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De schijnwerper van de maand; mei!
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij elke 
nieuwsbrief een bedrijf of organisatie in de 
schijnwerper omdat wij vinden dat dit bedrijf of 
organisatie dat verdient!

Deze keer gaat de schijnwerper naar 
hoveniersbedrijf Roel Litjens Tuinen uit Ospel. 
Het bedrijf is in 2008 opgericht. Zowel voor 
ontwerp, aanleg als onderhoud van de tuin kan 
men bij Roel Litjens terecht. Ook bestrating, 
renovatie en het aanleggen van vijvers wordt 
prima verzorgd.

Roel Litjens Tuinen is tevens gecertificeerd om 
leerlingen van het Citaverde college of het kwadrant 
een stageplaats te bieden. Toen onze cliënt Danny 
Slaghek contact legde met Roel om te vragen of hij 
stage kon komen lopen, werd hij direct enthousiast 
ontvangen. 

De kracht van Roel zit in de rust waarmee hij zijn 
medewerkers aanstuurt en waarmee hij zijn werk doet. 
Roel is duidelijk in zijn communicatie, biedt structuur 
en geeft heldere opdrachten. Precies datgene wat 
Danny nodig heeft. De respectvolle wijze waarop 
Roel omgaat met de eigenheid van zijn medewerkers 
vertaalt zich naar een goed werkend team waarin 
ruimte is voor ieders persoonlijkheid. Uit eigen 
ervaring (Roel Litjens heeft de aanleg van de tuin van 
ons pand aan de Bergerweg 1 te Vlodrop verzorgd) 
kunnen wij zeggen dat de keuze voor Roel Litjens 
Tuinen absoluut een goede keuze is!

Meer weten, lezen of contact opnemen kan via:  
www.roellitjenstuinen.nl

Gouden Tip:
Onze gouden tip is deze keer het goede doel. Op 7 
september aanstaande zwemt onze cliënte Martine 
Goudriaan mee in de Amsterdam City Swim.  
Hiervoor moet zij minimaal €400,00 sponsorgeld 
meebrengen dat gebruikt gaat worden in de strijd 
tegen ALS (spierziekte). Uiteraard wordt Martine 
gesponsord door ACT Werkt! 

Mocht u haar ook willen sponsoren dan kan dit via:  
www.amsterdamcityswim.nl/nl/martine-goudriaan 
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Iedere euro is welkom!!

Professioneel en compleet!
Onze trouwe volgers weten dat wij de volledige 
huisstijl van ACT Werkt! hebben omgezet van een 
starters look naar een professionele look.  
De nieuwsbrief heeft hierbij een geweldige 
metamorfose ondergaan evenals ons logo, 
briefpapier etc. De website is ook in een nieuw 
jasje gestoken en is vanaf nu qua tekst, visuals en 
netwerk verder aangevuld. 
 

Onze partner Stefan 
Fincken Design heeft 
wederom hard gewerkt 

om de website deze professionele, complete 
uitstraling en inhoud te geven. 

We zijn trots op het resultaat en ik zou zeggen, 
bezoek ons op: www.actwerkt.nl 
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