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Beste leden en betrokkenen van OV
Oude Molen
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Bedrijf Uitgelicht: Hydrosan
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Voor meer informatie:
www.avnslijpmaterialen.nl
AVN Slijpmaterialen BV, Steenspil 30, 4661 TZ Halsteren,
tel. (0165) 52 1197

22/10 de ledenvergadering van ondernemingsvereniging Oude
Molen bij AVN slijpmaterialen, om hun disciplines toe te lichten en
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Nieuwjaarsbijeenkomst
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kennis te maken met de leden
van ondernemingsvereniging
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Oude Molen. Peter Floor, directeur van Novatex (Canadaweg 42a,
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4661PZ Halsteren), is bereid gevonden om zijn ervaringen met
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