
BIEDT TOTAAL OPLOSSINGEN

Toen Jan-Willem Akkermans en Mark Wouters, 
beiden werkzaam aan de Pedagogische Hoge-
school De Kempel in Helmond, in 2007 van de 
directie van de Hogeschool de opdracht kregen een 
feest te organiseren ter gelegenheid van de opening 
van het nieuwe schoolgebouw, zagen zij zich 
geplaatst voor een enorme uitdaging.

Mark Wouters vertelt: "De 
bedoeling was om eens 
groots uit te pakken. Een 
compleet nieuw 
schoolgebouw is immers 
niet ieder jaar aan de orde. 
We mochten van de directie 
een feest organiseren dat de 
studenten, maar ook alle 
uitgenodigde 
afgestudeerden uit 
voorafgaande studiejaren, 
zich nog een lange tijd 
zouden herinneren. Een 
band van naam hoort daar 
natuurlijk bij en gezien het 
feit dat een zeer groot deel 
van onze studenten en 
afgestudeerden uit het 
Limburgse komt, viel al snel 
de naam van Rowwen Hèze. 
Maar ja... de directie is 
natuurlijk erg zuinig op zo'n 
totaal nieuw gebouw. Een 
dergelijk feest organiseren in 
de nieuwbouw zelf was 
daarom geen optie. Zie daar 
de uitdaging."

Jan-Willem Akkermans 
vertelt verder: "De Kempel 
organiseert als 
Pedagogische Hogeschool 
ieder jaar voor haar nieuwe 
eerstejaars studenten een 
introductiekamp. Al vele 
jaren doen wij daarbij goede 
zaken met Bressers, die naar 
volle tevredenheid zorgt voor 
een enorme tent inclusief 
podium waar de studenten 
een week lang "uit hun dak" 
kunnen gaan. De link voor 
het openingsfeest met 
Rowwen Hèze was toen snel 
gelegd. Naast De Kempel ligt 
een groot braakliggend 
terrein waarop veel mogelijk 
is. Zouden we niet eens bij 
Bressers gaan informeren of 
zij ook op dat veld iets voor 
ons kunnen betekenen?"



Nu komt er bij zo'n festiviteit, waarbij vele honderden 
mensen aanwezig zijn, wel wat meer kijken dan een grote 
tent alleen. Natuurlijk moet er een onderdak zijn, maar op het 
moment dat een band als Rowwen Hèze ten tonele 
verschijnt gaan op een braakliggend terrein ook zaken als 
een omheining, elektrische faciliteiten, sanitaire voor-
zieningen en beveiliging een belangrijke en serieuze rol 
spelen.

Jan-Willem Akkersmans: "In overleg met Ferry Bressers (van 
het gelijknamige bedrijf) hebben we toen hele goede 
afspraken kunnen maken om alles bij hun in één hand te 
houden. Wij deden zaken met Bressers en zij zorgden er 
vervolgens weer voor dat, met de contacten die zij hebben 
met diverse andere specialisten, alles in orde is gekomen. 
Met andere woorden; wij hebben met Ferry alles kunnen 
regelen: de tent, het sanitair, de elektra én de beveiliging. Eén 
aanspreekpunt is voor ons van wezenlijk belang. Ten eerste 
organiseer je zo'n openingsfeest niet ieder jaar en ten 
tweede is het onze expertise als school ook niet. Erg fijn om 
dan samen te kunnen werken met een bedrijf als Bressers 
waar alle expertise in de meest brede zin samenkomt als het 
aankomt op het organiseren van een dergelijke grootschalige 
festiviteit en dat je daarbij met één persoon alles kunt 
bespreken wat er bij de organisatie om de hoek komt kijken. 
Ook al zijn er daarbij (voor ons op de achtergrond) nog vele 
andere partijen betrokken."

Al met al is het openingsfeest van de nieuwbouw van De 
Kempel een dermate groot succes geworden dat de directie 
van de Pedagogische Hogeschool heeft besloten eens in de 
vier jaar een dergelijk groot feest te organiseren. Mark 
Wouters gaat verder: "In 2011 gaan we dus weer flink 
uitpakken. Eén ding is daarbij zeker; we gaan zeker weer in 
zee met Bressers tentenverhuur !!"

BRESSERS TENTENVERHUUR BV - Middendijk 38d - 5705 CC Helmond
Kleine spantenten, grote spantenten, festivaltenten, feesttenten, membraantenten, 
feesttenten, partytenten, circustenten, spantenten, paviljoennhallen, vloeren, podia, stage 
barriers, Feesttenten huur, Evenemententent, Feest tent verhuur prijs. Voor iedere tent!

 
T: 0492 - 59 94 94 - F: 0492 - 59 94 14 - M: 06 - 534 501 40 - E: info@bresserstenten.nl
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