fen waar nog aan gesleuteld moest worden. 
Samen met Herman, een technisch monteur, die ook bij Volvo heeft gewerkt, onderhouden ze het  
wagen en tractoren park.

Zo laten niet alleen de Volvo personenauto’s zich van hun beste kant zien, het zijn ook de tractoren en 
shovels die dagelijks dienst doen bij ’t Zonneke.

‘Ik ben Volvo in hart en nieren en dat zal nooit veranderen’.



Een blijvende 
herinnering
Het zogenaamde ‘Belevingshuis’ is een blij-
vende herinnering aan Pieter zijn vroegere 
werkgever. Deze luxe stand werd, door Vol-
vo, voorheen ingezet bij evenementen zoals 
de Rai en HISWA. Het bleek veel te kostbaar 
om het steeds opnieuw te verplaatsen en op 
te bouwen.

Toenmalig directeur Ad van Batenburg zie tegen Pieter: ‘Ik vind jouw initiatief 
heel bijzonder. Als jij de vergunningen regelt en het transport dan is het vanaf nu 
van jou’. Pieter liet er geen gras over groeien en heeft Gebr. Vermeer Transport 
gevraagd het ‘Belevingshuis’ te vervoeren. Sindsdien wordt het gebouw met veel 
plezier gebruikt. Het volvo logo prijkt nog steeds fier op de gevel en de buitendeur.



Draag je Volvo een warm hart toe?
Op 9 en 10 juni willen we er tijdens het 9e HMT Oldtimer weekend een echt Volvo spektakel van  
maken. Ons doel is; om minimaal 50 oldtimer tractoren, shovels, vrachtwagens en auto’s in Oosteind 
tentoon te stellen. 

Heb je een oldtimer tractor, shovel, vrachtwagen of auto en vind je het leuk om aanwezig te zijn? 
Neem dan contact op met: pieterbogers@aactz.nl, 06-28502780.


