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Document Concepts Open Dag eventsVIP
Vijf jaar geleden zijn de ondernemers Gilles van Lieshout en Peter Verdiesen in Dodewaard gestart met Document Concepts. 
Onlangs is het bedrijf verhuisd, omdat het vorige pand te klein werd. Dubbel reden voor een feest, toch? Op een zomerse dag, 
vlak voor het mooie pinksterweekend, werden de deuren wagenwijd opengezet en werden meer dan 75 gasten warm welkom 
geheten op de Open Dag.

Meer beelden van Events staan onder de tab ‘VIP-Events’ online gepubliceerd op www.vipdoc.nl

>>   Kijken onder de motorkap blijft 
leuk, zeker voor gedreven en 
altijd nieuwsgierige operators als 
Sjaak Nederstigt (links) en Arie 
van Ballegoijen van Delta Lloyd.

<<   Karel Wassink van Infotop (links) vraagt zich af waar het nieuwe schild 
‘Xerox Production Partner of the Year’ komt te hangen. Geert Lenvain 
van Efi weet wel een plek en wijst die aan. Zijn collega Manuel Ramirez 
is het daar helemaal mee eens.

<<  (vlnr) Peter Verdiesen van Document Concepts, 
Robbert Hebing en Wim Zonnenberg van Delta 
Lloyd kennen elkaar al heel lang en hadden dan 
ook heel wat bij te praten tijdens de Open Dag. 
En niet alleen te praten, ook te lachen, zo te zien.

>>  Gastheer Gilles van Lieshout van Document Concepts 
(rechts) tegen de ‘drukker om de hoek’ René van Eck 
van Van Eck & Oosterink communicatieregisseurs: 
“René we hebben net twee Xerox Versants verkocht, 
wordt de volgende voor jullie?”

>>   Over de opvolging binnen Document Concepts is al nagedacht, 
zo te zien. Van Lieshout junior, Richard, luistert hier aandachtig 
naar Herman van Dongen van Drukkerij Waalwijk (links).

>>   Erik Houtkamp van Equipment Service (rechts) heeft z’n draai in de 
couverteerwereld weer gevonden. Hij onderhoudt de Müller Systemen 
in Nederland en België. Hier tegen de Belgische consultant Dirk De 
Lepeleire: “Binnenkort kom ik jullie kant op, hoor.”


