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Graven in voormalige zeebodem
XL-terrein allesomvattende klus
Herman Siers in brons vereeuwigd
Duizenden vinylplaatjes op zolder
Siersvrouwen staan hun mannetje
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Voorwoord Directie

Ik heb jullie de vorige Bats beloofd 
dat ik ook de cijfers over 2008 in 
deze Bats bekend zou maken en dat 
zal ik dan ook maar gaan doen.
De omzet over 2008 heeft in totaal 
c 86,5 miljoen bedragen tegen 
c 64,0 miljoen over 2007. Voor jul-
lie beleving in 2004 was de totale 
omzet c 46,3 miljoen. Je kunt hier 
dan ook rustig stellen dat de laat-
ste jaren onze omzet explosief is 
gestegen!!
Ook de winstcijfers zijn gelukkig 
meegestegen. De hogere omzet, 
beheersing van de kosten, geen of 
nauwelijks vorstverlet in 2008, en 
natuurlijk kwalitatief en veilig wer-
ken zijn hier mede de oorzaak van. 
Het resultaat over 2008 is uitge-
komen op c 3,8 miljoen tegenover  
c 2,1 miljoen over 2007.
Ik heb jullie allen op ons personeels-
feest op 28 maart jl. al meegedeeld 
wat aan  jullie als winstdelingsbe-
drag wordt uitgekeerd.
Eenieder heeft een dezer dagen 
bericht ontvangen met het voor 
hem of haar juiste bedrag van de 
winstdeling. Een en ander conform 
ons winstdelingsreglement.
Datzelfde personeelsfeest waarvan 
jullie allemaal hopelijk genoten heb-
ben en waarop ongeveer 70% van 
ons totale personeelsbestand aan-
wezig was. Uit deze opkomst blijkt 
dat jullie zo’n feest op prijs stel-
len en zolang deze hoge opkomst 
gehaald blijft gaan we hier dan ook 
gewoon mee door.
Ik hoop dat jullie ook allemaal geno-

ten hebben van onze speciale artiest 
Jannes!!! Ik denk dat we terug 
mogen kijken naar een geslaagde 
avond bij de Tankenberg.
Op deze avond heb ik jullie ook 
heel even voorgesteld aan onze 
nieuwe Commercieel Directeur  
(en t.z.t. opvolger van Theo Kleizen) 
Peter Telgenkamp. Jullie zullen hem 
op enig moment wel tegen komen 
bij jullie werk. Verder hebben we 
ook nog weer een pand aange-
schaft en wel het pand van onze 
buren aan de Schuttersveldstraat 
26 te Oldenzaal. Hier zal t.z.t. het 
Technisch Bedrijfsbureau en enkele 
andere ondersteunende diensten 
worden gehuisvest.
Het pand zal worden verbouwd 
tot kantoor en daarachter werk-
plaats ruimte. Het kantoor zal vier 
verdiepingen hoog gaan worden. 
Als deze nieuwbouw klaar is zul-
len we weer ruimte hebben om te 
groeien en kan de werkplaats ook 
beter uit de voeten.

Werkaanbod en crisis??
Op dit moment zitten we nog rede-
lijk in het werk. Nieuwbouw aanslui-
tingen zullen minder worden! We 
zijn echter al in gesprek met onze 
opdrachtgevers om saneringswerk 
op te gaan pakken. Ook de F.t.t.H. 
werkzaamheden lopen gewoon 
door. Dus ik denk dat we best hier 
of daar een stootje zullen krijgen, 
maar dat we er als groep heel goed 
voorstaan en ook deze zware storm 
wel zullen doorstaan. Laten we er in 

ieder geval voor zorgen dat we de 
beste KWALITEIT en VEILIGHEID 
blijven leveren op de werkplek!! 
Dit is en blijft nog steeds de beste 
waarborg om ook in de toekomst 
voor onze opdrachtgevers aan het 
werk te blijven. Afsluitend wil ik jullie 
allemaal nogmaals bedanken voor 
de inzet en het behaalde resultaat 
over 2008!! 
Het jullie individueel toekomende 
winstdelingsbedrag is jullie van 
harte gegund. Laten we proberen 
om ook over 2009 (ondanks reces-
sie/crisis/etc.) weer zo’n mooi resul-
taat neer te zetten! Ik reken in ieder 
geval op jullie allerbeste inzet en 
motivatie om er een mooi jaar van 
te maken!!

Mij rest nog jullie allemaal fijne 
Paasdagen toe te wensen en hope-
lijk ook een mooi voorjaar met 
prachtig weer. 

Tot ziens
Peter Siers

Geachte lezers van deze  (Paas) Voorjaars Bats,

Op het moment dat jullie deze Bats lezen, zitten de eerste drie 

maanden van 2009 er alweer op.

Drie maanden die ons voor het eerst sinds jaren weer iets van een 

wintergevoel hebben gebracht. Waar ik voorgaande jaren nog kon 

vertellen dat het te nat en te warm was geweest is dat dit jaar 

anders! Vorstverlet en de schaatsen weer uit het vet!! Dat was wat 

er de eerste weken van dit jaar heeft, plaatsgevonden. Ik hoop 

dat eenieder er op zijn manier van genoten heeft maar voor onze 

bedrijfsvoering zijn dit natuurlijk niet de beste omstandigheden. 
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Of we nu op bezoek gaan bij 
Sierscollega’s in Almere Poort, op 
het XL-industrietterrein bij Wierden 
of we laten ons influisteren door 
Tablin-collega’s in Hasselt: overal 
binnen het bedrijf voel je de ‘bezie-
ling’ waarmee wordt gewerkt, de 
inzet van de medewerkers. Zeg 
maar de ‘spirit’ voor de zaak.
Het is kenmerkend voor alle gele-
deren binnen Siers. Ieder wil het 
beste van het beste. Je merkt 
het bij L&M, bij Tablin, bij Hako, 

bij Muller of bij Bopa. En op een 
‘all in’ personeelsfeest als dat 
op 28 maart bij partycentrum de 
Tankenberg zie je dan ineens al die 
mensen vanuit die verschillende 
disciplines samen een dansvloer 
bezetten, eenzelfde gang maken 
van buffet naar zaal op zoek naar 
een plekje om even rustig en lek-
ker te genieten van het eten. En 
natuurlijk van Jannes!
Deze Bats wil ook graag weer een 
verbindende schakel zijn tussen 

Van de redactie

In deze Bats vindt u verder
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Peter Telgenkamp
nieuwe directeur
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Claudia ter Haar
staat haar mannetje

Topfeest
bij Tankenberg16Pagina

‘hier en daar’, ofwel tussen de ver-
schillende bedrijven met elk hun 
eigen werkzaamheden en kwali-
teiten.
Dat ook de dames binnen Siers 
trouwens zo hun kwaliteiten heb-
ben lezen we in de nieuwe serie 
‘Vrouwen staan hun mannetje’. 
Want al is Siers voornamelijk een 
mannenbedrijf, vrouwen dragen 
wel degelijk een steentje bij.
Claudia Ter Haar bijt het spits af.
In ‘Even voorstellen’ komt Tablin 
in Hasselt aan bod. Voor de vol-
gende Bats gaan we op bezoek bij 
de glasvezelploeg in Dordrecht.
Maar nu eerst lekker genieten van 
het voorjaar en dan speciaal van 
het lange Paasweekend. 
Veel leesplezier.

Annette Bussmann   

Als zonnestralen weer een beetje échte warmte afgegeven en de kip 

broedneigingen vertoont is de tijd rijp voor een Bats.

We hebben er weer eentje gereed. Goed gevuld met van alles en nog 

wat over het bedrijf.

De een klept stad en land af 
voor een postzegel, de ander 
mist geen enkele show van 
de konijnenfokvereniging of 
blijft maar speuren naar een 
zeldzame munt die nog in het 
album ontbreekt. Hobbyisten 
zijn er van allerlei kunne, maar 
ze hebben één ding gemeen. 
Hun gedrevenheid.
In deze tiende aflevering aan-
dacht voor financieel admi-
nistrateur Bert Scholten en 
zijn omvangrijke verzameling 
45-toeren plaatjes op vinyl.

- zie pag 24
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Voor vragen op KPN-gebied kunnen 
Siers-collega’s hun licht opsteken bij 

ass. uitvoerder Chris Verwer. Ook hij 
opereert vanuit de Wierdense vestiging. 

Zijn hoofdtaak is de verzorging van de 
opleidingen voor KPN-monteurs. Die 

opleidingen verzorgt hij ter plekke in het 
Wierdense, maar ook in Oldenzaal. Ze 

worden jaarlijks in de wintermaanden 
ingepland. Ieder jaar moeten de 

certificaten voor de lassers vernieuwd 
worden. In cluster 8 stuurt Verwer 

daarnaast een eigen ploeg aan.
Ook KPN-werkzaamheden vanuit 

Raalte neemt hij trouwens voor rekening. 
Inclusief bijvoorbeeld de aanvraag van de 

sleutels ‘zodat de jongens in de kasten 
kunnen’ en de uiteindelijke afrekeningen.

Verwer nam het specifieke werk vorig jaar 
over van ex-rayonleider Jan Harink.

Een maatje groter is ook het pro-
ject waar trainee Martin Verschoor, 
begeleid door uitvoerder André 
Spoolder, het werk op het industrie-
terrein bij Bornerbroek in goede 
banen leidt. Het strak langs de 
A35 gesitueerde XL Businesspark 
Twente biedt ruimte aan bedrijven 
met een omvang van minimaal 2 
hectare. Het zijn de grote jongens 
die hier domicilie kiezen. De cri-
sistijd ten spijt heeft de gemeente 
Almelo in de eerste fase van het 
plan al achttien ha verkocht. Het 
eerste bedrijf verhuist binnenkort 
naar zijn nieuwe stek. Te midden 
van hoge zandbergen en sleuven, 
geflankeerd door enorme hompen 
vaste groene klei ontwaren we 
een grijs directiekeetje met het 
vertrouwde Siers-logo. Hierbinnen 
worden met alle ‘partijen’ de ont-
wikkelingen besproken. Vanuit hier 
wordt het werk uitgezet. 
‘En dáár’, wijst Martin Verschoor, 
‘liggen de materialen voor de 
tweede fase van het plan al klaar. 
En die kunnen dus weer terug.’, 
verzucht hij.
‘De gemeente Almelo wil nu nog 
niet investeren in fase 2 hebben 
we zojuist gehoord. Er is nog niet 
voldoende grond verkocht. Daar 
hadden we niet op gerekend.’ Dat 
niet alles altijd loopt volgens plan 
is echter de beste leerschool voor 
de trainee. Die moet kunnen anti-
ciperen. Verschoor redt zich er wel 
mee, hij wil het graag tot volwaar-
dig uitvoerder brengen.
‘En het giet um allemoal wa heel 
goed of’, oordeelt ‘leermeester’ 
André Spoolder in onvervalste 
Sallands dialect. ‘Martin onder-

neemt alles zelf. De contacten, 
afspraken maken, het stuk admini-
stratie. Ik kauw niets voor.’
‘Ik koppel wel terug’, voegt Martin 
toe, ‘soms is er ook twijfel. Vaak zijn 
het kleine dingen die je nog niet 
weet. Maar het werkt hier prettig. 
Hier kom ik tot mijn recht!’ 
Vragen we André zijn trainee een 
rapportcijfer te geven dan roept 
hij spontaan: ergens tussen de 
zeven en acht. Da’s dus ruim vol-
doende tot goed. ‘Het XL-terrein 

XL-terrein Almelo allesomvattende klus
Perfecte leerschool voor trainee Martin Verschoor

Een waterkoude ochtend, begin februari. Half tien, koffietijd.

Uitvoerders, trainee en KPN-monteur in opleiding genieten samen 

in de kantine van een bakje troost. Het zijn André Spoolder, Chris 

Verwer, Martin Verschoor en Jos Eikens. De plek van Jurgen Lohuis 

is vacant, hij is nog op pad. De Siers-lokatie aan de Bedrijvenstraat 

in Wierden is een maatje groter dan de vorige, tot 2007 bemande, 

vestiging op de Bornse Maten vanwaar grofgesteld ‘cluster 8’ bediend 

werd.

Uitvoerder André 
Spoolder nam 
het werk binnen 
cluster 8 over van 
Jos Maathuis. 
‘Ik had al langer 
aangegeven graag 
wat dichter bij 
huis te willen 
werken, zat in 
Nijmegen in de 
dienstleidingen 
en dat was toch 
niet echt ‘mijn 
ding’. Dit werk 
betreft meer de 
hoofdleidingen 
en daarmee ben 
ik blij. Ik heb 
het hier naar 
mijn zin.’ André 
heeft ruwweg het 
gebied Enschede-
Haaksbergen 
onder zijn hoede. 
‘Maar we zijn 
flexibel, springen 
voor elkaar in en 
en helpen elkaar.’

De derde uitvoerder die vanuit Wierden 
opereert is Oldenzaler Jurgen Loohuis.

Hij heeft begeeft zich veelal in het gebied 
Almelo/Den Ham en begeleidt ten tijde 

van ons bezoek een solo-werk  
in Denekamp.   
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Jos Eikens, monteur in opleiding bij Chris

Vader en zoon Van de Adel.

XL-terrein Almelo allesomvattende klus
Perfecte leerschool voor trainee Martin Verschoor

is een mooi project dat alles 
omvat. Hogedruk, lagedruk, gas, 
laag- en middenspanning’, ver-
volgt Spoolder. ‘Hier vestigen zich 
supergrote bedrijven. Die vragen 
ook om meer vermogen, dus ook 
dikkere kabels spelen een rol.’
Twee kraanbestuurders, twee 
grondwerkers en twee lassers van 
gasleidingen geven onder aanstu-
ring van voorman Gerrit Beverdam 
hun beste krachten. Daarnaast zijn 
vandaag twee ingehuurde lassers 
van staalbuizen in de weer. Het zijn 
vader en zoon Bertus en Mario van 
de Adel uit Dordrecht. Het tweetal 
werkt al 23 jaar (!) samen. 
Martin, die zijn loopbaan als land-
meter bij Tablin begon, neemt ook 
bij hen een kijkje in het veld.
De inwoner van Haarle studeerde 
MBO weg- en waterbouw. ‘Het 
klinkt cliché, maar het werk van 

landmeter had voor mij geen uit-
daging meer. Te routinematig, het 
werd sleur. Dat heb ik ook aange-
geven en mijn baas Harry Moek 
heeft rondgevraagd binnen Siers. 
Martin deed onder meer kennis op 
bij Ted Brons in Zwolle en bij Peter 
Kraayeveld in Raalte. Zijn volgende 
trainee-stek wordt plan Zuidbroek 
in Apeldoorn. 

Na XL wacht cluster acht nog 
een groot nieuwbouwproject van 
Merkensteijn in Almelo. Vooralsnog 
werk genoeg.

Gerrit Beverdam

Martin Verschoor
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Standbeeld in brons eervolle geste Oldenzaalse gemeenschap

Herman Siers: ‘Zo doow’t’

Op zaterdag 20 december, de 
donkere vooravond van zijn 75ste 
verjaardag, had Herman Siers 
echter geen flauw idee wat hem 
stond te wachten toen hij naar 
kinderboerderij De Höfte kwam, 
om als scheidend penningmees-
ter de opbrengst van de Rotary-
winterwandeltocht te overhandi-
gen.
Voorzitter Wim Gaalman beloofde 
hem voor het gemak thuis af te 
halen, echtgenote Annemie wilde 
haar man wel voor een keertje 
vergezellen. 
‘Als ik 75 word’, gaf Herman al een 
tijd daarvoor her en der te kennen, 
‘dan wil ik al mijn bestuurswerk 
neergelegd hebben.’ En het pen-
ningmeesterschap van de kinder-
boerderij was de enige 
bestuursfunctie die hij 
nog bekleedde. ‘Dat 
speelde misschien wel 
een beetje door mijn 
hoofd. Maar ik begon 
pas écht iets bijzonders 
te vermoeden toen ik 
rond de kinderboerderij 
enkele van mijn Almelose klein-
kinderen rond zag huppelen. Wat 
doen die hier? En dat spelende 
draai-orgel ’t Piepen rek. Wat moet 
dat erbij?
Even op bezoek op kantoor aan 
de Schuttersveldstraat blikt hij 
verder terug op de bijzondere 
vooravond van zijn verjaardag: 
‘Binnen in de boerderij stond het 
vol met mensen uit allerlei gele-
deren. Onder wie de staf van 
Siers, mensen van de Oldenzaalse 
Wielerclub, zwemclub OZ & PC, 
voetbalvereniging Quick, de 
Technische School (het huidige 

Carmelcollege voor VMBO aan de 
Potskampstraat, red.)
‘Het voelde speciaal dat ze er 
allemaal waren. Maar waarvoor? 
Ik kon het niet verzinnen. Tot de 
harmonie van muziekvereniging St. 
Joseph een serenade komt bren-
gen en Wim Gaalman vervolgens 
een busje wegrijdt. Ik kreeg ver-
volgens de opdracht een doek 
weg te trekken.’
Op een sokkel van Bentheimer 
zandsteen stond Herman Siers tot 
zijn verbazing oog in oog met zijn 
eigen beeltenis.
‘En aparte gewaarwording.
Het standbeeld van de Heilige 
Plechelmus staat vóór onze basi-
liek. En even verderop op de Markt 
staan de Oldenzaalse musici Toon 

en Karel Borghuis. Maar 
die kregen pas ná hun 
dood een standbeeld’, 
reageert hij achteraf 
licht gekscherend en 
relativerend met een 
lach.
‘Nee, alle gekheid op 
een stokje. Ik vond en 

vind het natuurlijk prachtig. Prima. 
Maar ik ben nuchter. Vind het ook 
per se niet belangrijk hier nu van 
alles op te gaan sommen.
Bedenk slechts: ik ben een gewo-
ne échte Oldenzaalse jongen en 
ook al heb ik voor de gemeen-
te Oldenzaal bijna niet gewerkt, 
het wel en wee van de stad als 
gemeenschap ligt mij na aan het 
hart. Ik wil graag mensen hel-
pen om verder te komen. Wens 
dat ze het goed hebben. Zo 
ben ik bijvoorbeeld twintig jaar 
lang bestuurslid geweest van de 
Technische School. Ook als pen-

ningmeester. De school is in het 
verleden met een volle zak geld 
in de fusie met het Carmellyceum 
gestapt. Daar plukken ze nu nog 
de vruchten van en dat doet mij 
plezier. Daar doe je het uiteindelijk 
voor. Voor de mensen.’
Het comité dat het idee van 
het standbeeld - een gezamen-
lijk eerbetoon van verschillende 
Oldenzaalse verenigingen - liet 
uitvoeren bestond naast initia-
tiefnemer voorzitter notaris Wim 
Gaalman uit Hans Bodewes, Paul 
Vos, Johan Huijsmans en Ben olde 
Scholtenhuis.
Eer aan de oud-directeur van 
Siers is al op meerdere plekken in 
Oldenzaal openlijk betoond. De 
ruim twee kilometer lange wie-
lerbaan op het recreatieterrein 
Het Hulsbeek draagt de naam 
van de donateur. En het gebouw 

‘Ik zal 
altijd bezig 
blijven met 
mensen’.

Beeldend kunstenares Antoinette de Ruiter en Herman Siers zijn 

absoluut geen onbekenden voor elkaar. Het had dan ook niet veel 

gescheeld of Herman was zichzelf in haar atelier letterlijk tegen het 

lijf gelopen. ‘Vorig jaar, tijdens een bezoekje, heeft ze mij met kordate 

hand weggeschermd. Ik heb niets in de gaten gehad. Dat bevreemdt 

mij zelf. Want er is niet snel iets nieuws gaande, of ik krijg er wel een 

vinger achter.’
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van de Koninklijke muziekvereni-
ging St. Joseph kent de ‘Herman 
Sierszaal’.
Maar ook Gerard Vos heeft in dat 
gebouw een naar hem vernoemde 
zaal.
Vroeger werd in Oldenzaal gespro-
ken over de RSV: Reef, Siers en 
Vos. Dat waren de familiebedrijven 
die geen ‘nee’ verkochten als clubs 
of verenigingen aanklopten. 
‘Ik kan er nog steeds niet over 
uit dat ik van te voren niets heb 
vernomen. Want ik ben en blijf 
altijd overal nieuwsgierig naar. Die 
geheimhouding. Prachtig. Het is 
net als met de naam van de nieuwe 
carnavalsprins.’
De persoonsvereeuwiging in brons 
was door de vorstperiode begin 
januari al bijna van zijn sokkel 
gevallen doordat de lijm losliet. 
Tussen alle krantenberichten over 
problemen door de strenge vorst 
en schaatspret kopte de plaatse-
lijke pers hierover: ‘Ook Herman 
Siers lijdt onder de kou’.
Zijn beeld in het eikenbos staat nu 
echter stevig met een pen op de 
steen verankerd. 
‘Doar kan ik mooi stoan, zegt hij.’
Ondertussen gaat hij gewoon 
door met ademhalen. Pakt zijn 
uurtjes lichaamsbeweging in de 
sportschool, geniet met zijn vrouw 

Annemie van vakanties naar zon-
nige oorden, zorgt met toewij-
ding voor bloem en plant, legt 
in Oldenzaal (zieken)bezoekjes af 
en steekt in de stad op markante 
plaatsen geregeld zijn neus even 
om de hoek. Om bij te blijven.
Zichzélf ontlopen zal hij niet, want 
als ‘uitvoerder’ blijft hij De Höfte 
met raad en daad terzijde staan. 
Zijn standbeeld kreeg als onderti-
tel: ‘Zo doow’t’. Het is een geregeld 
uit zijn mond gehoorde kreet.
Symbool voor niet nodeloos door-
zeuren. Voor kort en krachtig han-
delen. Voor streng zijn en recht-
vaardig. Sociaal en meevoelen met 
de medemens.
De uitspraak past bij zijn persoon-
lijkheid, bij zijn werkwijze, bij zijn 
aanpak.
Huidig algemeen directeur en 
eigenaar van het bedrijf Peter Siers 
kreeg de mentaliteit van zijn vader 
met de paplepel ingegoten.
‘En daarom’, besluit Herman Siers, 
‘staan hier de kantoordeuren van 
de directeur en de stafleden van-
daag de dag nog steeds letterlijk 
open. Tenzij ze in vergadering zijn 
of bezoek hebben. Waar zie je dat 
nog in Nederland? Het is uniek te 
noemen. 
Openheid, open staan voor elkaar 
vind ik belangrijk. Weten wat er 

speelt. Daarom ook 
wilde ik in 1973 een 
ondernemingsraad 
oprichten. Dat was 
nog een vrij nieuw 
fenomeen in ons 
land. De uitvoerders 
van toen hadden er 
absoluut geen belang 
bij. Maar het bedrijf 
werd alsmaar groter 
en ik wilde weten 
wat er aan de basis 
gebeurde. We had-
den als Siersbedrijf 
zelfs de eerste OR in 
Nederland met een 
vrouw in de gelede-
ren.’ 
‘Zo doow’t’ moet 
voor Herman Siers 
niet verstaan worden 

als een star laatste woord. Juist het 
tegen overgestelde.
Samenspraak telt. ‘Kritiek van 
elkaar moet je kunnen verdragen. 
Kritiek moet je nooit uit de weg 
gaan. Als het maar gemotiveerd en 
onderbouwd is. Dan kun je er iets 
mee, zegt hij.’
En terwijl hij vanaf het kantoor 
aan de Schuttersveldstraat, waar 
hij nog geregeld langs komt, na 
ons interview nog snel even een 
telefoontje pleegt om te peilen of 
zijn bezoekje aan een kennis die 
middag wel gelegen komt, besluit 
hij: ‘Ik zal altijd bezig blijven met 
mensen. De mens boeit mij het 
meest.’

Herman 
en Annemie

In brons vereeuwigd



PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

8

De 55ste carnavalshoogheid van 
Boeksoolstad slaakt enkel super-
latieven. Het jubileumfeest van zijn 
vereniging de Kadolstermennekes, 
de club die jaarlijks de stadsprins 
levert, kleurt dit jaar de straten van 
Oldenzaal blauw en geel. Talloze 
vlaggen en ballonnen sieren wonin-
gen en straten. ‘En als je achteraf 
ziet hoe netjes alles weer is op 
geruimd! Dát is Oldenzaal!’
Stadspins John II, uitvoerder bij 
Siers L & M en kantoor houdend 
in het Raalter nieuwbouwcomplex, 
kiest als secretaris de Oldenzaalse 
makelaar Bert Kock, een man die 
ook een werkverleden bij Siers 
kent. In de rol van ‘vorst’ binnen de 
vereniging loopt John al vanaf 23 
september 2008, de dag waarop 
Peter Siers hem belt met de vraag 
of hij de prins wil zijn, met dubbele 
pet rond.
‘Want als vorst bén ik al de regel-

neef, de regisseur van het hele 
carnavalsgebeuren. Algemeen 
directeur Peter Siers is bestuurs-
voorzitter en president van de ver-
eniging. 
‘Dus toen Peter belde dacht ik: 
Hij heeft vast iemand gevonden. 
Het werk gaat beginnen. De keus 
wordt altijd democratisch gemaakt 
met stembriefjes. Toen bleek dat 
ik zélf de uitverkorene was kreeg ik 
wel even de kriebels. Ik beschouw 
het als een hele eer.’
Voor John en zijn echtgenote 
Hermy (werkzaam bij restaurant de 
Wiemsel in Ootmarsum) en in de 
carnavalsperiode florerend onder 
de naam ‘Tollituut’, breekt een 
drukke periode aan. ‘Het heeft je 
minstens één dag per week gekost 
aan voorbereidingen’, berekent 
Hermy snel. ‘En na de opkomst op 
4 januari wel drie tot vier dagen 
per week.’

De feestperiode had voor hem gerust nog twee weken door mogen 

gaan. Hij heeft van ieder uur met volle teugen genoten. ‘Dit is het 

mooiste dat je kan overkomen.’ 

John Falkmann bezwoer die uitspraak nog eens bij de start van de 

drie dolle carnavalsdagen op 21 februari. ‘Vanuit de helikopter over-

zag ik de stad. Al die blauwe en gele versiering: wat een geweldig 

mooi gezicht.’

John trekt zijn volgeschreven ‘werk-
agenda’ erbij en telt: ‘We hebben 
echt vijftig dagen iets gehad.’
En Hermy: ‘Dat betekende vijf, 
zes avonden per week oppas voor 
onze vierjarige dochter Tess. Een 
erg gezellige periode, waarvan je 
weet dat er een eind aan komt. En 
dat is wat mij betreft maar goed 
ook. Om maar wat te noemen: 
Zeven weken lang heb ik iedere 
maandagavond gekookt voor een 
club van minimaal tien man bij 
het werkoverleg. Ik heb er wél van 
genoten hoor.’ 
‘Je leeft van het ene hoogtepunt 
naar het andere’, meent John. 
‘Hebt enorm veel leuke verplichtin-
gen. Ik heb zelfs in de bibliotheek 
staan voorlezen. Af en toe was het 
wel een gekkenhuis. Al die aan-
dacht, al die interviews en foto’s in 
de kranten. Dan dacht ik: té hoeft 
nou ook weer niet. Zelfs Hart van 
Nederland wilde ons op de buis. 
Zou ik al om vijf uur ’s ochtends 
afgehaald worden. Ik zei: dat doen 
we dus niet. Tenzij met luxe over-
nachting, sauna en vijf gangendi-
ner. Ha, ha.’
De gala-avonden, het speciale 
nostalgala - waarbij hij tweedui-
zend man ontving - de vele visi-
tes en ontvangsten bij hem thuis: 
Bourgondiër John beleefde alles 

Uitvoerder wekenlang in carnavalsroes

Prins John ll: ‘Het mooiste dat je kan overkomen’

Wie o wie...
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In de loods wordt in de vrije uurtjes hard gewerkt aan de wagen voor de prins.De opkomst van de prins op 4 januari.  (foto Tubantia)

als één groot feest. 
Viel overigens vijftien 

kilo af, terwijl dat in een 
‘normaal’ carnavalsjaar 

bij tien blijft.’ En hoewel hij 
officieel voor vier weken vrije 

dagen had staan heeft hij toch 
nog geprobeerd wat te werken. 
‘Dat was niet altijd succesvol. 

Zonder de medewerking van het 
bedrijf had ik dit ook zeker niet 
kunnen doen.’

Naweeën
Half maart geniet John nog steeds 
van de naweeën: Zo heeft hij al 
drie keer op uitnodiging een wed-
strijd van FC Twente gezien. In de 
huiskamer herinneren een tafel vol 
cadeaus en verse bloemstukken (!) 
aan zijn prinsdom. Elke collectant 
die in de toekomst bij Falkmann 
aanbelt, zet bij de voordeur vanzelf 
een voet op de tegel met de tekst: 
‘Prins John ll, 2009’. Stapje maken 
over de drempel en in de hoek van 
de hal prijkt een paspop met daar-
op - als een bruidskleed zo mooi 
- de van pailletjes en sierstiksels 
flonkerende fluwelen blauwgele 
dress met steek. John en Hermy 
strijken er eerbiedig over heen: 
Net als de meeste cadeaus krijgt-ie 
volgende week een plekje boven. 
‘En al telt dat voor John eigenlijk 
nog niet’, besluit Hermy, ‘Je wéét 
dat er aan het feest een keer een 
einde komt.’

Naaste collega’s Remco ten Hove 
uit Ommen en Paul Schoneveld uit 
Albergen hebben de happening 
bijzonder positief en het onthaal 
als zeer gastvrij ervaren. 
Paul: ‘Ik ben geen carnavalsvier-
der, had er zelfs een hekel aan. 
Albergen en zeker Tubbergen vie-
ren ook wel carnaval. Maar het 
interesseert me niet, ik heb er 
niets mee. Toch vonden we dat 
we als naaste collega’s van de bui-
tenploeg voor John mee moesten 
doen. En het is mij driehonderd 
procent meegevallen. Sterker nog: 
ik vond het echt een superfeest 
en zou zo weer meedoen! Die 
sfeer. De hele entourage. Al die 
lachende mensen langs de kant als 
je langsloopt. Ze lachen je voluit 
toe, prachtig om mee te maken.’

Vanaf het moment dat de schminck 
’s ochtends vroeg op het gezicht 
ging tot en met het slotfeest bij 
residentie Rouwhorst ervoer ook 
Remco ten Hove het feest als één 
gezellige boel. ‘Ik heb op zich ook 
niets met carnaval. Ommen viert 
niets, Vilsteren wel een beetje. 
Maar in Oldenzaal werd het een 
gezellige feest.’, vond de collega 
die de optocht door de stad zelfs 
op klompen uitliep! Ook andere 
collega’s toonden zich enthousiast 
over het meedoen. 
De visie van Paul Schoneveld op 
carnaval is in ieder geval veran-
derd: ‘Ik heb van mezelf staan 
kijken.’ 

Paul Schoneveld: 
Een super optocht. 
Ik zou zo weer meedoen!’
Eén van de hoogtepunten van carnaval: de grote optocht op zondag-

middag. Vanuit Siersgelederen werd voor prins John een kleurrijke 

volgwagen in elkaar gezet, waar hij bijzonder content mee was. In 

totaal 168 man/vrouw (collega’s, vrienden, buren en bekenden) liep 

in het gevolg van de prins mee.
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Vier dagen per week werken zij 
bij Siers en één dag per week 
gaan ze naar school voor zowel de 
theoretische als de praktische ken-
nis van de opleiding Buizenlegger, 
Monteur laag/middenspanning of 
Monteur Infra gas/water/warmte.

Na twee tot tweeënhalf jaar zijn ze 
klaar met de gewenste opleiding 
en komen ze (onvoorziene omstan-
digheden voorbehouden) bij Siers 
in dienst.
Alle geslaagden hartelijk gefeli-
citeerd en succes met de even-
tuele vervolgopleiding! Op de 
foto ontbreekt Mike Krijgsman. Hij 
nam het diploma ‘buizenlegger’ in 
ontvangst, maar kon helaas niet 
gevonden worden toen de foto 
werd genomen.

De foto bij deze tekst is overigens 
aangeleverd door Sjoukje Zwolle. 
De ogen van de geslaagden zijn 
echter deels gericht op Herman 
oude Lohuis die het heug’lijk feit 
voor de Bats wilde vastleggen. 
Ware het niet dat zijn foto’s mis-
lukten. Uiteraard lag dit niet aan 
Herman, maar aan zijn toestel…  

10

SPG-ers blij met ‘felbegeerd papiertje’ 

V.l.n.r.: De aankomend buizenleggers 
Mustafa Karaca, Richard Mulder,  

Tadde ter Hedde, Jeffrey Bruins  
Johannes Letteboer, Roy Zwolle (monteur 

middenspanningsinstallaties) en 
aankomend buizenlegger Nick Webbink. 

Acht SPG-ers kregen eind vorig jaar, om precies te zijn op 3 decem-

ber, bij Grand Café Restaurant Urbana in Zwolle een vakdiploma 

uitgereikt. SPG-ers zijn medewerkers die bij GOA Leidingtechniek in 

dienst zijn. Zij worden door GOA Leidingtechniek gedetacheerd bij 

onder andere Siers.
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Siers heeft veiligheid al sinds 
jaar en dag hoog in het vaandel. 
Mede daardoor zijn wij een VCA 
gecertificeerd bedrijf gewor-
den.
Maar VCA gecertificeerd word je 
natuurlijk niet zomaar, daar moet 
je als bedrijf wel wat voor doen.
Ten aanzien van scholing houdt 
dat onder andere in dat alle 
medewerkers die ‘buiten’ werk-
zaam zijn in het bezit dienen te 
zijn van de VCA Basisveiligheid of 
de Veiligheid voor Operationeel 
Leidinggevenden. 
In 1999 heeft Siers een groot 
aantal mensen laten opleiden 
door de SBW. Het toen behaal-
de certificaat was maar liefst 
tien jaar geldig. Menigeen was 
blij dat hij het certificaat had 
behaald en met name dat het 
tien jaar geldig was. Die tien 
jaren gingen echter sneller voor-
bij dan verwacht.
In april 2008 werden de deel-
nemers van toen en een aan-
tal werknemers dat daarna nog 
in dienst is getreden, door de 
afdeling P&O aangeschreven. 
Iedereen kon kiezen hoe hij het 
diploma wilde gaan behalen 
(zelfstudie of een één- of twee-
daagse cursus). 
Na afloop van de cursussen, 
die met name in januari 2009 
hebben plaatsgevonden, blijkt 
dat iedereen een goede keuze 
heeft gemaakt in april 2008. Alle 
medewerkers (95 deelnemers in 
januari) zijn geslaagd. Slechts 
vijf medewerkers hadden een 
herkansing nodig.
Via deze weg wil de directie 
iedereen (nogmaals) hartelijk 
feliciteren met dit ontzettend 
mooie resultaat!

En nog 
veel meer 
geslaagden…

Na een dienstverband van meer 
dan twintig jaar heeft Hako 
Electronics BV afscheid geno-
men van haar medewerker André 
Rotteveel. André was een graag 
geziene collega bij de Technische 
Dienst. Vanwege een langlopend 
ziektebeeld, als gevolg waarvan 
hij al enige tijd werkzaam was 
op therapeutische basis, heeft 
Hako op 11 juli 2008 op feestelijke 
wijze afscheid van hem genomen. 
André kwam daarvoor samen met 
zijn echtgenote Dini naar eetcafé 
Theodorus in Zenderen. Tijdens 
een gezellig samenzijn werd hem, 
onder het genot van een hapje en 
een drankje, namens de collega’s 
een cadeau aangeboden. Voor zijn 
vrouw waren er bloemen.  Dat 
André een fijne collega was bleek 
wel uit de grote opkomst bij zijn 
afscheid.

Afscheid 
André Rotteveel van Hako 

Peter Telgenkamp 
nieuwe 
directeur
Per 1 maart 2009 is Peter J.G. 
Telgenkamp (41) bij Siers Leiding- 
en Montageprojekten in dienst 
als commercieel directeur. 
Telgenkamp wordt in deze functie 
de opvolger van Theo Kleizen, die 
medio 2010 ons bedrijf gaat verla-
ten. De aanstelling van Telgenkamp 
kreeg op 9 februari zijn beslag. 
Ondernemingsraad, directieleden 
en rayonleiders die dag ook op de 
hoogte gesteld. 
De nieuwe directeur  is woonach-
tig in Heino en afkomstig van mul-
tidisciplinair collega-bedrijf A. Hak 
in Veghel, waar hij eveneens een 
directie-functie vervulde. Voordien 
was hij voor de firma Hak werk-
zaam in Zwolle.
Commercieel directeur Theo 
Kleizen gaf al eerder te kennen 
nog eenmaal in zijn carrière een 
bedrijfsswitch te willen maken.  
Sinds de afgelopen zomer is het 
bedrijf op zoek naar een vervanger 
voor Kleizen.
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 Claudia ter Haar-Scholte Lubberink:

‘Ik heb altijd tegen jongens op 
moet boksen’

Met minimaal elf lieden van het 
mannelijk geslacht deelt ze de 
benedenverdieping van het kan-
toorgebouw, de heren IT’ers boven 
nog niet eens meegeteld.
‘En dan niet te vergeten de mon-
teurs die hier de hele dag in en uit 
lopen.’
Claudia (32) floreert als vrouw tus-
sen de mannen, ofwel als dame 
tussen de heren.
De in het grensdorp Lattrop 
geboren, getogen en woonach-
tige Hako-collega zou beslist geen 
andere baan willen.
‘Ik ben opgegroeid tussen vier 
broers en één zus. Ik was een 
nakomertje. Heb altijd moeten 
opboksen tegen de grote jongens. 
Ik heb mij leren weren. Ben mijn 
broers wel eens met mes en vork 

achterna gerend’, zegt ze lachend.
Claudia had het in zich om na de 
middelbare school verder te stu-
deren. Maar de werkelijke lust ont-
brak en de portemonnee lonkte 
naar geld. Ze zette een punt achter 
haar HBO-studie en ging in 1997 
aan de slag op de administra-
tie van de Oldenzaalse Twijnderij 
Wellink. Om geld te verdienen.
Toen haar eerste werkgever met zijn 
bedrijf verkaste naar Doetinchem 
heeft ze ook daar nog een half 
jaar gewerkt. ‘Onder voortreffe-
lijke voorwaarden, maar ik vond 
het toch teveel gereis.’
Na een functie bij handelsbedrijf 
Nijhuis & Wigger kwam ze via het 
uitzendbureau acht jaar geleden 
terecht bij de Hako-vestiging in 
Wierden. Drie maanden later in 

2001, nog vóór de definitieve ver-
huizing naar Oldenzaal, kwam ze 
naar Oldenzaal.
Sinds de geboorte van dochter 
Sterre (4) werkt Claudia parttime. 
‘Dat heb ik perfect kunnen regelen. 
Zelf mijn tijden aan mogen passen. 
Ik begin uiterlijk kwart voor acht 
’s ochtends. Om kwart voor zes ’s 
ochtends loop ik zodoende al een 
rondje met onze hondjes. Heerlijk 
stil en rustig.’
Haar werkzaamheden bij Hako zijn 
veelzijdig en kennen veel afwisse-
ling. ‘Dat maakt het werken hier 
ook zo leuk’, vindt ze zelf. Vroeger 
maakte ze facturen, nu ook nog, 
maar dan pro forma. Ze houdt zich 
verder onder meer bezig met het 
naleven van de contracten voor 
inspecties zoals die bijvoorbeeld 
gebruikt worden voor de bliksem-
beveiliging, het maken van brie-
ven, het inboeken van materialen 
vanuit het magazijn en het maken 
grafieken van aardingsresultaten. 
De waarden van de geslagen aar-
dingen verwerkt ze in een grafiek, 
die vervolgens naar de klant toe-
gaat. ‘Ik heb veel werk te doen 
door ons contract met Enexis wat 
betreft die aardingen.
Ach, en is zoveel meer te doen. 
Altijd wel iets om uit te zoeken. Ik 
kom tijd te kort. Moet dringend 
bezig met het bijwerken van de 
archivering van afgeronde projec-
ten, maar daar kom ik niet eens aan 
toe. ‘Steeds zeg ik tegen mezelf: 
dáár begin ik mee als het rustig is. 
Maar het is nooit rustig. Je verzint 
het zo gek niet of ik maak er werk 
van.’
En juist dat maakt haar baan juist 
zo boeiend. ‘Ik verveel me nooit.’
Ook nooit behoefte aan vrouwelijk 
gezelschap?
‘Ja, hoor! Ik vind het elke keer weer 
erg gezellig als Elly langskomt om 
schoon te maken. Even heerlijk 
gezellig kletsen. 
Maar ik vind het net zo leuk als 
Herman Roode ’s ochtends even-
tjes aanwipt voor een kop koffie. 
Hij is altijd zo weer gevlogen.’
Soms mist ze toch wel een beetje 
de vrouwelijke collega’s die ze vroe-

Je moet brutaal zijn, zeker geen teutebel en er tegen kunnen dat er per 
definitie niét over vrouwenzaken wordt gepraat.
Claudia ter Haar - Scholtelubberink voldoet aan de voorwaarden die ze 
zelf opsomt en heeft het dan ook puik naar haar zin als administratief 
medewerkster tussen de heren bij Hako Electronics.

“Vrouwen staan 
   hun mannetje”

Claudia en haar gezin.
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ger wél in de buurt had: Desiré, en 
ook Mary, Els en Anna die mee 
verkasten met het bedrijfsbureau 
naar de Schelmaatstraat.
‘Ik werk twintig uur en dat is hele-
maal prima. Als ik fulltime zou 
werken zou ik misschien wat vrou-
welijke gespreksstof missen. Nu 
niet.’
Naast baan, echtgenoot René (38) 
en  hun twee oogappels dochter 
Sterre en zoon Kian (bijna 2) geniet 
Claudia met hen samen volop van 
hun nog splinternieuwe woning.
‘We wonen sinds 2007 op het 
mooiste plekje van Lattrop. Het 
lijkt me erg leuk om straks onze 
eigen tuin te zien gedijen. Bezig 
gaan met het vinden van de juiste 
plek voor de planten’.
Maar haar grootste hobby?
‘Shoppen.
En dan vooral kleding voor de kin-
deren. Er hangen voor die kleintjes 
zulke leuke kleren in de winkels. 
Aan mezelf kom ik nauwelijks meer 
toe sinds we kinderen hebben…’
 

13

Van links naar rechts, 
Richard Welpelo, Richard Kappert, Henk Timmerije, Claudia ter Haar,  

Ben Olde Boerrigter, Arnold Kuipers, Patrick Daalder, Jan Eleveld (zittend).

Het mooiste plekje van Lattrop.
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Een versierde voortuin. Een reusachtige én een 
beschaafde Abraham als pronkstuk. Een versierde bus 
(met dank ook aan collega Willem van der Weide). Maar 
wel het meest origineel: een eigen plaatje!
Geen in elkaar geflanste flutliedje, maar een heuse 
professionele productie mét begeleiding. Een lied vóór 
en over Jans.
Het bijzondere cadeau viel Jans Hilbink ten deel toen 
hij op 11 februari zijn vijftigste verjaardag vierde. 
Creatieve familieleden uit het Hilbink-geslacht beheren 
een eigen website www.hilbink.nl. Het plaatje valt er te 
downloaden en beluisteren. En het is al even profes-
sioneel gemaakt als de website zelf. Wie een bezoekje 
waagt krijgt meteen een gezellige indruk van het 
feestje dat Jans ter gelegenheid van zijn halve-eeuw-
op-aarde vierde.
Plaatje bestellen? Even Jans bellen? 06-54361949.

Gouden plaat voor 
Abraham Hilbink

Dit in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). Vanuit een in het verleden met het 
ministerie gesloten convenant is daartoe de Stichting 
Instal Nova in het leven geroepen. Puur met de bedoe-
ling in de toekomst duurzaam met energie om te 
(blijven) gaan.Instal Nova streeft de toepassing van 
duurzame energie na voor het Midden- en Kleinbedrijf 

(MKB). Aan de stichting zijn gekoppeld: TNO, Syntens 
en Uneto-VNI.
Bedoeling van de stichting is zoveel mogelijk deskun-
digen onder dak te brengen binnen gebiedsgebonden 
coöperaties om het gestelde doel van duurzaam én 
zuinig te halen. Om landelijk dekkend te functioneren, 
zijn door het ministerie targets gesteld. 

Muller Installatietechniek zet in op 
‘duurzame energie’
Sinds kort maakt Muller Installatietechniek - de tak van Hako Electronics BV 

die zich binnen de Siersgroep bezig houdt met de bouw van electrotechnische 

installaties ten behoeve van utiliteit en industrie, data-communicatie en domo-

tica -  bij haar werkzaamheden  intensief rekening met de toepassing van ener-

giebesparende maatregelen, kortom duurzame energie.
Ben Olde Boerrigter
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Op de eerste lentedag, zaterdag 
21 maart, vierde Harry Moek zijn 
vijftigste verjaardag. Daags daar-
voor werd hij voor zijn kantoor aan 
de Schelmaatstraat opgewacht 
door deze eigentijdse en toepas-
selijke Abraham. 

Bedoeling is vóór het eind van 
het jaar landelijk actief te zijn met 
liefst veertig coöperaties. Ze zijn 
ingedeeld volgens de strekking 
van de veertig postcodegebieden 
in ons land. 
Sinds een jaar is Muller lid van 
de éérste al actieve coöperatie 
genaamd E.NU.Twente.
Binnen E.Nu.Twente zijn onderge-
bracht: Electrotechnische installa-
teurs, werktuigbouwkundige instal-
lateurs, een Energie Management 
Adviesbureau, een isolatie/glas-
bedrijf, een bouwkundig aanne-
mer, een regeltechnisch bedrijf 
en als spreekbuis/toehoorder een 
Woningbouwvereniging.
‘Van het regelen van subsidies 
tot de installatie, oplevering en 
onderhoud hebben we als E.Nu.
Twente op deze manier álle kennis 

en kunde in huis’, aldus bedrijfs-
leider Muller/Bopa Ben Olde 

Boerrigter, kartrekker 
van Twentse coöpe-
ratie. Olde Boerrigter 
vervult met deze acti-
viteit een ambassa-
deursfunctie.

E.Nu.Twente draaide reeds proef 
en heeft momenteel een aanvraag 
van de gemeente Enschede in 
behandeling. Het betreft het terug-
brengen van de CO2-produktie 
met twintig procent en de opwek-
king van twintig procent duurzame 
energie in een wijk met zowel 
huur- als koopwoningen. Eén en 
ander dient vóór het jaar 2020 
gerealiseerd te zijn. 
‘Een prachtige pilotproject voor 
Enschede. De uitvoering kunnen 
wij van A tot Z ter hand nemen!’  

Wie er oog voor heeft komt ze 
dagelijks in de stad tegen: In 
voortuinen opgestelde vergrijs-
de, meestal bebaarde Abrahams. 
Soms sportief uitgedost in jog-
gingpak, vaak ook in overall. Maar 
meestal zitten de ouwe heren als 
ingezakte puddingen in een stoel.

Ouder worden we allemaal, maar 
zó’n Abraham, redeneerden de 
collega’s bij Tablin, zou de verschij-
ning van hun directeur Harry Moek 
geen recht doen. Want fier, recht-
standig en nog geen centimeter 
gekrompen schrijdt de directeur 
van formaat nog immer voort.

Groot, groter grootst

Langs deze weg willen wij 
directie en collega’s hartelijk 
danken voor de bloemen en 
cadeaus die wij ontvangen 
hebben ter gelegenheid van 
ons 25-jarig huwelijksfeest.

Weerselo, 

Harry en Annet 
Horstman-Kroeze

- Bedankt -

al meer dan.....



PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

16



PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

17



PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

18

Verlet vanwege de koude bete-
kent vrij, dus tijd om te schaatsen. 
Fitter A.J. Hutterd maakte vorste-
lijk gebruik van die mogelijkheid 
maar kwam ten val!
Zijn schouder raakte ontzet en 
daardoor kan hij zijn werk tijdelijk 
niet doen.
Tijd voor een fruitmand om de 
onfortuinlijke collega er met vita-
mientjes weer bovenop te helpen.
‘En die halen we  - gelukkig niet 
zo erg vaak - op ons vaste adresje 
in Wierden. Een groente- en fruit-
winkeltje volgens de oude stem-
pel. Een klein buurtwinkeltje zoals 
je dat nog maar sporadisch ziet.  
‘Maar ze maken er fruitmanden zo 
groot dat je je er haast aan vertilt.’
André Spoolder is dat niet van 
plan. Eén ontzette schouder is 
genoeg.
Hutterd nam hem met dank in 
ontvangst.

Fruitmand voor schaatsslachtoffer

André Spoolder haalt de grote 
fruitmand op in het Wierdens 

buurtwinkeltje.

Uit ‘de club van André Spoolder’ 
bijvoorbeeld, zitten op 4 febru-
ari acht collega’s gedwongen met 
vorstverlet thuis. Een iets groter 
aantal is wel gewoon aan het werk. 
‘En dat kan ook gewoon. Het is 
niet dat ik het iemand niet gun om 
thuis te blijven, maar het beleid 
is af en toe erg vreemd. Gisteren 
stond de zon hoog aan de hemel, 
het was 7 graden en dan hebben 
deze mensen verplicht vrij! Onzin. 
Dat gaat er bij mij niet in. De 
gemeente Enschede hanteert ook 
vandaag nog een breekverbod. 
Vroeger bepaalde iedere gemeen-
te zelf wanneer ze zo’n verbod 
instelden. 

Sinds vorig jaar wordt ernaar 
gestreefd tot een uniforme regel 
te komen voor een bepaald 
gebied.’  Feit blijft  dat het af en 
toe frustreert. Vindt ook Jurgen 
Loohuis.  ‘Het werkt niet altijd’, 
Jurgen Loohuis. ‘Vorig jaar had 
Enschede last van sneeuwval, ter-
wijl in Almelo in feite gewoon 
gewerkt kon worden.’
‘Verplicht verlet vanwege vorst 
moet gebaseerd zijn op goede 
gronden, dan is het acceptabel’, 
vinden Jurgen en André. ‘In het 
andere geval vinden de heren het 
‘onzin’ en ‘pure kapitaalvernieti-
ging’. 

Vorstverlet af en toe ’onzin’
Het is rustig aan het Wierdense front. De kou speelt op 4 februari ook de werkers van cluster acht parten. 

De uitvoerders André Spoolder en Jurgen Loohuis hebben zo hun eigen mening over het vorstverlet. 
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Met die titel boven een verhaal 
haalden de Tablin-collega’s Hugo 
van Dam uit Wierden en Hans 
Aalders uit Nijmegen afgelopen 
januari de regionale voorpagina 
van het Veluws Dagblad en wel 
de editie Epe-Vaassen. In de 
krant stond het tweetal op deze 
kleurenfoto afgedrukt. Hugo en 
Hans - van wat de krant noemt 
het geo-techniek bedrijf Tablin uit 
Oldenzaal - meten in opdracht van 
de gemeente Epe alle rioolput-
ten en aanpalende rioolbuizen op. 

‘Ze open daarvoor de rioolputten, 
steken de meetlat erin, verzame-
len meetgegevens en voeren die 
digitaal in en doen de putdeksel er 
weer op. En dat vierduizend maal,’ 
schrijft de krant.
‘We meten de exacte diepte en 
ligging. Natuurlijk zijn die gege-
vens wel bekend, maar er kan in de 
loop der jaren wat verzakt of ver-
schoven zijn. Wij actualiseren de 
gegevens’, aldus citeert het Veluws 
Dagblad (editie Epe-Vaassen) onze 
hardwerkende collega’s.

Putje meten en 
dat vierduizend maal

Geboren:

Timon Jacobus Feniks, 
zoon van Eelco en Renate 
Tjeerdsma,  geboren op 15 
december 2008 te Nijverdal

Laura Fenna,  
dochter van Siem en Marjolein 
Kip, geboren op 19 december 
2008 te Kampen

Hugo Giel, 
zoon van Eveline Scholten en 
Tim Spanjer, geboren op 28 
december 2008 te Hengelo

Tjebbe Hielke, 
zoon van Patrick en Nathalie 
Daalder, geboren op 14 januari 
2009 te Hengelo

Romé, 
dochter van Manfred en Ilse 
Magielse, geboren op 6 maart 
2009 te Oud-Gastel

Zilveren huwelijk:
Gerrit en Gerrie Jansen,  
op 3 mei 2009, te Zelhem

Annet en Harry Horstman-
Kroeze, op 3 februari 2009,  
te Weerselo

Personalia

Langs deze weg wil ik alle 
collega’s bedanken die hebben 
meegewerkt aan een mooi 
afscheidsfeest. We waren blij 
en verheugd met het feit dat 
zelfs collega’s uit het noorden 
en midden van het land de 
moeite hadden genomen 
aanwezig te zijn. En dan ook 
nog een cadeau en bloemen! 
Het kon niet op.
Bedankt iedereen.

Almelo,      
André en Dini Rotteveel

- Bedankt -
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Siers voorziet Almere Poort van stadsverwarming

Werken in Europa’s grootste bouwput

Echt en nep

Vervoer, onderwijs, het zijn pri-
maire vereisten in een woonwijk 
in spe. Almere Poort is, naar ver-
luidt Europa’s, maar in ieder geval; 
zeker ’s lands grootste bouwput 
op dit moment. Kolossale wind-
molens breken het landschap waar 
temidden van zand en water al hui-
zen prijken. Het spiksplinternieuwe 
Groenhofcollege en de hypermo-
derne sporthal. Er wordt al druk 
gebruik van gemaakt. 
‘Als ik hier veertien dagen niet 
rondgereden heb, raak ik het spoor 
alweer snel bijster. Zo vlug ver-
andert alles,’ is de ervaring van 
rayonleider warmte Frank Wensing. 
Siers Leiding- en Montage verzorgt 
in de wijk de stadsverwarming 
in opdracht van Nuon Warmte. 
Uitvoerder Willy Monster heeft de 
dagelijkse leiding over het project 
Almere Poort, één van de nieuwe 
wijken die Almere langzaam maar 
zeker met Amsterdam tot dubbel-
stad zal doen samensmelten.
Met het rustige water van het 
IJmeer als soort van ‘Central Park’.
Want ook daar – zo ligt het in de 
planning – zullen in de toekomst 
op opgespoten eilandjes wonin-
gen uit het water oprijzen. Bootje 
voor de deur. Een aparte ontwikke-
ling. In het aan Almere Poort gren-
zende woongebied in wording, 
de Noorderplassen, zijn dergelijke 
woningen al te zien.
Het was uitvoerder Erwin Hamer die 
vijf jaar geleden vanuit de stadsver-
warming in Amsterdam met Siers 
als eerste vaste voet op de voor-
malige zeebodem zette. Inmiddels 
is Siers in het complex van vier 
geschakelde keten al weer uit zijn 
jasje gegroeid. Nieuwbouw ‘á la de 
vestiging in Raalte’ (kantoor met 
loods) ligt in de planning. Want de 
bouw gaat hier – de crisis ten spijt 

– razendsnel. 
In het ketenpark 
houden de uit-
voerders Willy 
Monster, Henk 
Poot en Robbert 
de Visser kantoor. 
Sinds kort worden 
ze administratief 
gesteund door 
de nieuwbakken 
collega Mario de 
Jonker. Voorman 
Henk van ‘t Oever 
is in de buiten-
lucht actief. Waar 
ook Ger Gilessen 
uitzet- en inmeet-
werk vanuit Tablin 
doet. Eén van 
de vier opzich-
ters van Nuon 
Warmte, Rob 
Verhoek, is voor 
overleg binnen. 
Onderaannemers 
etc meegeteld werkt er zo’n vijftig 
man voor of vanuit Siers in de wijk. 
In Almere Poort, waar in 2014 14.000 
woningen staan, is in 2007 al drie 
kilometer van de transportleiding 
in de grond verdwenen. Overal in 
het gebied ligt het leidingmate-
riaal bovengronds te wachten op 
verwerking. Voor eind van het jaar 
zal er nog eens vier kilometer aan-
gelegd zijn.
‘Er zijn enorme stukken bij die met 
vier, vijf kranen getild moeten wor-
den. We hebben hier in het hele 
werkveld in totaal 24 zeecontainers 
staan met opslag van materialen’, 
aldus Frank en Willy.
Traditioneel worden leidingen van 
staal gelegd, maar sinds een paar 
jaar worden onder de fundatiebal-
ken van de laagbouw ook kunst-
stofleidingen gebruikt. Almere 

Poort is één van de eerste groot-
schalige kunststofprojecten van 
Nuon. Transportleidingen lopen 
naar de regelkamers en distributie-
leidingen van de regelkamers naar 
de woningen. 
‘Van het totale werk hebben we 
in wezen nog maar vijf procent 
voltooid’, duiden de uitvoerders 
de massaliteit van het project. ‘We 
zijn hier nu anderhalf jaar bezig. En 
om wat cijfers te noemen wat de 
toekomst betreft:
tot 2030 wil de gemeente er in 
heel Almere 60.000 woningen bij. 
Waaronder 20.000 huizen rond-
om het eilandje Pampus en nog 
eens 15.000 op eilandjes verder-
op in het IJmeer. Al cijfers uit de 
mouw schuddend toeren de Siers-
uitvoerders de Bats-redactie over 
noodwegen rond door het gebied. 

Zand, en nog eens zand, water en vooral veel 

klei. Contouren van wegen her en der zichtbaar. 

‘Hoofdwegen’ genieten de luxe van een laagje asfalt. 

Abri’s langs de busbaan, want de lijndienst doet al 

dienst. Zoals er ook al vijf scholen draaien.

Willy Monster coördineert de dagelijkse werkzaamheden in Almere. 
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Wijzend naar het IJmeer en naar 
de dijk vanwaar je op een heldere 
dag de sky-line van Amsterdam 
kunt zien. Wijzend ook naar het van 
de beeldspraak bekende eilandje 
Pampus.
De kredietcrisis, denken de heren, 
zal allicht ook invloed hebben op 
de voortvarendheid waarmee de 
plannen hier gerealiseerd worden, 
‘Er zal herontwikkeld worden’, zegt 
Willy Monster. ‘Ik heb al gehoord 
dat in sommige projecten koop 
huur is geworden en dat op 
bepaalde plekken 260 huizen wor-
den gebouwd waar er eerst 200 
bedoeld waren. En zo zal er steeds 
wel wat veranderen. Feit is dat 
Almere wil groeien van 200.000 
naar 350.000 inwoners. Overal 
moet, vanwege de kleibodem, 
geheid worden. In Almere Poort is 
zelfs een flat gepland van vijftien 
verdiepingen.’
Rondrijdend zien we met hekken 
afgeschermde stukken grond. Daar 
in de diepte bevinden zich resten 
van gezonken boten die archeo-
logen nog nader willen onderzoe-
ken.’

De ringleiding DN 300 loopt straks 
door de hele wijk. Er zijn tot dusver 
twee zinkers geplaatst en er is één 
gestuurde boring gemaakt.
In de toekomst sluit 
de leiding aan op de 
Elektriciteits-Centrale 
van Nuon in Diemen. 
Dat giga-project 
omhelst de aanleg van 
twee vijftien kilometer 
lange leidingen onder 
het IJmeer door. ‘En 
hier’, wijzen Frank en 
Willy, ‘sluiten die dan 
straks aan op onze lei-
ding.’ In Almere Poort 
worden zodoende straks 10.000 
huizen voorzien van warmte die nu 
via de schoorsteen van de centrale 
van Nuon in Diemen verloren gaat!
Al vertellend en voorttoerend over 
de zeebodem komt ons warem-
pel een tegenligger tegemoet. Het 
bekende witte busje met gele logo. 
Hans Kox is de bestuurder naar wie 
we de hand opsteken.
Hij is een Siersschakel die verderop 
in het proces van aanleg van stads-
verwarming zijn werk verricht. In de 

nieuwe woningen bevestigt hij beu-
gels en setjes om op het systeem 
aan te kunnen sluiten.
En zo arriveren we in de 

Noorderplassen, 
waar al eilandjes zijn 
gecreëerd met wonin-
gen. Bootje voor de 
deur. Er zijn ophang- 
en draaibruggen 
gepland. ‘Het wordt 
al met al een gebied 
dat met geen andere 
plek in Nederland valt 
te vergelijken’, bewe-
ren Frank en Willy. 
‘Want in de aanslui-

tende Oosterplassen kun je weer 
kiezen voor een woning in een 
bosperceel.’ Een variabele wijk, 
variabel werk voor Siers. Collega’s 
die er met zichtbaar plezier werken, 
al hekelen enkelen de dagelijkse 
files.
‘Hier in deze contreien’, spreken 
de gezamenlijke uitvoerders uit, 
’hopen we nog zeker tien jaar aan 
het werk te mogen blijven.’ 

V.l.n.r. 
Frank Wensing, 
Willy Monster, 

Rob Verhoek 
(Nuon), 

Henk Poot en 
op de rug gezien 

Robbert de Visser.

‘Almere wil 
groeien en 
Siers hoopt 
er nog jaren 
te werken’.
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De stichting, gevormd door men-
sen die de boerderij-activiteiten 
een warm hart toedragen, werd 
vijf jaar geleden opgericht na een 
vraag om hulp van enkele hard-
werkende mensen van de kinder-
boerderij in de wijk De Essen. 
De kinderboerderij wilde graag 
uitgroeien tot een grote boerderij, 
annex natuur- en milieu educatief 
centrum.  
Door geld te genereren bij fond-
sen, ondernemers en particu-
lieren werd de boerderijschuur 
geschoond en verbouwd. Er kwa-
men allerlei ruimtes, zoals een 
leslokaal. Er verrees een nieuwe 
kapschuur in Twentse stijl.
‘Geweldige stappen in de goede 
richting’, zegt Johan Huijsmans, 
secretaris van de stichting, waar-
binnen tot voor kort Herman Siers 
als penningmeester fungeerde.

‘Volgende fase is nu dat educatie, 
onderwijs en vorming goed tot 
hun recht komen. Dat betekent dat 
het bestuur van De Höfte met de 
stichting Vrienden in gesprek blijft 
om projectmatig deze ontwikke-
ling door te zetten.
En ook dat kost geld! Vandaar dat 
we erg blij zijn met de eindejaars-
gift van de Siers Groep. 
‘Wie mee wil genieten van de 
ontwikkelingen bij de Höfte nodig 
ik van harte uit regelmatig het 
stadspark tussen de wijken Essen 
en Graven Es te bezoeken. De 
moeite waard’, verzekert Johan 
Huijsmans.

   

Vrienden van de Höfte 
blij verrast met gift
Stichting Vrienden van Natuur- en Milieu Educatief Centrum de Höfte 

in Oldenzaal is blij verrast met de financiële eindejaars-gift van de 

Siers Groep. De afgelopen jaren kreeg de kinderboerderij een flinke 

face-lift. 

Altijd plek voor 
Peter Siers
Achter het hek opslag van 
materiaal in Almere Poort.
Vóór het hek de P van par-
keren. Het zelf toegekende 
parkeerrecht is voorbehou-
den aan lieden van Siers. 
‘Want het is hier ’s och-
tends altijd vechten om een 
plaatsje’.
Als de algemeen directeur 
langskomt heeft hij geluk. 
Voor P. Siers is er altijd 
gerechtvaardigd plek.
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De drie volgende singletjes kocht 
hij zelf in de platenzaak. Daarna 
begon het struinen op markten.
Het begin van de verzameling was 
daar, 33 jaar later is het einde nog 
niet in zicht. De collectie plaat-
jes, waaronder die met de nos-
talgische labels van bijvoorbeeld 
Imperial, MGM, Coral, His Master 
Voice, Columbia, RCA, Polydor, 
Philips en Decca, groeide uit tot 
een aantal dat in de duizendtallen 
loopt. Nog wonend bij zijn ouders 
timmerde zijn handige vader jaren 

geleden al de nodige meters stel-
lingruimte in elkaar om de plaatjes 
op te bergen.
De verzameling verhuisde mee van 
zijn ouders huis naar de vrijstaande 
woning die Bert vijftien jaar gele-
den betrok. Alwaar hij de boel 
heeft ondergebracht op zolder. 
Inmiddels heeft hij de collectie ook 
digitaal verwerkt. 
‘Als je eenmaal met verzamelen 
bent begonnen kun je niet stop-
pen.’ Begonnen in 1976 waren het 
in de eerste jaren singletjes uit de 

zestiger jaren die ik vergaarde. 
Zoals Roy Orbison, the Fortunes, 
Chubby Checker, Cliff Richard en 
Fats Domino. ‘Als je de originele 
labels en de hoezen van deze pla-
ten alleen al ziet. Die zijn zo mooi!’ 
vindt Bert, die in de jaren negentig 
als aanvulling op het zwarte vinyl 
ook nog eens begon met het ver-
zamelen van CD’s.
De verwoede verzamelaar heeft 
nooit kapitalen gespendeerd om 
een exemplaar in bezit te krijgen. 
‘Ik heb ook zelden officiële platen-
beurzen bezocht. Ik kijk ook niet 
digitaal rond op Marktplaats. Heb 
eigenlijk alles gekocht op rommel- 
en vlooienmarkten. In het verleden 
trok ik het hele land door met af en 
toe zelfs een uitstapje naar België. 
Maar de markt heeft een tijdlang 
in een dip gezeten. Ik kom al tien 
jaar niet meer op de Weerselose 
rommelmarkt. De laatste jaren 

loont het weer de 
moeite om af en 
toe eens de juiste 
marktjes te gaan 
bezoeken. Zeker 
zoals straks weer op 
Koninginnedag, dan 
ben ik als vanzelf-
sprekend weer vroeg 
op pad om rond 
te snuffelen op de 
vrijmarkt om te pro-
beren wat van mijn 
gading te vinden. 
Zo’n dag begint voor 
mij dan altijd al met 
gezonde spanning, 
want je weet nooit 
wat je zoal tegen 
zal gaan komen. Ik 
heb geen briefje of 
geheugen steuntje 

Gedreven op zoek naar dat ene singletje

Bert Scholten met 
zijn platencollectie.

‘Let your love flow’ van de Bellamy Brothers was het eerste singletje 

dat Bert Scholten op zijn 16ste verjaardag in 1976 cadeau kreeg. 

Het was ook het jaar waarin hij zijn eerste platenspeler kocht. In de 

woning van zijn ouders, met nog zo’n ouderwetse voor- en achter-

kamer, beluisterde Bert in de voorkamer zijn zwarte vinylschijfje in 

45-toeren uitvoering.
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nodig en kan meestal al snel bepa-
len of iets mij kan passen. 
Als ik je op zo’n dag op de vrij-
markt tegen zou komen heb ik 
altijd weinig tijd voor een praatje 
– want hierdoor gaat meestal veel 
kostbare tijd verloren. Ik ben dan 
echt helemaal gedreven in een ver-
zamelroes. Echte financiële aderla-
tingen heeft mij het snuffelen en 
verzamelen van oude singletjes 
nooit gekost, ik wist ze meestal 
altijd wel tegen een gunstig prijsje 
op de kop te tikken. Het is en 
blijft voor mij hoe dan ook mooi 
hobbywerk. De oude hits spreken 

mij nog steeds 
aan. Laatst was 
Chubby Checker 
van Let’s Twist 
Again nog even 
op TV te bewon-
deren.
Daar ga ik dan wel 
even voor zitten. 
Aan variatie bij 
mij geen gebrek 
wat te denken van 

‘Send me the pillow’ van Lydia 
& the Melody Strings ,‘Sail away 
silvery moon’ van Billy Vaughn of 
‘Zwei Kleiner Italiener van Conny 
Froboess’. Verder natuurlijk ook de 
nodige Rock- en Roll, INDO-rock, 
Hollandse smartlappen en Duitse 
schlagers, en klinkende namen 
als Buddy Holly, Connie Francis, 
Blue Diamonds, Roy Orbison, 

Cliff Richard, Ricky Nelson, Elvis 
Presley, Gert Timmerman, Gerhard 
Wendland, Leni & Ludwig, Johnny 
Hoes, Willeke Alberti, Rob de Nijs, 
Peter Maffay en b.v. Marianne 
Rosenberg. Kort om teveel om op 
te noemen.
Met een eenvoudige draaitafel, 
versterker en mengpaneeltje luis-
terde Bert in het recente verleden 
wel eens feestjes op als ‘DJ van 
toen’. 

Helaas laat de bomvolle agenda 
met neven activiteiten en andere 
werkzaamheden het de laatste tijd 
niet meer toe om daarvoor nog tijd 
vrij te maken. Misschien als in de 
nabije toekomst mijn agenda het 
weer toelaat, ik de draad nog weer 
eens oppak. ‘Maar op dit moment 
even niet. Ik ben blij dat ze me niet 
meer zo vaak vragen.’ en ik weet 
van mezelf: ik kan zo moeilijk NEE 
zeggen.

‘Als je
eenmaal met

verzamelen
bent begonnen 

kun je niet 
stoppen.’
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‘Ik had drie jaar LTS Elektro 
gedaan, maar ik wilde van school 
af. Officieel moest je als 16-jarige 
nog één dag in de week naar de 
streekschool, maar John Wargers 
kreeg het voor elkaar dat dat voor 
mij niet gold.’
En zo kwam het dat in de Bats van 
november 1983 een foto met stuk-
je verscheen over de allerjongste 
werknemer van het bedrijf.
‘De nodige papieren heb ik ach-
teraf allemaal wel gehaald’, vertelt 
de inwoner van Doesburg in zijn 
Siers-bus die we op het spoor 
komen bij een prachtige traditio-
nele boerderij in Terwolde.
Een afspraak maken met Hans is 
namelijk niet eenvoudig. De rond-
reizende allround monteur zit bij-
kans geen twee dagen op eenzelf-
de plek. En soms zodanig verstopt 
in de Veluwse bossen dat hij zelfs 
met de beste tom-tom onvindbaar 

blijft. Daar beginnen we dus niet 
aan!
Klarenbeek, Brummen, Velp, 
Loenen, Deventer en Voorst; al 
deze plaatsnamen passeren de 
revue bij een telefonische poging 
hem ergens te onderscheppen. 
Op een wat grauwe dag begin maart 
treffen hem en zijn Rotterdamse 
leerling Stefano Pensiëro dan toch 
bij een landgoed-project in het 
wonderschone Terwolde. Een 
authentieke boerderij wordt daar 
voor dubbele bewoning geschikt 
gemaakt. Als doorgewinterde 
monteur gas- water- en elektra 
leert Smit Stefano de fijne kneep-
jes van het monteurs(buiten)vak 
en treft hij samen met (ingehuur-
de) kraanmachinist Bertus Ribbink  
voorbereidingen om de aanslui-
ting van stroom, gas en water naar 
binnen in de woning mogelijk te 
maken.

Van de opslag in Twello heeft de 
ploeg vanochtend vroeg al mate-
rialen opgehaald om een weg-
versmalling aan te brengen, want 
de straat kent - hoewel in het 
buitengebied - aardig wat verkeer. 
Onder de weg door wordt ’s mid-
dags namelijk een raketboring uit-
gevoerd. 
‘Kijk’, wijst Hans, ‘we hebben daar 
aan de overkant al een stuk vrij 
gegraven. Daar komt straks de 
waterleiding onderdoor. ‘KPN en 
elektra volgen daarna’. Behalve 
laswerk is Smit overal in thuis. 
‘Er is al een mof gemaakt en we 
bepalen nu precies de plek voor 
de raketboring. Er loopt hier ook 
middenspanning, hogedruk en 
gas, vandaar dat we heel precies 
de plek moeten bepalen.’ Hans 
Smit is – op de paar jaar na die 
hij uitgeleend was aan de Nuon 
voor solo-werk - altijd zwervende 

‘Vrijheid en afwisseling maken werk leuk’

Zijn eerste zelfverdiende guldens in een envelopje kwamen uit de porte-

monnee van Herman Siers. ‘Ik was twaalf, dertien en hielp mijn vader 

een beetje mee.’ Henk Smit sr. -  bij Siers liefst 42 werkjaren gekoesterd 

als natuurtalent op gebied van elektra -  zorgde ervoor dat zijn zoon als 

zestienjarige (!) in vaste dienst kon komen. Afgelopen november was Hans 

(41), die een aardje naar zijn vaartje bleek, alweer 25 jaar in dienst. 

Cadeaus van de directeur en natuurlijk...      ...felicitaties van de rayonleider.
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geweest voor combiwerk. Toerde 
hij vroeger rond plaatsen als 
Nijmegen, Alphen aan de Rijn, 
Haaksbergen of Boskoop met een  
dikke wegenatlas op schoot, de 
tom-tom kan hij vandaag de dag 
niet meer missen. 
Smit, die lange tijd in het 
Nijmeegse werkzaam was, zit weer 
goed in zijn vel na een periode 
waarin hij vorig jaar wat overbe-
last raakte. ‘Ik heb prachtig werk. 

De vrijheid die je hebt. Je werkt 
nooit op dezelfde plek, ontmoet 
steeds andere mensen. Jongens 
die op de hoofdleiding werken 
zijn meer gebonden. Ik heb achter 
in mijn bus altijd een klapstoeltje 
en schaft in de zomer buiten. Als 
er ergens stroom is genieten we 
des te meer van een vers bakje 
koffie.
Alle dagen zijn anders, dat maakt 
het werk leuk.’

De renovatie van de kolossale 
boerderij vormt voor de ploeg 
tijdelijk een luxe én interessante 
werkplek. Juist voor Hans interes-
sant omdat hij momenteel zijn 
vrije tijd ook grotendeels besteedt 
aan de  verbouw van zijn eigen 
woning.
In aangepast tempo, want hij zou 
- als het ‘effe kan’ – bij zijn huidige 
baas ook graag zijn gouden jubi-
leum vieren.

DE JUBILARIS ONDER DE LOEP

Naam: Hans Smit jr.

Geboren: 11-07-1967

Gehuwd met: Miranda (38)

Kinderen: Nienke (11), Jelme (8)

In dienst bij Siers sinds: 17 oktober 1983

Functie: Monteur gas, water en elektra

Leukste TV programma: ik kijk weinig. Wel sport, speciaal voetbal

Lievelingseten: pasta’s en stamppot

Eet per se geen: spinazie of broccoli

Favoriete artiest of groep: van Stones tot pop en Radio NL, 

maar géén klassiek

Mooiste vakantieland: Canarische Eilanden en Frankrijk

Heb een grote hekel aan: schreeuwerig taalgebruik tijdens werk 

langs de weg

Hobby: klussen aan huis en korfbal

Hans (rechts) en Stefano Pensiëro
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Als door levensaders gevoed is 
de vestiging van Tablin in Hasselt 
sinds kort optimaal verzekert van 
‘werkzaamheden op afstand’.
De citrix verbinding voor drie 
opdrachtgevers werkt er volop. En 
daarmee is de bezetting momen-
teel compleet.
Het GEN-team Hasselt met Gerda 
Fokkert, Hans Verdouw, Melvin 
Ubro en Mateo Canals-Halewijn 
voor Enexis, het ORCA-team met 
Ferdi van Bavel, Denny Schraa en 
Patrick Balubun voor Ziggo en het 
NRM-team Niels Smit en Aljoscha 
Lindenau voor Vitens beman-
nen het Tablin kantoor in Hasselt. 
Vestigingsleider Eugène Chömpff 
coördineert de teams en opdrach-
ten. Opdrachtgevers Enexis, Ziggo 
en Vitens worden zo geholpen de 
achterstanden weg te werken. Met 
de drie teams worden de genoem-
de opdrachtgevers op hun wen-
ken bediend. Voor Enexis hebben 
de medewerkers net hun licentie 
mogen ontvangen na intensieve 
opleiding. In ons wereldje werken 
opdrachtgevers voornamelijk met 
Smallworld, maar basiskennis van 
Autocad en/of Microstation is een 
prima uitgangspunt voor de mede-
werkers. Veelzeggender is onze 
jarenlange ervaring op het gebied 
van de leidingregistratie.

Naast deze projecten hebben we 
ook kortlopende werken.
Zo is de prestigieuze UHS ver-
binding tussen Hengelo en 
Haaksbergen in planfase op maat 
door Tablin Hasselt getekend. 
Diverse UHS routes worden als 
beheerkaart in een digitale teke-
ning verwerkt. Voor aanvalsplan-
nen en bereikbaarheidskaarten 
van de brandweer Hof van Twente 
zijn de nodige documenten ver-
vaardigd.
Isometrische hoogbouwtekenin-
gen voor gas en electra zijn tevens 
een specialiteit van Tablin Hasselt.
‘Stationsinrichtingen, telecom-
kasten en zelfs ontwerpen voor 

toegangsbeveiliging zijn voorbeel-
den van projecten waarmee Tablin 
Hasselt ervaring heeft,’ meldt ves-
tigingsleider Eugène Chömpff.
Hoe belangrijk ook de opdracht-
gever, de kracht van Tablin Hasselt 
komt uit het team van medewer-
kers dat de projecten met kwaliteit 
afrondt.
Goed werk resulteert immers in 
vervolgopdrachten met opdracht-
gevers die snel en adequaat, vak-
kundig en direct geholpen willen 
worden.
‘En dan mogen we daarbij zeker 
onze gedetacheerde medewerkers 
niet vergeten te noemen. Zij zijn 
werkzaam in de regio en vormen 

Tablin-club Hasselt content 

Citrix-verbinding werkt volop

Tablin Hasselt

ZiggoTeam ORCA

Rob de Haan 
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een belangrijke schakel in ons team’, 
aldus Eugène die zijn collega’s het 
fundament noemt voor het bestaan 
van de vestiging.

In het Enexis Picasso gebouw te Zwolle 
wordt onder leiding van Enexis mede-
werker Eric Nieuwenkamp al sinds 
mei 2005 met twaalf medewerkers 
de achterstand in huisaansluitschet-
sen en projecten mede weggewerkt. 
Het team van Eric is ondersteunend 
voor de digitale tekenaars van Enexis 
aan de Marsweg te Zwolle. De Tablin 
medewerkers Bertha Kloezeman, 
Sheila Al Azawi, Tan Dinh en Arno 
Kaper zijn in Eric’s team werkzaam. Als 
onderdeel van een team van momen-
teel veertien medewerkers, zijn ze 
dagelijks bezig om al het digitale werk 
te verzetten. ‘Prima collega’s’, aldus 
Eric Nieuwenkamp.

Een goede 500 meter verderop, in het 
gebouw ‘Le Verseau’, verricht Herman 
Telgenkamp, als projectleider, voor 
Ziggo coördinerende werkzaamhe-
den.  In Orca worden een aantal 
kwaliteitsslagen gemaakt  om de data 
te vermeerderen en te verbeteren. 
Onder andere het verwerken van de 
revisie, huisaansluitschetsen etc. wordt 
door het team van Herman gedaan bij 
Ziggo in Zwolle en door teams van 
Tablin in zowel Oldenzaal als Hasselt. 

De teams in Oldenzaal en Hasselt 
werken met een citrix verbinding op 
het netwerk van Ziggo. Naast Herman 
Telgenkamp werken Jan van der Tol, 
Marcela Rakic, Willem Christenhusz, 
Mehmet Soysal en Roman van de 
Worp voortdurend aan de mutaties. 
In het team zijn ook drie medewerkers 
van Cad Design BV toegevoegd te 
weten Jeroen Koorn, Mark van den 
Berg en Vincent Alexander. Randy 
Chömpff verstuurt de klic-aanvragen 
van Ziggo binnen de gestelde ter-
mijn. 

Verderop bij de vestiging van Enexis 
aan de Marsweg in Zwolle, halen we 
werk op bij opdrachtgever Henny 
Cents om te laten verwerken door het 
Gen Team van Hasselt. Daar bezoe-
ken we ook Rob de Haan die als 
ontwerper gas ons gedetailleerd en 
als ‘voldoende onderricht persoon’ 
zijn werkzaamheden daar belicht. Jan 
Uiterwijk is momenteel in opleiding in 
het Picasso gebouw.

Daarna op naar Harderwijk, waar alweer 
drie gedetacheerden bij Alliander 
werkzaam zijn om in Smallworld muta-
ties te doen. ‘De altijd goedlachse en 
opgewekte Huyen Nguyen heb ik als 
leerling tekenaar van analoog teke-
naar zien uitgroeien naar digitaal spe-
cialist’, aldus Eugène. Ook Mecit Gul 

en Andries Dirkmaat zijn hier al enige 
tijd kind aan huis en blijven voorlopig 
ook daar werkzaam. Opdrachtgever 
Wim Muller is blij met onze mensen. 

Kortom, onze medewerkers worden bij 
elke opdrachtgever bijzonder gewaar-
deerd. Er is dan ook geen nutsbe-
drijf in het noorden en oosten van 
Nederland waar niet een medewerker 
van Tablin werkt of heeft gewerkt: 
Robert-Jan van der Borden beleeft 
de verhuizing van Essent naar Tennet 
in Hoogeveen. Gerard Branderhorst 
is vol enthousiasme aan het verken-
nen voor het verglazingsproject te 
Deventer en dan is er nog Fred Bruyn 
in Zutphen (UPC) en Ellien Braakman 
te Doetinchem (Liandyn). En dan heb-
ben we nog Toan van Le die bij Vitens 
in Zwolle werkzaam is.
Op het moment dat om ons heen de 
media vol staat met berichten over de 
malaise wordt er bij Tablin naarstig 
gezocht naar nieuwe collega’s die de 
vakkundigheid en ervaring kunnen 
overnemen van het huidige team. Wat 
wij bieden is kwaliteit in alle geledin-
gen en meedelen in deze geweldige 
teamspirit.
‘Wij blijven bouwen aan kwaliteit. 
En dat stralen we ook uit’, laat de 
enthousiaste Hasselt-club weten.

Enexis Team Picasso Alliander Harderwijk 
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Als officiële datum van indienst-
treding staat 2 april genoteerd, 
maar Enschedeër Bert Scholten 
weet nog als de dag van gisteren 
dat Willy Halink hem op 13 maart 
1984 het bedrijf van voor tot achter 
liet zien. Op die dag nam hij ook 
voor het eerst plaats achter zijn 
bureau op de financiële adminis-
tratie. Een kwart eeuw later viert 
Bert met zijn naaste collega’s in 
kleine kring zijn zilveren dienstju-
bileum.
Met een Havo-diploma op zak en 
niet voornemens verder te stu-
deren besloot Bert na de middel-
bare school eerst maar eens zijn 
militaire dienstplicht te vervullen. 

En zo kon het gebeuren dat hij als 
19-jarige in 1979 een half jaar voor 
een vredesmissie werd uitgezon-
den naar Libanon om een bijdrage 
te leveren aan het uiteen houden 
van elkaar bestrijdende partijen: 
het Israelische leger, de PLO en 
christelijke milities.
Zwaar bewapend bivakkeerde hij 
samen met z’n militaire eenheid 
in het grensgebied van Israel op 
een middelgrote vooruitgescho-
ven post bij een oud kruisvaard-
erskasteel in Libanon. Ging op 
verkenning, liep patrouille en hield 
zowel overdag als ’s nachts samen 
met z’n militaire maten de wacht. 
Grote boogtenten boden  in die 

begin tijd onderdak aan de moge-
lijke leef-, eet- en slaapruimtes. De 
tenten zouden later plaats maken 
voor houten prefab behuizingen.
Bert: ‘Als gevolg van regelmatige 
blokkades in Haddad gebied was 
er af en toe geen wateraanvoer 
middels tankwagens. En een water-
leidingnet hebben ze daar écht 
niet. Door die regelmatige afsluit-
ingen en blokkades van wegen was 
er dan soms ook geen aanvoer van 
etenswaren vanuit het hoofd depot 
in Harris. Dan werd de buffer-
voorraad weer eens aangesproken 
of waren we aangewezen op de 
noodrantsoenen.
Het was een bijzondere ervaring.

Veelzijdig ‘financieel’ jubilaris Bert Scholten:

Een schakel in het teamwerk

Bert Scholten: ‘Door ons teamwerk voorkomen we zoveel mogelijk fouten.’
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Eenmaal terug in Nederland en 
afgezwaaid ligt het werk niet 
voor het oprapen en fietst hij van 
het ene tijdelijke baantje via het 
uitzendbureau naar het andere. 
Tot het toenmalige uitzendbureau 
Start hem attendeerde op een 
plek op de financiële administratie 
bij Siers in Oldenzaal.
Bert kwam, zag, en ging er nooit 
meer weg. 
‘Hoe ik mijn werk vroeger deed 
zonder computer kan ik me al 
niet eens meer voorstellen.’ Bert 
doet de voorbereidingen van de 
inkomende facturen voor Siers L & 
M, Hako en Tablin. ‘Het is inmid-
dels een combinatie van computer 
raadplegen, eigen parate kennis 
en dat combineren met het ver-
werken van de grote dagelijkse 
papierstroom die op haar beurt 
een heel traject binnen het bedrijf 
aflegt om vervolgens weer voor 
akkoord retour te komen op de 
financiële afdeling. Let wel: ik ben 
maar een schakel in dat geheel en 
het werk op onze afdeling doen we 
samen met het hele team.’
Bert somt de nummers van vele 
klanten klakkeloos uit zijn hoofd 
op. ‘Sommigen hier op kantoor 
staan daar wel eens van te kijken. Ik 
snap zelf ook niet hoe het kan. We 
proberen in ons teamwerk altijd 
zoveel mogelijk fouten te voorko-
men. En ik moet zeggen dat ons 
dit meestal mede dankzij de inten-
sieve interne controles behoorlijk 
lukt. Die controlefunctie is nog 
een erfenis van collega’s die in de 
jaren 60 en 70 de administratie van 
het bedrijf bijhielden. Zónder de 
vele computers en andere handige 
hedendaagse faciliteiten!’
Naast divers controlewerk en 
voorbereiding van allerlei credi-
teurenbetalingen  is Bert verant-
woordelijk voor de inkoop van 
kantoorartikelen. Dat gaat tegen-
woordig van pallets vol kopieer-
papier via ordners tot pennen. 
‘En ik handel daarbij volgens de 
Siers-mentaliteit: letten op de 
kwaliteit en de prijs. Het algemene 
Siers gedachtengoed heeft de 
Enschedeër zich in een kwart eeuw 

DE JUBILARIS ONDER DE LOEP

Naam: Bert Scholten

Geboren: 02-04-1960

Gehuwd met: Ongehuwd

In dienst bij Siers sinds: 13-04-1984

Andere werkgevers vóór Siers: o.a. Jacob Bakker in Enschede 

en Velcro in Haaksbergen.

Huidige functie: medewerker financiële administratie

Favoriete artiest of groep: o.a. Roy Orbison, Blue Diamonds, Freddy 

Quinn en Connie Francis.

Leuk(ste) TV programma: Man bijt hond en De RegioTap

Lievelingseten: gebakken aardappeltjes met bal gehakt

Eet pers se geen: spruitjes en spinazie

Mooi(ste) vakantieland: Nederland (lekker dichtbij) 

Heb een grote hekel aan: bumper klevers in het verkeer

Zou graag een avondje stappen met: ??? zou het niet weten

helemaal eigen gemaakt. ‘Siers is 
een pracht bedrijf’.

Wijkraad
Begonnen met wat hand- en 
spandiensten, kwam hij via een 
buurtcomité dat voor behoud van 
de Diekman-es knokte en die te 
sparen voor woningbouw, voor het 
eerst in aanraking met de wijkraad 
Zuid Oost.
Na een aarzelend begin, kwamen 
er al vrij snel allerlei taken bij en 
maakte Bert zichzelf langzaamaan 
tot een onmisbare schakel in de 
wijk waar hij sinds 1994 op het 
Hogeland zijn eigen vrijstaande 
woning heeft. Van ‘enkel posta-
dres’, wat secretariaatswerk en een 
keer een vergunning aanvragen 
voor bijvoorbeeld een palmpase-
noptocht, raakte hij vanaf 1999 
steeds meer betrokken bij het 
totale gebeuren.

Toen in 2004 bleek dat de finan-
ciële administratie door de ver-
keerde persoon op die plek te 
zetten, tot een grote zooi was 
verworden, (‘let wel: er was totaal 
geen fraude in het spel, maar het 
was gewoon onkunde’), werd Bert 
om een oplossing gevraagd: ‘Ze 
hadden de hele financiële admin-
istratie in vuilniszakken gedropt 
op het stadhuis. Na twee weken 
ordenen had ik alles weer in de rij. 
En dat is nog steeds zo, want ik 
hou het nog steeds netjes voor de 
wijkraad bij.
Tegenwoordig ben ik in feite 
alleen nog penningmeester, maar 
ik spring geregeld bij zoals bij de 
bezorging van de wijkkrant en bij 
vele buurtactiviteiten.’
Bert doet het werk met veel plezi-
er. ‘Maar soms is het ook wel eens 
lastig. Ik ben niet zo goed in néé 
zeggen...’
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Hoe heet een homofiele indiaan?
Een in-die-anus

Wat is de drukste werkdag voor een 
ambtenaar?
Maandag, want dan moet hij drie blaadjes 
van de kalender afscheuren

Waarom hebben ze onlangs gesuikerde 
tampons uitgevonden?
Voor zuurpruimen

Wat is sinterklaas met een lampje in zijn 
hand?
Een schijnheilige

Wat is het Japanse woord voor con-
doom?
Vangkwak

Het hangt in de boom en zegt:  
Ik ben een appeltje, ik ben een appeltje. 
Wat is het?
Een debiel peertje

Wat is voor een man erger dan winter-
tenen?
Sneeuwballen

Wat is het toppunt van luiheid?
Met een zwangere vrouw trouwen

Wie vormen het zwaarst gehandicapt 
mannenduo ter wereld?
Sinterklaas en Zwarte Piet. Sinterklaas heeft 
schimmel tussen zijn benen, en zijn piet 
loopt naast hem met zijn zak op de rug.

Wat is groen en weegt niet veel?
Lichtgroen

De oplossing van de kerst-
rebus luidde trouwens: 
Di(c)k Advocaat. 
De cadeaubon van  
twintig euro gaat naar  
G. Schonewille-Kleinjan  
uit Bergentheim.

FOTOREBUS
Wie is deze grappige 
man op bijgaand  
lachspiegelportret? 

Stuur de oplossing vóór 
1 juni per post naar het 
adres in het colofon onder 
vermelding van Redactie  
De Bats of mail naar:
a.bussmann@siersgroep.nl

Fotorebus

Is het in alle 
bedrijfstakken crisis, 
malaise en recessie? 

Een stand van zaken:

De kapper zit met zijn handen in het haar
Bierbrouwers moeten uit een ander 

vaatje gaan tappen
Horlogemakers zouden de tijd graag 

terug willen zetten
Poeliers zijn het haasje

De bakker verdient geen droog brood meer
De tabakshandelaar is de sigaar

Kwekers zitten op zwart zaad
De herenmode is de das om gedaan

Wielrenners weten niet meer rond te komen
De boer is uit het veld geslagen

En er zit ook maar geen schot in de wapenindustrie

Vooralsnog vertoont zich bij Siers 
nog geen kink in de kabel


