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                               NIEUWSBRIEF 
 

Datum:  5 februari 2020 

Beste relatie, 

In onze brief met betrekking tot het vertrek van Edgar Luesink hebben wij aangegeven u op de hoogte 
te houden over zijn opvolging. 

Na een voorspoedige zoektocht mogen wij u nu informeren dat we Bram Aleven als opvolger in dienst 
hebben genomen. Bram is op 1 februari bij ons gestart. Het komende halfjaar zal hij naast zijn werk 
ook een volledige commerciële training op het gebied van trekkers en werktuigen gaan volgen zodat 
hij u nog beter van dienst kan zijn. 

Persoonlijk voorstellingswoord van Bram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand zijn contact gegevens, deze staan op ook onze website. 

Tel.nr: 0613443288, e-mail: bram@mechanisatielochem.nl 

Wij zijn blij dat Bram een onderdeel uit maakt van het Mechanisatie Lochem team en zijn er van 
overtuigd dat hij een waardig opvolger van Edgar zal zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

Paul Nijenhuis en Tim Willemsen 

Half december, afgelopen jaar, ontving u een brief met de mededeling dat Edgar Luesink 
 Mechanisatie Lochem B.V. ging verlaten.  

Daarop heb ik de kans gekregen om zijn functie op te volgen. 

Met gepaste trots mag ik mij middels deze brief alvast aan u voorstellen.  
Mijn naam is Bram Aleven, 29 jaar en woonachtig in Didam. Als kwekerszoon heb ik ervaring 

opgedaan in zowel de Land- en Tuinbouwsector als de Mechanisatie. Na bij verschillende mooie 
bedrijven hebben mogen werken, mag ik nu als Salesmanager / Verkoper in de landbouw bij 

Mechanisatie Lochem B.V. starten. 

 Een geweldig mooie uitdaging in de mooiste omgeving van Nederland. 

Ik ben iemand die zich typeert als rechttoe rechtaan. Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. 

Natuurlijk zal ik Edgar niet kunnen vervangen als persoon maar ik ga zeker mijn best doen om u ten 
alle tijden van dienst te kunnen zijn. 
Ik kom graag kennis met u maken. 

Hopend op een prachtige en langdurige samenwerking! 

Groet  

Bram Aleven 


