
Barneveld, 1 maart 2023 
 
 
Geachte relatie, 
 
Nieuws: Van Hamersveld LMB en Jabo Services hebben de handen ineengeslagen: 
Met veel genoegen kunnen wij u mededelen dat per 13 maart 2023 de dienstverlening en verkoop 
voor wat betreft Bos-, tuin- en parkmachines én reinigingsmachines, na ongeveer 45 jaar wordt 
overgedragen van Van Hamersveld LMB naar Jabo en verder gaat onder de naam: Jabo Tuin & Park bv. 
 
Jabo Tuin & Park bv komt onder de dagelijkse leiding van Jaap Boeder te staan. U heeft hem wellicht 
het afgelopen jaar reeds bij Van Hamersveld LMB in de werkplaats ontmoet. Jacquelien Noorlander-
van Hamersveld blijft nog beperkt betrokken bij de Tuin- en Parkmechanisatie. Zij zal Jaap 
ondersteunen bij de boekhouding/administratie en in- en verkoop. Verder blijft zij verantwoordelijk 
voor de bestaande landbouwmechanisatie onder de naam: Van Hamersveld LMB. 
 
Jaap Boeder heeft na zijn (landbouwmechanisatie-) opleiding, Technicus Mobiele Werktuigen, reeds 
meer dan 10 jaar ervaring opgedaan in de Tuin-, Park- en Reinigingsbranche. Zijn eerste praktijk deed 
hij op in dienst van erkende bedrijven voor reparatie en onderhoud. De laatste 2 jaar heeft hij als ZZP-
er, veelal service op locatie verleend, vanuit zijn volledig uitgeruste rijdende werkplaats. De merken 
Husqvarna en Kärcher zijn hem bijvoorbeeld dan ook helemaal niet vreemd. Hij had altijd al de ambitie 
om een eigen bedrijf in deze branche te beginnen, compleet met winkel en werkplaats. Deze geboden 
kans, grijpt hij dan ook van harte aan, om er iets moois van te maken. 
 
Het gemak van Tuin- en Parkmechanisatie en Landbouwmechanisatie onder één dak blijft voor u op 
het vertrouwde adres aan de Otelaarseweg in Barneveld. Zo zullen de beide bedrijven elkaar ook 
kunnen blijven ondersteunen. Hoewel Jabo Tuin en Park bv een eigen hoofdingang (aan de linker 
zijkant van het pand) heeft gekregen voor zowel winkel/showroom als werkplaats, blijft de 
toegangsdeur vanuit de Landbouwmechanisatie bestaan. Bij de nieuwe hoofdingang zijn tevens extra 
parkeerplaatsen gecreëerd: Gemak dient de mens… 
 
Kortom: Er verandert niet heel veel voor u als klant. Wij blijven met vertrouwde gezichten, kwaliteit, 
service en gemak hoog in het vaandel houden. Hopelijk zien wij u binnenkort in onze vernieuwde Tuin 

en Park afdeling, waar we graag kennismaken, u met trots de resultaten van de grote verbouwing 
zullen tonen en dan ons vernieuwde assortiment met Husqvarna e.a. A-merken kunnen presenteren. 

 
Tot slot: Rest ons nog vanuit Van Hamersveld LMB, u hartelijk te danken voor het in ons gestelde 
vertrouwen en de gedane zaken op het gebied van Tuin-, Park- en Reinigingsmachines en hopen wij, 
dat u deze goede relatie, in vertrouwen, wilt en kunt voortzetten met Jabo Tuin en Park bv. 
 
Vanaf 13 maart 2023 heten wij u van harte welkom in de vernieuwde situatie! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jacquelien Noorlander                       &    Jaap Boeder 
          -van Hamersveld 
 
Van Hamersveld LMB        Jabo Tuin en Park bv 
 

   Otelaarseweg 3 
   3771 VJ  Barneveld 
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