
“Mijn vader Piet begon in 1925 met een besteldienst tussen Valkens

waard en Eindhoven”, begint Simon. “Eigenlijk op aanraden van zijn 

broer, die de dingen altijd heel snel in de gaten had. Ome Simon zag 

winkeliers af en aan fietsen naar de ‘grote stad’ en zei tegen mijn vader 

dat hij voor hen op en neer moest gaan rijden. Valkenswaard werd 

steeds groter, dus winkeliers moesten steeds meer hebben. Op 8 april 

startte ons pa en reed iedere dinsdag en vrijdag voor ze op en neer.”

Altijd mensen helpen
Kort nadat Piet Bots een nieuwe wagen had gekocht, nam Willem II een 

fabriek over in Den Bosch en vroeg hem of hij voor ze op en neer wilde 

rijden. Zo werd het steeds drukker voor Piet, die naast het betaalde 

werk overdag nog de nodige ‘pro deo’ klanten had in de avonduren. 

Van de kerk tot de harmonie en van de visclub tot het witgele kruis. 

“Ik woonde het langste thuis en mocht vaak na mijn dagelijkse werk 

voor het bedrijf die avondritjes maken”, lacht Simon. “Dan moest ik 

bijvoorbeeld vijftig stoelen ophalen en ergens naartoe brengen voor de 

harmonie. En dan om elf uur weer terug om ze op te halen, maar ‘s 

ochtends moest ik wel weer gewoon om zes uur bij de Willem II zijn. En 

ook niet eerst even eten, dat kon volgens mijn vader ook om half tien. 

Eerst die mensen helpen, zo was hij.”

Verhuizingen en opslag
Die buitengewone dienstbaarheid is altijd als rode draad door het 

 bedrijf blijven lopen. Simon kreeg het met de paplepel ingegoten en 

bleef hetzelfde hoge serviceniveau koesteren toen hij in 1968 de zaak 

van zijn vader overnam. Wat hij wél veranderde was de focus op het 

verhuisbedrijf. Een schot in de roos, want BotsRas Verhuizingen groei

de zeer voorspoedig met particuliere verhuizingen, bedrijfsverhuizingen 

en geconditioneerde, beveiligde opslag van zowel huisraad als bedrijfs

archieven. Activiteiten waarbinnen een uitstekende reputatie werd op

gebouwd door altijd met respect en zorg met andermans spullen om 

te gaan.

NIET VEEL BEDRIJVEN BINNEN ONZE GEMEENTE 
 KUNNEN TERUGKIJKEN OP NEGENTIG JAAR BEDRIJFS
HISTORIE. STERKER NOG, BOTSRAS VERHUIZINGEN IS 
PAS DE TWEEDE VALKENSWAARDSE ONDER NEMING 
DIE DEZE MIJLPAAL BEREIKT. OP 8 APRIL 2015 OM 
 PRECIES TE ZIJN. EEN NEGENTIGJARIG BESTAAN, 
BEREIKT DOOR VAKKUNDIG EN HARD WERKEN, DE 
BESCHIKKING OVER DE JUISTE MATERIALEN EN DOOR 
SERVICE TE VERLENEN MET EEN HELE GROTE S. MAAR 
BOVENAL DOOR HET VERTROUWEN VAN DE TAL
LOZE KLANTEN DIE OOIT EEN BEROEP OP HET BEDRIJF 
 HEBBEN GEDAAN. EEN TERUGBLIK MET VOORMALIG 
DIRECTEUR SIMON BOTS EN EEN DANKWOORD VAN 
DE HUIDIGE ZAAKVOERDERS MARTIEN EN DORIAN 
KONINGS.

Bots-Ras Verhuizingen pakt door!
In 1980 trad Martien Konings als werknemer toe tot het bedrijf. 

“Ik kwam net uit dienst en vroeg Simon of hij wat te werken had”, 

vertelt hij. “Ik kon de volgende dag al mee, maar na drie dagen 

zei ik tegen ons moeder: ik zal hem nog een paar dagen vooruit 

helpen, maar dit blijf ik niet doen. Wat een werk... Dat was 35 jaar 

geleden.”

Ook toen Simon in 1989 stopte, bleef Martien trouw aan de zaak 

die hij nu samen met zijn vrouw Dorian voert. “Dankzij alle mensen 

die vertrouwen in ons hebben gehad, bestaat BotsRas Verhui

zingen nog steeds in volle glorie”, verklaart Dorian. “Daar willen 

wij hen heel graag voor bedanken. We bestaan 90 jaar en zijn 

daarmee het op een na oudste bedrijf van Valkenswaard. En met 

de toekomst zit het ook wel goed, want onze dochter heeft te ken

nen gegeven dat ze binnen het bedrijf wil verdergaan. De volgende 

generatie is zich dus al aan het voorbereiden om Valkenswaard in 

te pakken.”
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