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“Als je plezier hebt in je werk,
dan kun je dat prima volhouden”
Stans & Jan
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Beste lezer,
Via dit jubileumboek nemen we jullie mee terug in de tijd. 60 jaar terug om
precies te zijn, waarvan 25 jaar onder leiding van ondergetekende. Mijlpalen
waarbij we dit jaar zeker stil willen staan. Het is ook een moment om onze
medewerkers te bedanken voor hun vaak jarenlange inzet. En onze klanten

019

voor hun vertrouwen. Wat zouden we zonder jullie moeten?
Daar we dit jubileumboek compact willen houden, hebben we een keuze moeten
maken uit de vele foto’s, krantenknipsels, ingezonden materiaal (waarvoor
dank!) en overige items. Het resterende materiaal, dat absoluut de moeite
waard is, hebben we als online bladerversie op onze website gezet, zodat jullie

er

s

ook daar nog eens kunnen genieten van de geschiedenis van Taxi Overgaauw.
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Onze reclame-uiting tijdens de Paardenmarkt
in Heenvliet in 1997.
Aanvullend hadden we zo’n beetje alle
lantaarnpalen bestickerd met deze sticker.

Door de jaren heen hebben we altijd veel reclame gemaakt;
op de meest uiteenlopende manieren, waarvan onze overvolle vitrine het bewijs is.
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I N H OU D S O P GAV E

Voorwoord
Inhoudsopgave
Van ‘chauffeur op de bok’ tot
‘bediener boordcomputer taxi’
Tijdslijn
Oude vergunningen
(Oude) advertenties
Achter elke sterke man staat ...een vrouw +
Trots op zijn team
Betrouwbaar en gemotiveerd personeel
BBQ
Planner Kokkie
Een vak apart ‘plannen’
Kartrekker Ada
Duizendpoot Simone
Ahmet, een Overgaauwer in hart en nieren
Een eigen onderhoudsteam
Unieke roll-over wasstraat + TX-keurmerk
Wagenpark taxi Overgaauw
Passie voor taxi’s van groot naar klein
enkele jubilarissen
Wie goed doet, goed ontmoet
Succesvolle lampionnenoptocht
Jarenlang op de jaarmarkt Zuidland
Onze belofte aan de toekomst
1

1983:
16 Voertuigen:
luxe auto’s,
rolstoel- en
personenbussen

8 jan
1959

vanaf
1965

1983

Oprichting Taxi Overgaauw door Leen Overgaauw:
autoverhuurbedrijf met chauffeur annex (brom)
fietsen reparatiezaak aan de Dam te Zuidland en
daarna taxi-onderneming
Taxi-onderneming
met locaties aan
de Nijverheidsstraat en
de Achterweg

Nijverheidstraat Zuidland

1992
1995: Ons
eerste WVG
project, met
aanvullend
vervoer
Bernisse,
met een
heuse
landkaart

1994

1995

Locatie aan de
Nijverheidsstraat; al snel
wordt verhuisd naar een
tijdelijke kantoorruimte in
het (oude) gemeentehuis
van Zuidland. De werkplaats
verhuist naar Garage
Bernisse aan de Kerkweg
waar Taxi Overgaauw intrekt
bij Wim Kleiburg,
Autobedrijf Bernisse

1996
1996
Mercedes taxi
voor het oude
gemeentehuis
in Zuidland

Jarenlange
goede
kracht:
Vries
Eerste touringcar speciaal
schoolvervoer Hellevoetsluis
2

1986: Taxi
Overgaauw gaat
het ziekenvervoer
regelen met de
eerste rolstoelbus
die op de weg zakt

1985: Jan
Ollefers treedt
in dienst
als parttime
taxichauffeur
en komt al snel
in vaste dienst

1985
1986

1987

1987: Jan gaat
al gauw ander
werk erbij doen,
zoals trouw- en
rouwvervoer
en de
“gewone”
taxiritten

1992:
Verbouwing
Nijverheidstraat
voor en na

1989
1992

1992

1992: Eerste
kantoor Jan
bedrijfsleider

1989: Jan
Ollefers wordt
bedrijfsleider

1996

1998
1998: Met klanten
Zuidwester naar
EuroDisney

1996: Het schoolvervoer wordt
via aanbesteding verworven
en Taxi Overgaauw breidt uit
met 22 busjes

3

De eerste paal
wordt in januari
1999 geslagen
door dochters
Wendy en Emma

jan.
1999

jan.
1999

dec.
1999

2011 Vanaf dit
jaar als eigen
opdracht het
ouderenvervoer
voortgezet
tot de nieuwe
aanbesteding per
1 januari 2019

Januari 1999:
Eerste paal.

2012: Het bedrijfspand wordt
uitgebreid met
600 kube inhoud
voor kantoren,
wasstraten,
een rollover voor
alle voertuigen,
waardoor het
met de hand
wassen verleden tijd is.

2011
2012

2014
2014: Taxi
Overgaauw
regelt het
schoolvervoer
op heel VoornePutten; een
uitbreiding
met 30 auto’s,
waarvan deels
lease. Het
onderhoud van
deze voertuigen
gebeurt net als
bij de rest van
het wagenpark
in eigen
werkplaats

Vanaf 1 januari
2019 regelen
taxibedrijven
Overgaauw
(Rayon
Nissewaard
tot de N57)
en Nijholt
(Westvoorne
en Brielle)
het WMO- en
ouderenvervoer

1 jan.
2019

1 januari 2019:
WMO vervoer
heet Flexvervoer
Voorne-Putten

4

December
1999:
gloednieuw
pand aan de
Langeweg op
maar liefst
990 m2 grond
in chocolade

2000:
Openingsfeest

2000

2000

2000:
De winnende
kleurplaat van
de wedstrijd
die we ter
gelegenheid
van ons
nieuwe pand
hadden
uitgeschreven

vanaf
2001

2004

2005
2008

2008: De grond
naast het
pand wordt
aangekocht, daar
het eigen terrein
te klein werd.
Dit resulteert in
een parkeerplaats
van maar liefst
990 m2!

Vanaf 2001
wordt het
ouderenvervoer
op VoornePutten verzorgd
in opdracht van
Connexxion voor
een periode van
30 jaar

2004:
Uitbreiding
met
Regiotaxi en
het ouderenvervoer voor
Westvoorne,
Hellevoetsluis
en Brielle
2005:
lidmaatschap
als franchiseondernemer
van de landelijk
opererende
Viergewesten
personen vervoer

vanaf
2019

toekomst
Vanaf 2019: 5
vaste jaren en 5
optiejaren

De toekomst....
“Hoe dan ook,
ik doe het op z’n Jan’s”

5

6

7

8
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Vergunningen

door de jaren heen

Taxi’s hadden vroeger een gemeentelijke vergunning (per taxi of bus),
afgegeven door de plaats waar je bedrijf was gevestigd. Rond 1995 veranderde
dit en deed de regionale vergunning zijn intrede. Bij Taxi Overgaauw was
dit de VPR vergunning, die werd afgegeven door een regiobestuur dat was
gevestigd in Spijkenisse. In 2000 kwam de nieuwe wet Personenvervoer en
werd de vergunning verstrekt door de IVW, die dit in 2011 uit handen gaf aan
de KIWA. Wat begon met een leges van 14 gulden, eindigde uiteindelijk in een
bijdrage van 52 euro! Anno 2019 is het document per taxi (gelukkig) afgeschaft
en ligt er een kopie van de hoofdvergunning in het dashboardkastje van elk
voertuig. Kosten: 10 eurocent per kopie. Kortom, door de jaren heen hebben
www.tx-keur.nl

we veel meegemaakt met de vergunningen en kunnen we wel stellen:
niet alles was vroeger beter!

Wist je dat...
... alle chauffeurs bij Taxi Overgaauw een taxichauffeursdiploma hebben?
10

H.Breederland
Opslag- en Bedrijfsruimten
Verhuur van grote
en kleine ruimtes

Kerkweg 47 B • 3214 VC Zuidland • T 0181 - 46 19 93 • F 0181 - 89 00 81

E info@bkmbouw.nl • I www.bkmbouw.nl

Industrieterrein Zuidland

Voor meer info: 06 53744968

...over het hele eiland Voorne-Putten en Rozenburg

0181-451307 - WWW.TAXIOVERGAAUW.NL

Van personenauto tot bedrijfswagen

XXL Carwash
Wassen vanaf € 4,50.
Maximaal tot 2,75m hoog en 2,45m breed
bij Taxi Overgaauw Langeweg 2b, Zuidland
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Jan met z’n drie broers en moeder

Achter elke sterke man staat
20-jarig bestaan:
cadeau schoonfamilie schilderij ‘Jan in een notendop’

12

een vrouw

Dochters Emma en Iris

+ familie + vrienden
Stans en Jan

Rots in de branding Stans

13

Broer Xander en vriend Wim

Steevast ‘s ochtends om 10 uur bij Leen Overgaauw thuis: koffie met de medewerkers

“Petje af voor onze
chauffeurs (m/v) die
problemen eigenlijk
zelfstandig moeten
Familie en medewerkers kijken toe bij slaan eerste paal

kunnen oplossen.”

Trots op zijn team
“Door de jaren heen hebben wij geboft met goed en loyaal
personeel. Medewerkers moeten elkaar aanvullen en betrokken zijn
bij het bedrijf. En er moet een “klik” zijn. Dit kan alleen als je goed
en duidelijk communiceert, waarbij het soms best wel mag schuren.
Maar aan het einde van de dag moet het wel weer zijn opgelost
voordat je naar huis gaat.”, aldus Jan.
Wist je dat...
... Taxi Overgaauw het grootste taxibedrijf op Voorne Putten is?
... er bij Taxi Overgaauw 105 medewerkers werken?
... er diverse medewerkers zijn die momenteel al 12,5, 15 of

Anja 15 jaar in

25 jaar in dienst zijn?
... er bij Taxi Overgaauw door de jaren heen maar liefst 356 medewerkers hebben gewerkt?
14

dienst

15

Patricia 12,5 jaar in dienst

Lia 12,5 jaar in dienst

Patricia groet ons

Ada 12,5 jaar in dienst

Directeur Jan is trots op zijn team van medewerkers.
Er heerst een uitstekende teamgeest en er zijn diverse medewerkers
al meer dan 12.5, 15 of 20 jaar in dienst. Zij zijn enorm betrokken bij
het bedrijf en het visitekaartje naar alle klanten. Tweemaal per jaar
wordt er vergaderd met alle medewerkers, waarbij 90% aanwezig is.
Zij die er niet zijn, werken op dat moment.
“Vroeger vergaderden we met 30 man in een kring in de werkplaats.
Inmiddels is die te klein geworden en vergaderen we elders met de
hele groep.” aldus Jan.

16

Ada 50 jaar

Bedrijfsfeest met organisator Ada

Bedrijfsfeest

Oudste mannen

oud hollandse spelen

Ahmet en Johan

Tjal 12,5 jaar in dienst
17
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19

20
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BBQ’s

door de jaren heen
werden een echte
Taxi Overgaauw traditie

Door de jaren heen zijn er heel veel BBQ’s
en personeelsuitjes geweest.
Wij van Taxi Overgaauw houden wel van
een feestje en inmiddels is ook de
BBQ-traditie weer in ere hersteld.

Beste vriend Wim nog net 50
22
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Sfeerplaatje tijdens één van de vele BBQ’s

Resultaat na de BBQ

Jan opent BBQ
24

Laurian, Stans, Betsie en Kokkie dansend op BBQ

Aan de bar tijdens BBQ

Speech Jan tijdens BBQ

25

Tineke en Leen in diep gesprek

Kokkie voor haar taxi, waarin zij haar ziel en zaligheid heeft gelegd

Kok BHV met Angelina

De grootste drukte is
tussen 7.00 en 10.00 uur
en tussen 14.00 en 17.00
uur, met tussendoor ook

Kok met kunstwerk 12,5 jaar

Kok in de bus

Planner Kokkie
(over 1,5 jaar 65 jaar)
Kokkie kwam in augustus 2000 bij ons in dienst als schoolchauffeur.
Dit betekent vroeg opstaan, dus deze carrière-switch viel na bijna 25
jaar in de horeca nog niet mee. Na dit een tijdje te hebben gedaan,

nog het ouderenvervoer

groeide Kok door naar duizendpoot-taxichauffeur en heeft ze via het

via VP Flexvervoer.

Door haar enthousiasme, ervaring en kennis werd zij op een bepaald

ziekenvervoer – Valys – RegioTaxi heel wat van Nederland gezien.
moment planner, een functie die veel van je vraagt. Niet alleen moet
je stressbestendig zijn, maar ook goed de weg weten en dit kunnen
combineren met het denkvermogen om goed te kunnen plannen.
Al met al een vak apart, welke Kokkie met veel inzet en op haar eigen
betrokken manier al jaren voor ons bedrijf uitvoert.
26

“In ons bedrijf is het eigenlijk continu spitsuur”

Kok geniet van bedrijfsfeest

Taxi Overgaauw heeft
vier planners en drie
telefonisten in dienst
en drie mensen voor
de administratieve en
financiële afwikkeling
Stans en Kok tijdens BBQ

een vak apart

‘plannen’

Wist je dat …
... onze chauffeurs 7 dagen per week actief zijn van 06.00 tot 24.00 uur?
... wij zorgvervoer regelen voor de meeste zorgverzekeraars?
... onze auto’s soms 600 km per dag rijden? (!)
... de planning een van de moeilijkste bedrijfsonderdelen is door alle
onverwachte omstandigheden zoals ziekmeldingen?
... er dagelijks rond de 82 auto’s op de weg rijden?
... wij gespecialiseerd zijn in schoolvervoer, al meer dan 30 jaar?
... wij rond de 420 leerlingen van het bijzonder onderwijs per dag rijden?
... wij 5 dagen per week leerlingen uit deze regio naar speciale scholen
... in Rotterdam, Den Haag en zelfs Breda brengen en weer ophalen?
... wij per maand zo’n 12000 ritten met regio Taxi Voorne-Putten Flexvervoer rijden?
27

Eerste planning 2001,
een dos-computer

In dit jubileumboek hebben we ervoor gekozen
om een aantal medewerkers voor het voetlicht
te halen. Uiteraard waarderen we al onze
medewerkers enorm voor hun inzet voor Taxi
Overgaauw, maar deze collega’s vormen al jaren
de fundering onder ons taxibedrijf. Daarom
leek het ons leuk hen een eigen plekje in dit
jubileumboek te geven.

Kartrekker

Ada

In september 1997 is Ada bij ons in dienst

Het idee werd geopperd om een personeels-

gekomen, nadat zij haar eigen bedrijf had

vereniging op te richten en Ada heeft dit (samen

beëindigd. Als chauffeur schoolvervoer heeft zij

met een aantal collega’s) jarenlang als kartrekker

dit jarenlang met veel enthousiasme en grote

opgepakt. Zo kwam er een jaarlijkse BBQ, speelden

inzet gedaan. In 2000 waren we op zoek naar

we Oud-Hollandse Spelen, Heksenketel, werd er

een uitbreiding van onze administratie en het

gevaren enz. Op een gegeven moment stopte Ada

debiteuren/crediteuren-beheer om Jan wat te

met het taxi rijden en legde zich volledig toe op

ontlasten bij zijn vele taken. Ada heeft deze

de administratie. Ada is al jaren een betrouwbare

kans met ziel en zaligheid opgepakt, naast haar

medewerkster, die altijd voor de 100% gaat en de

dagelijkse schoolritten van en naar Rotterdam

verantwoording draagt alsof het haar eigen bedrijf

vanuit Hellevoetsluis. Op een gegeven moment

is. We zijn dan ook erg blij haar in ons team te

gingen we ook voor Valys rijden en kwam er een

hebben en hopen haar nog vele jaren te mogen

grote toename van het personeelsbestand.

behouden.
28

Onze HR Simone

Duizendpoot

Simone

Simone kwam bij ons parttime in dienst op

40 uur bij ons in dienst. Ondanks haar uitgebreide

2 november 2010 als Personeel & Organisatie

takenpakket behaalde Simone ook nog haar

assistent van Jan voor acht uur per week.

taxi-pas, zodat ze naast het werken op de

Haar takenpakket bestond uit personeelszaken,

administratie kan bijspringen in de spitsuren.

aangevuld met schade-afhandeling en later kwam
daar ook de klachten-afhandeling bij.

Kortom, het takenpakket van Simone is meer dan

Haar dagen werden hierdoor natuurlijk steeds

compleet te noemen. Ze regelt zo’n beetje alles,

voller en ze werkte sommige dagen zelfs van 08.00

van personeelsadvertentie tot de loonbetalingen

tot 21.00 uur. De andere dagen werkte Simone bij

en is meer dan een duizendpoot. Eigenlijk kan

Contiki Tours. Toen wij in 2014 de aanbesteding

niemand meer om haar heen en Jan kan al

van het schoolvervoer op heel Voorne-Putten en

helemaal niet zonder Simone. We hopen haar dan

ook de RegioTaxi van Hellevoetsluis, Westvoorne

ook nog lang voor ons team te mogen behouden.

en Brielle hadden gewonnen, kwam zij (gelukkig)
29
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Ahmet met zijn schoolclubje kids Rotterdam, die hij vele jaren heeft vervoerd
Ahmet leert Iris fietsen

Jaarfeest met Ahmet

Ahmet Sarioglu

Overgaauwer in hart en nieren
Wist je dat …

... Ahmet een van de bekendste Taxi Overgaauw-gezichten in de regio is?
... hij meer dan 25 jaar bij ons heeft gewerkt?
... Ahmet al die jaren doordeweeks werkte, maar ook in de weekenden
en tijdens feestdagen?
... hij de laatste jaren in het leerlingenvervoer en voor Valys en de
regiotaxi reed?
... na een rugoperatie in 1995 halve dagen voor het leerlingenvervoer
ging rijden?
... hij daardoor heel veel mensen kent (en zij hem)?
... er in juni 2015 een heel leuk artikel over Ahmet in
Groot Hellevoetsluis is verschenen?
... je dit artikel nog eens op je gemak online kunt teruglezen?
31

Ahmet met zijn rode trots

Complete verrassing
met familie bij jubileum

Lekker eten bij het Zalmhuis
32
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Ahmet kroelt met Zwarte Piet Trijnie

Genietend tijdens bedrijfsfeest

Ahmet met vuurwerk, 25-jarig jubileum
34

Jan met eerste monteur Stevan

Ben lijnt bus uit
Reparatie in korte broek

Monteur Jeroen repareert alles

Eigen
onderhoudsteam

Bedrijfswagens staan vrijwel niet stil bij Taxi
Overgaauw, behalve in de schoolvakanties.
Dan staat het leerlingenvervoer stil en breekt er
voor de monteur een periode aan waarin extra
onderhoud verricht kan worden. Als taxibedrijf
moet je ervoor zorgen dat je auto’s continu op de
weg zijn, waardoor preventief onderhoud essentieel
is. Terugvallen op autodealers is hierbij geen optie,
omdat wij ons dan moeten aanpassen aan hun
werkschema’s. Daarom wordt al het technische
onderhoud in het eigen bedrijf gedaan. Er wordt
gereden met personentaxi’s Skoda Superb, gezien
de enorme beenruimte en voor de personenbussen
is gekozen voor Volkswagen en Mercedes.

Gesneuveld motorblok VWT3

Merken waarop wij kunnen bouwen, aldus Jan.
35

Reparatie voorruit

Tompouce 30 cm

Stevan was een echte snoeper!
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Taxi Overgaauw bre
en veilig naar de p

Luxe rolstoel touringcar

Particul
Ro

Ook voor grote voertuigen
Van personenauto tot bedrijfswagen

XXL Carwash

TX-Keurmerk:

Het Taxi Keurmerk (TX- keurmerk) is een erkend kwaliteitssysteem, herkenbaar

Wassen vanaf € 5,00.
4,50.
aan de blauwe TX-stickers op alle voertuigen. Deze
blauwe TX-stickers
vertellen
Maximaal tot 2,75m hoog en 2,45m breed

dat kwaliteit voorop staat bij het bedrijf, het materiaal en het personeel:
• een schone taxi/taxibus.

bij Taxi Overgaauw Langeweg 2b, Zuidland

• een sociaal vaardig en goed opgeleide chauffeur.
• vervoer op correcte wijze verricht.
ur.nl
w w w.t x-ke

Taxi
Unie
Erva
Onz
10 ta
Mini
Nieu
Nieu
Van

Zie www.taxioverga

D_Overgaauw.indd 1
18-02-13 23:10
In de toekomst zal het TX-Keurmerk
een steeds grotere rol spelen bij aanbestedingen.
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Bus wassen met dochter

Unieke roll-over

wasstraat

Sinds 1 juni 2012 beschikt Taxi Overgaauw over een

in Zuidland

unieke roll-over wasstraat aan de Langeweg 2b in
Zuidland. Deze roll-over is uniek omdat er grotere
voertuigen gewassen kunnen worden.
De maximale voertuigmaten zijn 2.45 m breed x
2.75 m hoog x 7.50 m lang. Een voertuig wassen kan
al vanaf 6 euro per wasbeurt.
Je kunt een wasmunt van 6 euro aanschaffen voor
het programma van 6,50 euro, incl. een btw-bon.

Wist je dat …
... onze wasstraat niet alleen voor onze eigen auto’s, maar ook voor particulieren beschikbaar is?
... wij werken met het TX-keurmerk (Taxi Keurmerk), te herkennen aan de blauwe TX-stickers?
38

We reden in alle kleuren

2007: Onze grootste en kleinste taxi

Wagenpark uitgebreid uitgestald

2006: Allemaal verzamelen

Wagenpark

Ziekenvervoer

Taxi Overgaauw

60 jaar geleden is Taxi Overgaauw begonnen met één personenauto.
Ons wagenpark bestaat momenteel uit 12 taxi’s, 18 rolstoelbussen,
50 personenbusjes en 2 touringcar minibussen De grootste drukte is
tussen 07.00 en 10.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur, met tussendoor
ook nog het personen taxivervoer.

Schoolvervoer
Groepsvervoer
Rolstoelvervoer
Regiotaxi
Airportservice

Een taxibedrijf valt of staat met betrouwbaar en gemotiveerd personeel
Iedereen die in dienst van Overgaauw een taxi(bus) bestuurt, moet
in het bezit zijn van een taxichauffeur diploma. Zo’n opleiding tot
taxichauffeur duurt zesmaal een halve dag, gedurende chauffeurs leren
hun rijgedrag aan te passen, lesstof sociale vaardigheden volgen, les
krijgen in autotechniek en juridische zaken en tal van andere feiten.
Wist je dat ....
... we in 1994 zijn begonnen met slechts 16 auto’s: luxe taxi’s,
rolsstoelbussen en personenbussen?
... we in 2019 een wagenpark op de weg hebben van meer dan 82 auto’s?
39

Elke chauffeur wil in
een ster beginnen

40

41

2014: Nieuwe bussen

1996: Eerste minibus

1995: Bus met landkaart
42

60 jaar geleden begonnen
met één personenwagen
bestaat ons wagenpark
momenteel uit 12 taxi’s,
18 rolstoel-,
50 personenbussen en
2011: ons gehele wagenpark

2 touringcar minibussen

Nostalgie uit 1990
43

2014: Marcel van Volkswagen Hoogenboom
overhandigt de sleutels van 24 bussen

1995: Fotosessie voertuigen

1995: Ons kleurrijke wagenpark
44

“Ik heb een echte
passie voor taxi’s,
van miniatuur tot
echt en alles daar
omheen”

Passie voor taxi’s

van groot tot klein

Jan Ollefers kan niet alleen gepassioneerd

en de echte kleintjes van 1:87. Op allerlei manieren

vertellen over zijn bedrijf, maar ook over zijn

heb ik ze aangeschaft of cadeau gekregen.

indrukwekkende verzameling miniatuurmodellen.
“In 1991 had ik één modelletje, een Austin Metro.

Ik heb ze nooit geteld, maar het moeten er tussen

Toen ik bedrijfsleider werd bij Taxi Overgaauw in

de 1200 en 1500 zijn. Ik heb ook nog een kleine

1989, ben ik echt gaan verzamelen.

verzameling oude taximeters in verschillende

Getriggerd door dit werk, maar vooral ook door

modellen. En de verzamelwoede gaat bij mij zo

Mercedes. Zij brachten namelijk van elk nieuw

ver, dat ik zelfs koek- en chocoladeblikken heb in

model ook een miniatuur uit. Die modellen waren

de vorm van gele taxi’s”, aldus een lachende Jan.

nog behoorlijk groot, namelijk 1:18. Ik ben toen
ook gaan speuren naar kleinere modellen van 1;43

Bron: Inzake[n]
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Jan voor zijn specials

Taxi corner in de kantine
46

Trots op elk exemplaar

Ria 12,5 jaar in 2010

Afscheid Marijke, Karel en Henk

Ahmet 25 jaar in 2015

Ervaring Lia in gedichtvorm: Werkdruk

Wat zijn we heden blij
We hebben sinds 1 januari de regio taxi erbij
Zat ik voorheen uren thuis te wachten op de telefoon
Nu zijn dagen van 10 of 11 uren heel gewoon
Een persoon halen, wegbrengen en weer 1 halen tussendoor
En eigenlijk 10 minuten geleden voor staan hoor!
En tussen alle deze bedrijven
Ook de tijden, namen, adressen en bedragen op de rittenstaat schrijven
Door alle files, omleidingen en weg opbrekingen te gaan
Proberen toch op tijd voor te staan
Ouderen helpen met in en uitstappen dat gaat allemaal niet meer zo snel
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Afscheid Hans, Martin en John

Dick met pensioen

Kokkie 12,5 jaar in 2013

We zijn nu weer eens samen
Collega’s van de zaak
De één vraagt aan de ander
Wat was ook weer jouw naam?
Er werken zoveel nieuwe
Er gaan er ook weer weg
Ik kan het niet onthouden
Waarop die ander zegt:
Je weet het zo, je weet het zo
Je weet het zo, je weet het zo
Je weet het zo, je weet het zo
Je weet het zo, je weet het zo
Je weet het zo, je weet het zo
Je weet het zo, je weet het zo
Samen wat kletsen en dan weet je het zo
///////////////////////////////

Andere gedichtjes:

Bandenpech en gesnauw

Met de taxi brengen ze de klanten weg,
en hebben gelukkig zelden bandenpech
Met de busjes van Overgaauw
worden de klanten bediend zonder gesnauw
De busjes zie je overal rijden
zeer zeker rond de schooltijden
Ze rijden heen en weer
en zorgen voor de schoolkinders,
keer op keer!
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Ada 12,5 jaar in 2010

De meiden van kantoor
Die hebben het maar druk
Maar geef ze wat te snoepen
Dan kan hun dag niet stuk
En ook op de centrale
Daar zitten ze niet stil
En gillen door de roadcom
Je rijd zoals ik wil.
Taxi komt zo, taxi komt zo
Taxi komt zo, taxi komt zo
Taxi komt zo, taxi komt zo
Taxi komt zo, taxi komt zo
Taxi komt zo, taxi komt zo
Taxi komt zo, taxi komt zo
Nu nog even niet maar de taxi komt zo
///////////////////////////////

Tjal 12,5 jaar in 2017

Wij bouwen hier een feestje
Een feestje met elkaar.
We zien elkaar maar zelden
En zwaaien dan ook maar.
We gaan een drankje drinken
En een hapje daar nog bij.
De grote vraag alleen is:
Wanneer komt dat van mij????
Drankje komt zo, hapje komt zo
Drankje komt zo, hapje komt zo
Drankje komt zo, hapje komt zo
Drankje komt zo, hapje komt zo
Drankje komt zo, hapje komt zo
Drankje komt zo, hapje komt zo
///////////////////////////////

Ik kan het echt niet laten
Het moet toch echt vermeld
Hij houdt ons in de gaten.
En geeft ons trouw ons geld.
Wij staan soms wat te dollen,
Maar dat is snel voorbij.
Als Jantje in de buurt komt,
Als Jantje komt, dichtbij.
Jantje komt zo, Jantje komt zo
Jantje komt zo, Jantje komt zo
Jantje komt zo, Jantje komt zo
Jantje komt zo, Jantje komt zo
Jantje komt zo, Jantje komt zo
Jantje komt zo, Jantje komt zo
Gauw weer gaan werken, want Jantje komt zo
///////////////////////////////
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Het G-Team van SPARK is maar wát blij met de hulp door Taxi Overgaauw!

Wie goed doet,

goed ontmoet
Al jaren sponsort Taxi Overgaauw het SPARK
G-Team dat in april 2020 het 25-jarig jubileum
viert. Het team van sportievelingen en vrijwilligers
mag dan een heel weekend gratis op pad met een
van de busjes richting de sportparken.
Voor het 25-jarige bestaan van het SPARK G-Team
heeft Taxi Overgaauw opnieuw wat feestelijkheden
als verrassing ...
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Superhandig, die bus
voor alle G-team atleten!

Deze tasjes zijn sponsoring
Truckrun Voorne Putten

Een bedankje van chocolade
55

Door de jaren heen hebben
we altijd aan allerlei sportieve
evenementen meegedaan met
ons team, zoals aan volleybalen voetbaltoernooien.
Deze foto is genomen tijdens
het Bedrijventoernooi Ibis 2003.
Ook werden vele teams
gesponsord. In de jaren 1995 –
1999 heeft Jan meegedaan als
chauffeur aan de Roparun.

Sponsoring voetbalteam Abbenbroek

Sponsoring Roparun samen met LB De Waerd
56

De Roparun-bus
1995 - 1999

Jan tijdens
de Roparun als chauffeur
1995: 12e plek

1995: Aankomst in Parijs
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Traktatie spelers bedrijfsvoetbal

Wielerronde Abbenbroek
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Rommelmarkt voor de Roparun

1995: Eerste Roparun
61

Onze rijdende telefoon

Lampionnenoptocht 1e prijs

De Ducks in rolbus

Ahmet met kinderen tijdens
lampionnen optocht

Succesvolle

Op de foto met Anja

lampionnen
optochten
Anja doet ieder jaar mee in haar eentje
aan de lampionnenoptocht.
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Lampionnenoptocht met onze rijdende scootmobiel: 2e prijs

We hadden zelfs een
wandelende reclame

Met eigen heksen-taxi
63

Stans en Ahmet rusten uit

Stans heeft er even genoeg van...

Het Rode Team

Al jaren op de...

Wij hebben jaren op de Jaarmarkt in Zuidland

Jaarmarkt

gestaan, waar altijd een leuk ‘autoplein’ was.

Van onze baby Benz tot onze grote broer Benz
64

Start sledge hammer

Te gast bij onze sledge hammer
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Hartelijk dank

Regelmatig vallen er bedankjes van onze klanten
op de (digitale) deurmat. Altijd weer een zeer

van onze klant

welkome verrassing. Laten we wel wezen, daar
doen we het toch allemaal immers voor.
Bijgaand een zeer willekeurige selectie van enkele
van deze dankwoordjes als impressie.
Een mooiere afsluiting van dit boek kun je toch
niet bedenken?
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Stans en Jan
Taxi Overgaauw
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Graag willen we dit jubileumboek afsluiten met een
dankwoord aan onze onze trouwe klanten en leveranciers,
maar vooral aan onze medewerkers en vertrouwen op
hun inzet voor de toekomst, want zonder elkaar kunnen
we geen succes maken en behouden.
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We hebben van een klein bedrijf iets groots gemaakt.
Ooit namen we Taxi Overgaauw over in 1994, met 16
auto’s/bussen en zijn we inmiddels uitgegroeid tot
de grootste taxi-onderneming op Voorne-Putten. Met
82 vervoerseenheden van taxi tot touringcar, met een
eigen werkplaats, wasplaats en ruim parkeerterrein.
Ons bedrijf groeide van 30 naar 95 personeelsleden. Een
ding is zeker: dit kun je alleen bereiken dankzij trouw en
kundig personeel, door steeds met je tijd mee te gaan en
door lef te tonen bij aanbestedingen en inschrijvingen.
Dit blijven we doen en we zien de toekomst dan ook met
vertrouwen tegemoet, met een orderportefeuille die tot
2024 is gevuld met vervoer van ouderen, schoolkinderen
en met ziekenvervoer.
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