
 

 

 

 

Uitnodiging bouwplaatsbezoek 

 

   
Nieuwbouw bouwinspiratiecentrum Hoefnagel Totaalbouw! 

 

Beste leden,  

 

In het midden van Brabant is een van onze oudste bouwbedrijven van onze afdeling 

bezig met de nieuwbouw van hun eigen bedrijfspand. Hoefnagel Totaalbouw, voor de 

bouwers onder ons beter bekend als Aannemingsbedrijf Hoefnagel uit Sprang-

Capelle, gaat na 93 jaar verhuizen naar Kaatsheuvel. Het nieuwe pand is in het 

najaar gereed. Een mooi moment dus om een bouwplaatsbezoek te brengen met 

onze afdeling. Aldaar zal directeur-eigenaar Alexander Hoefnagel jullie meenemen in 

zijn plannen en visie op het bedrijf en de markt. 

 

Alles onder één dak, van werkplaats en moderne timmerfabriek tot 

kopersbegeleiding en werkvoorbereiding en van administratie tot showroom 

Bouwboektiek voor particuliere en zakelijke klanten.  

 

Het doel van Hoefnagel Totaalbouw is helder. Met het nieuwe bedrijfspand hoopt de 

ontwikkelende aannemer het totale bouwproces nog efficiënter te laten verlopen, 

kortere en eenvoudigere communicatielijnen te realiseren, een prettige 

werkomgeving te creëren voor (toekomstig) personeel en haar timmerfabriek een 

boost te geven. “Daar waar andere partijen kiezen voor uitbesteden willen wij de 

totaalbouwer blijven, een bedrijf dat weet wat ie maakt goed is en flexibel kan 

inspelen op vraag uit de markt als het gaat om seriematige woningbouw, 

utiliteitsbouw en particuliere nieuw- en verbouw.”, aldus Alexander, derde generatie 

Hoefnagel. 

Zin om voor de zomervakantie jouw collega’s weer eens echt te ontmoeten en wat 

bij te praten? Dat kan op woensdag 6 juli. 

Alexander en Stephanie Hoefnagel ontvangen jullie graag samen met hun team op 

deze locatie, hun nieuwe huisvesting aan de Belgiëstraat 23 in Kaatsheuvel. 

 

Wij zorgen voor een drankje en een klein hapje. 

 

Wij hopen dat je erbij wit zijn en kijken ernaar uit je te zien. En breng gerust 

collega’s mee. 

 

 

      

      Datum 

dinsdag 6 juli 2022 

vanaf 16:00 uur 

 
Locatie 

Belgiëstraat 23, Kaatsheuvel 

 
Aanmelden 

Je kunt je aanmelden via reply op 

deze mail (of door te mailen naar 

p.landmeter@bouwendnederland.nl) 

 

Je ontvangt ook een 

vergaderverzoek. Daarin volgt  

meer informatie over 

route/parkeren. 

 

 

Meer informatie of vragen:  

Petra 06-15557622 

 

 

 

 

  

 

 Met vriendelijke groet, 

 

 Bestuur Afdeling Brabant Mid-West en Alexander en Stephanie Hoefnagel 

 

 

 


