
Het 125-jarig bestaan! 
Weinig transportbedrijven in 
Nederland bereikten die mijlpaal. 
Echter, het familiebedrijf J. Nicola 
& Zn. in Sassenheim leverde wel 
deze opmerkelijke prestatie.
De generaties Nicola timmerden 
vanaf 1894, op geheel eigen wijze, 
aan de weg. Vooral het vervoer 
van bloembollen en bloemen loopt 
als een rode draad door hun 
bedrijfs geschiedenis.
Het begon echter allemaal met 
het uitventen van petroleum met 
de honden kar door Jan Johannes 
Nicola, de grondlegger van het 
bedrijf.
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Transportbedrijf J. Nicola & Zn. in Sassenheim bestaat dit jaar 125 jaar. 
Wij nodigen u van harte uit om dit buitengewone feit samen met ons te komen vieren. 

Deze mijlpaal is niet zomaar komen aanwaaien. De opeenvolgende genera�es Nicola 
hebben dit heuglijke feit kunnen bereiken, mede dankzij de inzet van ons personeel 
door de jaren heen en de al�jd sterke vertrouwensband met klanten en rela�es. 

Onderdeel van de fes�viteiten is het officieel aantreden van de 5e genera�e van 
het familiebedrijf. Rosalie Nicola volgt op deze heuglijke dag haar vader Piet op.
Tevens houden wij het jubileumboek ten doop dat over 125 jaar Nicola is 
geschreven. Ook voor u als onze gast, is een exemplaar gereserveerd. 
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

De jubileumviering – tevens Open Dag – is op 14 september 2019, 
van 14.00 tot 18.00 uur. 
Het adres: onze opslaghal aan de Teylingerlaan 7, 2215RT in Voorhout.

Direc�e J. Nicola & Zn.


