1991

. . . start operatie Desert Storm . . . is het 1e telefoongesprek met een GSM een feit . . . valt de Sovjet Unie uiteen

ijd ooit van 5 uur en 11 min het Australian Open . . . en beginnen lokale verhuisbedrijven UTS NL . . .

w.v. 500 miljoen dollar gestolen . . . waarna ze een half uur later in een verlaten auto worden teruggevonden . . .

Waar was u toen in 1991 de Apartheid werd afgeschaft, Operatie Desert Storm startte en er
lange rijen voor de nieuwe McDonald’s in Moskou stonden? Kroop u van de spanning onder
uw bioscoopstoel bij Silence of the Lambs? Keek u naar de eerste aflevering van VARA’s
comedy ‘Oppassen’? Of schuifelde u met uw grote liefde op ‘Everything I do, I do it for you’
van Bryan Adams?
Wat wij nog weten van 1991 is dat een paar gerenommeerde lokale verhuisbedrijven de
handen ineen sloegen om samen sterker te staan in een landelijk netwerk. En zo begon UTS
Nederland. Samen met u. Want 25 jaar later zijn we uitgegroeid tot één van de grootste
verhuisbedrijven van Nederland. En dat hebben we niet alleen aan onze medewerkers te
danken…
Het succes van 25 jaar UTS Nederland is mede te danken aan trouwe relaties zoals u. En
daarom willen we u graag bedanken! Want 25 jaar samen sterker staan, vieren we graag
samen met u. Wij nodigen u daarom van harte uit om met ons mee te feesten op de
Vakbeurs Facilitair in Den Bosch. Op donderdag 14 januari 2016 vanaf 17.00 uur verandert
onze stand 3M.001 in een swingend feest met hapjes, drankjes en bekende gezichten uit het
werkveld. Tot 21.00 uur blijft de beurshal exclusief voor UTS Nederland open. Bent u erbij?
Dat zouden wij enorm leuk vinden!

Graag tot ziens op 14 jan om 17.00 uur!

Dubai nog maar één wolkenkrabber (tegenwoordig zo’n 400) . . . wint Boris Becker na de langste wedstr

oudt ‘The Silence of the Lambs’ bioscoopbezoekers in z’n greep . . . worden in het Van Gogh Museum 20 schilderijen t.

ins Charles hun scheiding aan . . .is ‘t ‘World Wide Web’ voor iedereen beschikbaar . . . valt Joegoslavië uiteen . . .

Samen sterker? Dan ook samen feesten!

aanse ruimtesonde Galileo als eerst een planetoïde . . . wint Frans Maassen de Amstel Gold Race . . . telt

. . . wordt Ötzi, de oudste menselijke mummie ooit gevonden in Europa, ontdekt . . . bezoekt de Amerik

eindigen de Nederlandse mannen- en vrouwenhockyers respectievelijk als 3e en 2e bij de Champions Trophy . . . h

wordt in Zuid-Afrika de Apartheid afgeschaft . . . opent het Maastricht Verdrag de deuren naar de Europese Unie . . .

en wint Boris Jeltsin de verkiezingen van Rusland . . . wordt de Studenten OV-jaarkaart ingevoerd . . . vertelt Earvin ‘Magic’ Jo

in

hnson dat hij hiv-positief is en sterft Freddy Mercury aan aids . . . geeft Pablo Escobar zichzelf aan . . . kondigen prinses Diana en pr

