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Alsmaar drukker op de afdeling ICT
Erwin Hamer bedenkt uniek leegpompsysteem

Aanleg tunnel door Nijverdal groot project
Veertigjarig dienstjubileum Willy Halink

Nieuwbouw vordert gestaag
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Voorwoord Directie

Achteromkijkend kunnen we 
wederom stellen dat we ook dit 
jaar weer ontzettend veel werk 
hebben verzet. Dit in schril con-
trast met de slechte economische 
omstandigheden, die veel andere 
bedrijven treffen. We lijken de  cri-
sis tot op dit moment zeker goed 
het hoofd te kunnen bieden. De 
omzetten liggen bij alle werkmaat-
schappijen boven de omzetten 
over 2008. Het lijkt er zelfs op dat 
de totale Groepsomzet  over 2009 
net wel of net niet de magische D 
100.000.000,- zal doorbreken. Ook 
zijn we qua personeelsbestand 
over 2009 nog gegroeid! Ik hoop 
op ons personeelsfeest (zaterdag 
20 maart 2010) de werkelijke cijfers 
te kunnen presenteren en ook of 
er weer een winstdelingsuitkering 
inzit?
De artiesten voor het feest zijn in 
ieder geval al geboekt. Ook ach-
ter ons ligt het jaarlijkse uitstapje 
met onze gepensioneerden. We 
hebben met ongeveer 130 per-
sonen eerst bij Hotel Ter Stege 
in Oldenzaal koffie met iets lek-
kers genoten. Daarna o.l.v. een 
aantal gidsen een stadswandeling 
door de Oldenzaalse binnenstad 
gemaakt. Afsluitend en traditi-
oneel trokken we weer naar de 
Tankenberg, alwaar we van een 
overheerlijk buffet hebben geno-
ten. Alhier heb ik natuurlijk onze 
gepensioneerden het wel en wee 
van ons bedrijf medegedeeld. 
Een geslaagde dag mogen we 
achteraf gerust stellen. Voor ons 
ligt, als we dit schrijven, nog het 
Sinterklaasfeest voor de kinderen 
(t/m 8 jaar) van onze medewerkers. 
Ik heb van de Sint vernomen dat 
hij ook dit jaar weer met zijn Pieten 
met de nodige cadeaus bij de 
Tankenberg zal langskomen.
Ik wil alvast de dames die een en 

ander voor ons en de Sint organi-
seren bij voorbaat bedanken. Dan 
vooruit kijken naar 2010. Dit is veel 
lastiger als achteruit kijken! Wat 
brengt ons 2010?
Bijna alle contracten lopen door in 
2010 dus dat is gunstig te noemen. 
Echter we weten niet hoeveel werk 
er binnen deze contracten moet 
worden uitgevoerd. Dit is dus las-
tig te voorspellen .We zullen dus 
heel scherp moeten blijven om 
deze economische crisis de baas 
te blijven. Waar we ook scherp 
op moeten blijven is KWALITATIEF 
goed en VEILIG werken. Al hebben 
we vorig jaar de Essent Netwerk 
Contractor Safety award (veilig-
heidsprijs) gewonnen, ik merk ech-
ter toch dat we hier en daar door 
alle drukke 
werkzaamhe-
den enkele vei-
ligheidssteken 
laten vallen! 
Dit kan en mag 
niet gebeuren! 
We zullen hier 
scherper op 
gaan toezien 
en waar nodig 
handhavend 
op gaan tre-
den. Dit zal 
eerst monde-
ling gebeuren 
en als het dan 
nog niet wordt 
opgepakt zul-
len er gele en 
laten we hopen 
dat het niet 
nodig is rode 
kaarten worden 
uitgedeeld! 
Dus samenvat-
tend kunnen 
we stellen dat 
we er als Siers 

bedrijven goed op zijn voorbereid 
om deze zware storm, die ons in 
2010 nog wel even zal bezighou-
den, te trotseren. Hiervoor hebben 
we wel alle medewerkers nodig: 
Kwalitatief goed en Veilig willen 
werken en 100% inzet! We mogen 
nu niet verslappen! Ik reken op jul-
lie aller medewerking in deze. Als 
dan onze inspanningen ook nog 
eens mogen resulteren in winstde-
ling dan zou dat mooi zijn! Jullie 
zijn aan de bal! Dus doe je best! Ik 
wil het hierbij laten. Als jullie vra-
gen hebben mag je mij altijd mai-
len p.siers@siersgroep.nl of bellen 
0541-572215.
Rest mij nog jullie allemaal fijne 
Kerstdagen en een gelukkig en 
voorspoedig 2010 toe te wensen. 
Geniet van deze vrije dagen en 
rust goed uit, want ons wacht ook 
in 2010 weer een hectisch jaar en 
een zware storm waarbij we alle 
hens aan dek nodig zullen heb-
ben!!

Fijne dagen
Peter Siers

Geachte lezers van deze laatste Bats van 2009. Het jaar loopt alweer 

op zijn eind. De feestdagen staan alweer voor de deur. Wat vliegt 

een jaar toch snel voorbij. Een moment om nog eens stil te staan en 

achterom te kijken. En om voorzichtig vooruit te kijken wat ons nog 

te wachten staat!!
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Zo bak je ze bruin aan het strand 
en zo shop je onder de sfeervolle 
kerstverlichting door de stad.  De 
tijd vliegt voorbij. Dat is ook wat 
alle jubilarissen in deze Bats con-
stateerden toen ze voor de Bats 
terugblikten op hun loopbaan. 
Vijfentwintig jaar? Peanuts. Veertig 
dienstjaren, zoals Willy Halink ze 
op zijn conto mag schrijven? Dié 
doen er al iets meer toe. Al zijn ze 
voor Willy beslist geen reden de 
pijp maar aan Maarten te geven. 
Deze Bats is goed gevuld met 
jubilarissen.
Want al is de Bats de laatste tijd 
gestaag met het bedrijf meege-
groeid, toch zouden we zo nog 
een paar pagina’s extra kunnen 
vullen. Zo moest de rubriek ‘Uit 
de oude doos’ jammer genoeg 
sneuvelen vanwege ruimtegebrek. 

In de volgende Bats ook meer aan-
dacht voor verhalen uit de hoek 
van Tablin. 
Maar goed, eerst dit blad maar 
eens doorspitten.
Willy Halink doet op meerdere 
pagina’s zijn zegje, we waren 
op bezoek bij uitvoerder Ruud 
Kamsteeg in Voorburg en bij 
Martijn Worm in Nijverdal. En we 
namen een kijkje in het speelgoed-
magazijn van de sint.
Naast de altijd actieve fotograaf 
José oude Lohuis, is er in deze 
Bats ook ruimte voor de foto’s 
die Michel Bos maakte van onder 
meer de gestuurde boringen bij de 
spoorwegkruisingen in Nijverdal.
Dat grote werk rond de aanleg van 
de tunnel dwars door Nijverdal 
duurt nog wel eventjes voort. 
Anders is het gesteld met het ver-

Van de redactie

In deze Bats vindt u verder
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in Voorburg

6Pagina

Drie noordelijke 
jubilarissen

Hij komt, 
hij komt…30Pagina

glazen van de gemeente Deventer. 
Voor het eind van het jaar hebben 
alle huishoudens en bedrijven in de 
koekstad een glasvezelverbinding. 
Het Deventer gemeentebestuur 
glimt van trots en meldde in okto-
ber zichzelf  ‘de trofee te geven 
van de eerste volledig verglaasde 
stad van Nederland.’ Het target is 
gehaald! Dus de trofee is natuurlijk 
ook een geweldige opsteker voor 
hoofdaannemer van de werkzaam-
heden Hako Electronics BV. In deze 
Bats maken we nader kennis met 
de nieuwe algemeen directeur van 
Hako: Arnaud van Buiten.  
En zo valt er nog veel meer te kij-
ken en te lezen. Dus kom maar op 
met het kerstreces…

Prettige feestdagen
Annette Bussmann

Wie steekt Roland 
naar de kroon?

De tennisfanaten en voor-
trekkers van het Eerste 
Echte Siers Tennistoernooi 
Ronald Huidekooper en Bart 
Bossewinkel hebben reeds 
een datum geprikt voor het 
dubbeltoernooi in 2010. Dat 
zal worden gehouden op 
zaterdag 12 juni op de banen 
van de tennisclub Ready in het 
Oldenzaalse Kalheupinkpark.
‘Nu we zo vroeg de datum 
hebben kunnen vastleggen 
hopen we op méér deelne-
mers dan vorig jaar’, aldus 
de organisatoren. Het toer-
nooi, dat ’s middags wordt 
gespeeld, wordt afgesloten 
met een gezellige bbq. Wie 
steekt Roland Christenhusz, 
de kampioen van dit jaar, naar 
de kroon? Wie wil weten wat 
hij/zij gemist heeft, neme een 
kijkje op ons Intranet!
De spelers op de foto’s roe-
pen maar één ding:
Doe mee, doe mee….

Opgeven kan bij Ronald of Bart. 
(0541-572296 of 0541-572210). 
Of: r.huidekooper@siers-
groep.nl of b.bossewinkel@
siersgroep.nl.
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Toch is in maart 2007 de tijd rijp 
voor een helper in nood: Wouter 
Weustink doet als assistent-
systeembeheerder zijn intrede.
‘Ik moest toch zelf de handen meer 
vrij krijgen, bijvoorbeeld ook om 
grip te houden op de rayonkan-
toren.’
Tot 2000 telde de Siers Groep in 
totaal vijftig systemen (lees: com-
puters, laptops), vandaag de dag 
zijn dat er liefst driehonderd. ‘Een 
verzesvoudiging’, berekent Willy, 
wiens bemanning op de afdeling 
de afgelopen twee jaar naar rato 
meegroeide.
‘Want al die systemen moeten 
voorzien worden van de nodige 
programma’s. En al die program-
ma’s moeten onderhou-
den worden, oftewel 
opgeschoond, vervangen 
c.q. uitgebreid.’ 
Willy: ‘Om de drie, vier 
jaar vervangen we een 
systeem. Tenminste, 
voor wie er zuinig mee 
omgaat. Als de laptop 
dus niet te vaak achter 
in de auto in het zand belandt 
en de gebruiker er niet teveel 
eigen programma’s op installeert!’ 
‘Want dan krijgen we hier weer 
te horen: Mijn laptop is zó traag!  
Logisch. Iemand installeert iets, 
en als blijkt, dat het niet gewenst 
is, denkt hij, dat met het wissen 
van de bestanden het hele pro-
gramma weer verwijderd is. Niet 
dus! Er blijven altijd delen han-
gen. Als een programma wordt 
geïnstalleerd worden bestan-
den op meerdere plekken op 
de harde schijf weggeschreven.  

Bij de opstartprocedure van 
Windows worden al deze bestan-
den langs gewandeld. Zijn bepaal-
de bestanden gewist, maar het 
programma niet gedeïnstalleerd, 
dan blijft Windows maar zoeken 
en zoeken. Dan istie dus inderdaad 
erg traag’, doet Willy een verkapte 
oproep aan zijn collega’s het instal-
latiewerk uitsluitend over te laten 
aan de ICT-afdeling.
Maar er is meer.

iPS werkt perfect
Langzaamaan kreeg het idee 
gestalte om een eigen programma 
te gaan ontwikkelen. ‘Om aan onze 
eigen specifieke wensen tegemoet 
te komen zijn we begonnen met 

het ontwikkelen van een 
programma voor onszelf, 
iPS gedoopt: internet 
Portal Siers.’
‘Het is vanuit onze eigen 
werkzaamheden ont-
staan. Er zijn wel pro-
gramma’s op de markt, 
bijvoorbeeld te gebrui-
ken voor de weg- en 

waterbouwbedrijven, maar speci-
fiek voor de ondergrondse infra-
structuur zijn die er niet.’
Meerdere collega’s opperden hun 
tevredenheid en hebben de glo-
rievlag al uitgehangen.
Via internet kunnen zij hun goe-
deren bestellen, afrekeningen 
maken en binnenkort schouwen. 
(Checken en vervolgens inbrengen 
wat nodig is voor bepaalde werk-
zaamheden ondergronds of bv in 
een woning.)
Nadat  - afkomstig van de Grolsch 
ICT-afdeling – anderhalf jaar later 

twee ervaren Jeroenen aan zijn 
komen waaien, raken de ontwik-
kelingen in stroomversnelling. 
Jeroen Egberink is, samen met 
Wouter, verantwoordelijk voor het 
netwerkbeheer, telefonie, server-
beheer en de systemen op de 
werkplekken. Jeroen Kloppers is 
projectleider applicatiebeheer en 
ontwikkeling bijzondere program-
ma’s.
‘We leveren steeds meer turn-key 
werk, nemen vaker het voortouw’, 
aldus Willy. Met een turn-key, of 
vrij vertaald ‘’sleutel-op-de-deur-
project wordt bedoeld dat een 
opdrachtgever alle taken voor de 
bouw van iets aan de opdracht-
nemer overlaat. Wij nemen dus de 
voorbereiding, het ontwerp en alle 
bijkomende zaken tot en met de 
oplevering op ons. De opdracht-
gever krijgt een kant-en-klaar pro-
duct en hoeft dus alleen de sleutel 
nog om te draaien. Vandaar de 
naam.
Aan iPS wordt nog steeds volop 
ontwikkeld. iPS wordt ontwikkeld 
en verder uitgebouwd op gebied 
van materieelbeheer, inkoop, 
logistiek, documentenbeheer, 
P.R.I.S. (personeels informatiesy-
steem), rapportage en systeem-
beheer. Met één druk op de knop 
bekijken wie welk materieel onder 
zich heeft of via een korte hande-
ling relevante gegevens van een 
collega oproepen. 

Siers Support.
Of neem bijvoorbeeld de toe-
gevoegde dienst Siers Support. 
Een collega die waar ook in het 
land in de problemen raakt, klikt 
een bepaald programma op onze 
website en stelt hiermee de ICT-
afdeling in staat om de computer 
over te nemen en het probleem op 
te lossen.

Uitbreiding server-park.
Bij dit alles kan natuurlijk een uit-
breiding van het server-park niet 
uitblijven. ‘Waar je voor moet 
waken is dat niet het hele bedrijf 
lam komt te liggen als een com-
puter uitvalt’, legt Willy uit. ‘We 

Het wordt alsmaar drukker op de afdeling ICT

De boel klapte nogal eens. Computerstoringen waren tijden lang 

schering en inslag voor hoofd automatisering Willy Halink. ‘Je groeit 

erin mee. Tot er een moment komt waarop je denkt: En als ik nou 

eens helemaal weg zou vallen? Dan moet er toch iets stáán dat de 

boel over kan nemen?’ 

Nu kón en kán Willy bij alles een beroep doen op de twee flexwerkers 

Erick Vreede en John Pieter Aalders. Het duo runt een eigen bedrijfje, 

Exertus, en heeft veel feeling met Siers.

Van vijftig 

systemen in 

2000 tot 

driehonderd  

in 2009
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hebben dus alles ondergebracht 
op aparte servers. Als het één faalt 
blijft het andere doorgaan. Breekt 
hier binnen brand uit of valt de 
stroom weg dan merkt niemand 
buiten daar iets van.’ De servers 
op nummer 10 zijn één-om-één 
verbonden met servers 
die in het hoofdgebouw 
staan. Daar staat ook een 
noodstroomaggregaat. 
Bij stroomuitval draait het 
gehele serverpark en de 
benodigde internetver-
bindingen gewoon door.  
Elk rayonkantoor krijgt 
ter plekke zijn eigen ser-
vertje. Dat zijn er liefst 
twaalf in het land. Te weten de ves-
tigingen en steunpunten Hasselt, 
Almere, Ridderkerk, Wierden, 
Zevenaar, Deventer, Dordrecht, 
De Krim, Beuningen (Gld), Raalte, 
Twello en Enschede. De tijd dat 
iedere collega zijn bedrijfs-kriti-
sche gegevens alleen op zijn eigen 

pc of laptopje heeft staan is voor-
bij. Die gegevens worden opge-
slagen op deze servertjes en ’s 
nachts wordt alles gebackuped 
naar Oldenzaal. 
Al met al steeds meer werk aan 
de winkel dus. Inmiddels zijn daar-

om op de ICT-afdeling 
ook David Barnhoorn en 
Oscar Ribberink (applica-
tieontwikkelaars iPS/Pris/
Materieelbeheer) aange-
schoven.
En zo werd pionier Willy 
van hoofd automatise-
ring tot  ICT-manager. Hij 
stuurt de boel aan, maar 
mag buiten zijn afdeling 

ook volop rekenen op steun van 
‘derden’. Tot slot ook deze “der-
den” even op rij: 
Marcel Schallenberg, Harm Thuis, 
Anthony Vogelzang, Rob van der 
Pluijm en René Westerhof.  

Achterste rij vlnr Erick Vreede, Jeroen Kloppers, Willy Halink, Wouter Weustink, Jeroen Egbrink en John 
Pieter Aalders. Voorste rij vlnr Oscar Ribberink en David Barnhoorn.

Project leider 
FttH op het 
Technische 
Bedrijfs-
bureau

Frank 
Wolsink

‘Prettige 
sfeer en inte-
ressant werk’

Op 1 september stapte Oldenzaler 
Frank Wolsink binnen bij het 
Technisch Bedrijfsbureau (TBB). 
Frank is afkomstig van het 
Oldenzaalse bedrijf Power Packer, 
waar hij elf jaar werkzaam was. Als 
laatste bekleedde hij de functie 
van teamleider engineering bij het 
bedrijf dat hydraulische systemen 
maakt voor cabrio’s en kantelcabi-
nes voor vrachtwagens. 
Aan de HTS van de hogeschool 
Enschede studeerde Frank in het 
verleden af als werktuigbouwkun-
dige. Bij Siers is hij als projectleider 
op het TBB verantwoordelijk voor 
het coördineren en plannen van 
alle werkzaamheden rond  Fiber 
tot the Home. 
Zijn nieuwe job bevalt hem goed. 
‘In de korte tijd dat ik nu bij Siers 
loop heb ik ervaren dat de sfeer 
erg prettig is en de werkzaamhe-
den interessant zijn.’
Frank is getrouwd met Rachel en 
is vader van vier kinderen: Stef (9), 
Anna (7), Thomas (4) en Juliët (1).
Gevraagd naar zijn hobby’s volgt 
– naast programmeren – een niet 
alledaags antwoord: vliegen.
Samen met enkele mede-techneu-
ten ‘schroefde’ Frank een eigen 
vliegtuig in elkaar waarmee hij ver-
volgens ook nog eens het lucht-
ruim verkiest.
Daar willen we in de toekomst 
natuurlijk wel graag iets meer over 
horen.
Frank heeft toegezegd daaraan 
wel mee te willen werken. ‘Eerst 
even verder inburgeren.’

Even 
voorstellen...

Alom 

tevredenheid 

over werking 

Internet 

Portal Siers
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Drie noordelijke jubilarissen 

‘Hoe groter de leidingen, hoe mooier het werk’

Vrijheid! Het is één woord dat 
Harm Rijkeboer, Harry Smink en 
Jan Otten in koor uitroepen als 
hen wordt gevraagd waarom ze 
tevreden zijn met hun beroep. 
De drie ‘noorderlingen’ vierden 
op 10 september ‘op locatie’ in 
Hoogeveen gezamenlijk hun 
25-jarig jubileum bij Siers L & M. 
Harry Smink weet nog goed hoe 
hij de naam van Harm Rijkeboer 
noemde toen hij goed en wel aan 
de slag was als elektromonteur bij 
Siers. Rayonleider Henny Wolbert 
vond dat Harry wel wat hulp kon 
gebruiken. ‘Harm en ik werkten 
al jarenlang prima samen bij de 
aannemer Van der Lof’, spreekt 
Harry zijn voorkeur uit voor de 
man die - zij het met onderbrekin-
gen - steeds de getrouwe collega 
bleef met wie hij goed kon en kan 
vinden.
‘De eerste acht jaren trokken we 
samen op’, weet Harry. ‘Tot ik met 
een stratenvolleybaltoernooi mijn 
enkel verbrijzelde. Toen raakte de 
verkering uit’, lacht hij.
Gedrieën bijeen in de directiekeet 
in Hoogeveen, waar de tijdens 
de receptie door Herman oude 
Lohuis zéér zelfstandig voorman 
genoemde Jan Otten aan het werk 
is bij de aanleg van een rotonde in 
de Zuidwoldigerstraat, halen de 
collega’s herinneringen op aan 25 
werkjaren.
Naast de vrijheid die het werk hen  
alle dagen weer biedt – de drie 
regelen liefst graag al hun zaakjes 
zelf – zijn Harm en Jan ook eens-
luidend van mening dat grote wer-
ken hen het meest boeien. ‘Hoe 
groter de leidingen, hoe mooier’, 
bezweert Rijkeboer. Grote borin-
gen onder kanaal, spoor of weg 
door. Nachtelijke werkzaamheden. 
Het hele spektakel erom heen. 
Prachtig.’
Als allround monteur leidde Smink 
verschillend mensen op. In het tijd-
perk van de CAI in de jaren tachtig 
werkte hij mee aan de aanleg van 
de kabel-TV in Enschede. Mooie 
herinneringen heeft hij aan de aan-
leg van meer dan vier kilometer 
verlichting langs de gereconstru-

eerde startbaan op de vliegbasis 
Leeuwarden. Daar was ook Harm 
bij betrokken. ‘Het was apart en 
specialistisch werk.’ 
Zo genoten ze ook volop van 
het werk in natuurgebied De 
Weerribben, alwaar je een kilo-
meterlang met een kruiwagen vol 
materialen moest lopen om op de 
werkplek te komen!
Harry: ‘Je kon er met de auto niet 
komen. Vaak wel met de boot, of 
in ons geval lopend met de kruiwa-
gen. Prachtig toch!’ 
Harry is de laatste jaren actief 
met de openbare verlichting in zijn 

woongemeente Hoogeveen, Harm 
Rijkeboer werkt op het project 
Stadshagen in Zwolle.
Ze hebben er heel wat afgeploe-
terd voor hun baas. Of om het 
Harry’s woorden te spreken: ‘Soms 
kwamen we tranen te kort…’

Dat geldt evenzo voor Jan Otten, 
die afkomstig is uit de woning-
bouw en in 1984 in slechte tijden 
zonder werk kwam te zitten. Het 
was de tijd waarin Siers volop 
werk had bij de aanleg van pers-
riolen. Jan nam samen de schop 
ter hand met destijds zelfstandig 

voorman Hans Siers, de broer van 
algemeen directeur Peter Siers. 
Amsterdam, Deventer, Alphen aan 
de Rijn, overal zwierf hij rond. Voor 
hem gold een relining-project van 
Hoorn naar Andijk waarbij een 
speciale uit Italië geïmporteerde 
glasvezelbuis werd aangebracht 
als mooi specialistisch werk. ‘Dat 
zijn bijzondere projecten.’
Voor Harm Rijkeboer zit het arbeid-
zame leven er bijna op. Als alles 
goed gaat is 31 januari 2010 zijn 
laatste officiële werkdag.
Eenmaal in de Vut verruilt Harm 
daarna definitief het druilerige 

Nederland voor de altijd schij-
nende zon in de Dominicaanse 
republiek, waar zijn vriendin Maria 
op hem wacht. Hij benadeelt er 
niemand mee. ‘Ik laat geen gezin 
of zo achter. Heb hier alleen twee 
broers wonen. Vandaar de keus. Ik 
moet alleen mijn huis nog zien te 
verkopen!’
‘Je moet wel onze e-mailadressen 
meenemen’ zegt Harry Smink. 
Harm is dat zeker van plan. ‘Een 
laptop die hier achthonderd euro 
kost, heb je daar voor driehon-
derd…Dus dat komt wel goed.’

Herman 
oude Lohuis 
spreekt 
het drietal 
toe.
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Naam: Harm Rijkeboer  
Geboren: 26-01-1949
Vriendin: Maria       
In dienst bij Siers sinds: 27-08-1984  
Andere werkgever vóór Siers: Aannemer Van der Lof
Huidige functie: Grondwerker, buizenlegger
Collega die een pluim verdient: Harry Smink           
Leukste TV programma: Sport, speciaal autosport 
              en wielrennen
Lievelingseten: Zuurkool met rookworst
Eet per se geen: Snijbonen
Favoriete artiest of groep: André van Duijn
Mooiste vakantieland: Dominicaanse Republiek
Heb een grote hekel aan: Mensen die niet waar maken  
wat ze met een grote mond roepen 
Hobby: Knutselen met hout in de schuur

Naam: Jan Otten
Geboren: 22-12-1958
Vriendin: Aafke
Kinderen: Jeroen (22) en Niek (19)
In dienst bij Siers sinds: 31-07-1984
Andere werkgever vóór Siers: Huisman Woningbouw, 
Steenwijk
Huidige functie: (Zeer) zelfstandig voorman
Collega die een pluim verdient: Sietse Veenman, daar 
werk ik al 13,5 jaar dag in dag uit mee samen     
Leukste TV programma: Ik blijf nergens voor thuis, zelfs 
niet voor voetbal
Lievelingseten: Italiaans, of het nu pizza is of lasagna
Eet per se geen: Snijbonen, van die vieze platte 
draderige dingen
Favoriete artiest of groep: Piratenmuziek, 
Nederlandstalig dus
Mooiste vakantieland: Nederland
Heb een grote hekel aan: Mensen die een afspraak niet 
nakomen
Zou graag een avondje stappen met: Aafke (‘het gras is 
bij de buurvrouw altijd groener’. (Da’s een cryptische. Ze 
is nl zijn buurvrouw)
Wil absoluut niet graag gezien worden met: De 
achterbuurman
Hobby: Bestuurslid dorpsbelang Steenwijkerwold. Verkeer 
en veiligheid en PR-werk zijn mijn aandachtsgebieden. 

Naam: Harry Smink
Geboren: 17-08-1956    
Kinderen: Rutger (21), Michel (18), Jorinde (16), Madelon 
(15)
In dienst bij Siers sinds:  27-08-1984
Andere werkgever vóór Siers: Aannemer Van der Lof
Huidige functie: Allround monteur
Collega die een pluim verdient: Harm Rijkeboer
Leukste TV programma: Voetbal, speciaal Ajax 
Lievelingseten: Boerenkool met rookworst 
Eet per se geen: Zuurkool
Favoriete artiest of groep: BZN
Mooiste vakantieland: Frankrijk 
Heb een grote hekel aan: Grootspraak, mensen met veel 
bla-bla
Zou graag een avondje stappen met: Anita Meijer
Wil absoluut niet graag gezien worden met: Paul de 
Leeuw
Hobby’s: Met de kinderen mee naar sportwedstrijden op 
zaterdag, zondag is mijn enige echte vrije dag 

DE JUBILARIS ONDER DE LOEP Vlnr Jan Otten, Harm Rijkeboer en Harry Smink 
poseren voor de ‘directiekeet’ van Jan in Hoogeveen.
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In het verleden was het bij tijd 
en wijle levensgevaarlijk toeven 
in een bouwput waar in verband 
met reparatie, inbouwing of sto-
ring een leiding, met water op 
temperaturen van vaak boven de 
honderd graden, afgetapt moest 
worden.
Erwin: ‘Je praat dan  wel over een 
hoeveelheden van soms wel 80 
kuub water, zeg maar drie vracht-
wagens vol.’
Vroeger was er geen andere moge-
lijkheid dan domweg de leiding 
afsluiten, een gat zagen, slang erin 
schuiven en het hete water in de 
bouwput laten lopen. ‘Als je bij het 
zagen een slijptol gebruikt kan ik je 
vertellen, dan spuit het water eruit! 
Er blijft zich druk opbouwen en 
vooral als het koud is, krijg je een 
enorme ontwikkeling van stoom. 
Je ziet niets meer in het gat, alles 
wordt nat, met alle gevolgen van 
dien. Er zijn genoeg ongevallen 
bekend waarbij mensen brand-
wonden opliepen omdat ze uit-
gleden en in het water belandden. 

De vellen hingen erbij. In Duiven is 
er iemand met beide benen in het 
water geraakt. Dat gebeurde twee 
jaar geleden. Ook de arbeidsin-
spectie hamerde er toen op dat dit 
zo niet door kon gaan.’
Laatste voorval zette het creatieve 
brein van Erwin aan het werk. Met 
gangbare, standaard materialen, 
bedacht hij een veilig ‘afwatersy-
steem’. Hij benaderde in de werk-
plaats Willy Heijdens, die zijn vin-
ding vorm gaf. 
Het idee werkt als volgt: Als het 
isolatiemateriaal is weggehaald 
wordt óp de leiding een zogehe-
ten ‘opoffer-afsluiter’ gelast.
‘Daarop komt een aanboortoestel 
vergelijkbaar met een gangbaar 
aanboortoestel voor water, alleen 
iets groter. Iets verderop’, wijst 
Erwin op een foto aan, ‘zet je een 
klein tweede kraantje, dat indien 
nodig voor ontluchting gebruikt 
wordt. Zo bereik je dat de boel 
niet vacuüm zuigt. Nadat de las 
is afgeperst, volgt de aanboring. 
Met de hand ratel je de boor door 

de buis. Als het aanboortoestel 
eraf gehaald is, wordt tot bijna 
op de bodem een roestvrijstalen 
buis ingebracht en vergrendeld. 
Vervolgens wordt de slang  aan-
gekoppeld.
Dat gebeurt met beide leidin-
gen (Aanvoer en retour). De twee 
identieke kleine slangen mondden 
samen uit in één grote slang. Deze 
loopt naar een grote giertank.
‘De slang is van een speciaal mate-
riaal dat bestand is tegen zowel 
heet water als hoge druk’, legt 
Erwin uit. ‘Als de leiding bijna leeg 
is kun je er een gat in maken en 
voila: niemand heeft zich kunnen 
branden.’
Het mooie van het systeem is ook, 
vindt hij, dat je het gecontroleerd 
kunt doen. ‘Als een afsluiter niet 
zou werken, wat wel eens gebeurt, 
moest je in het verleden vaak extra 
afsluiters dichtdraaien, wachten tot 
alles leeggelopen was om dan de 
leiding al of niet weer dicht te las-
sen. Nu draai je het kraantje dicht 
en kom je bij wijze van spreken 
over drie dagen terug. We kunnen 
de truc toepassen bij leidingen 
vanaf een grootte van 4 duim. 
In Enschede werd ze al met succes 
uitgevoerd in de Haerspithoek en 
de Weth. Beverstraat. In Arnhem 
ging collega-uitvoerder Eloy de 
Koning ermee aan het werk.
‘Het werkt perfect en is naar ver-

Veilig systeem om leidingen leeg te pompen

Aftapsysteem Erwin Hamer krijgt landelijk navolging

Bescheidenheid sier(s)t uitvoerder Erwin Hamer. Toch heeft de 

Enschedese uitvoerder een puik staaltje van vindingrijkheid laten zien. 

Met de ontwikkeling van een systeem om stadsverwarmingsleidingen 

op een veilige en efficiënte manier leeg te pompen heeft Erwin zijn 

werkgever Siers Leiding & Montage dusdanig in de picture gebracht 

dat ‘zijn grande truc’ landelijk navolging krijgt.

De afsluiter wordt gelast.
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Rayonleider warmte Frank Wensing 
ontzenuwt de bescheidenheid van 
zijn collega Erwin Hamer een beetje. 
‘Hij alléén is de bedenker’, zegt hij.
‘Maar het is natuurlijk in zijn alge-
meenheid hartstikke aardig om in 
een kwestie als deze je concur-
renten een stap voor te zijn. De 
energiebedrijven Essent, Eneco en 
Nuon Warmte hebben besloten de 
vinding landelijk toegepast te willen 
zien in verband met de nieuwe vei-
ligheidsvoorschriften (VeWa). 

In het Enschedese werkveld van 
Erwin Hamer is Essent opdracht-
gever.

Johan Pieterson, toezichthouder bij 
het werk voor Essent, noemt het 
‘fantastisch’ dat iemand goed mee-
denkt en met een oplossing komt 
waardoor er veiliger gewerkt kan 
worden. ‘Hij heeft er echt goed over 
nagedacht en daar heeft nu uitein-
delijk iedereen baat bij.’

De concurrent een stapje voor
houding ook nog eens goedkoop. 
Ga maar na: Je bouwput blijft 
netjes. Geen tijdverspilling aan 
het opschonen. Je kunt gewoon 
verder werken. Geen gedoe met 
pompen die stuk kunnen lopen of 
een vrachtwagen die voor niks aan 
komt rijden.
Met de giertank die het water 
gewoon netjes in de rioolput 
loost, kan namelijk precies worden 
bepaald hoeveel water er weg-
loopt en dit kan dan bij aanvang 
van de werkzaamheden worden 
doorgegeven, zodat er geen onno-
dig transport plaatsvindt.

Siers leiding- en Montageprojekten 
B.V. is onlang door Dun & 
Bradstreet uitgeroepen tot een van 
de kredietwaardigste bedrijven in 
haar bedrijfstak, met de laagste 
kans op faillissement. Volgens de 
faillissementenscore scoort Siers 
Leiding- en Montageprojekten een 
85 wat betekent dat ze bij de 15% 
bedrijven in Nederland hoort met 
de beste kredietwaardigheid. Op 
informele wijze is op 27 augustus 
het certificaat uitgereikt.
D&B (Dun & Bradstreet) is marktlei-
der als leverancier van wereldwijde 
zakelijke informatie en inzicht. Zij 
bieden de klanten al meer dan 165 
jaar tools en deskundig advies voor 
het nemen van betrouwbare kre-
diet-, marketing- en aankoopbe-
slissingen. Concerncontroller van 
de Siers Groep Bart Bossewinkel 
licht toe: ‘Als ondernemer wil je 
verantwoord zaken doen en risi-
co’s zo veel mogelijk uitsluiten. De 

rapporten van Dun & Bradstreet, 
maar ook die van Graydon, bie-
den informatie over onder andere 
het betalingsgedrag, het faillisse-
ment- en betalingsrisico, maar ook 
informatie over de bedrijfsleiding, 
de moedermaatschappij, haar fili-
alen en de juridische structuur. 
Daarnaast bevat het rapport een 
financiële samenvatting waarin cij-
fers uit de balans en resultatenreke-
ningen over de afgelopen jaren zijn 
weergegeven’, aldus Bossewinkel, 
die nog eens aangeeft dat Siers 
Leiding- en Montageprojekten 
B.V. naast kwaliteit, haar financiële 
gezondheid hoog in het vaandel 
heeft staan. ‘Wij streven er naar 
om onze onderaannemers en leve-
ranciers altijd zo spoedig mogelijk 
te betalen. Zij zijn immers het ver-
lengstuk van onze organisatie. Een 
dergelijke handelwijze geeft zowel 
bij ons als bij hen een stuk rust en 
zekerheid.’ 

‘Siers heeft haar zaken financieel ook goed op orde’

Toekenning certificaat door D&B

De gevaarlijke situatie van vroeger...

...en de stoomvrije situatie van nu.

Concerncontroller 
Bart Bossewinkel

‘Financiële 

gezondheid 

hebben wij 

hoog in het 

vaandel staan.’
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Hoewel hij graag nog anderhalf 
jaar door had gewerkt, heeft hij nu, 
zeker ook vanwege zijn gezond-
heid, vrede met de situatie.
Want de grondwerker/buizenleg-
ger heeft de afgelopen tijd aardig 
wat voor de kiezen gekregen. 
Het begon ermee dat hij een paar 
jaar geleden zomaar ineens kort 
het bewustzijn verloor. De neuro-
loog kon er geen verklaring voor 
vinden en toen Bennie twee jaar 
geleden de werkdraad weer voor 
halve dagen op wilde pakken ging 
hij al snel opnieuw onderuit. 
Dat bracht hem van de neuro-
loog bij de cardioloog. Hartritme-
stoornissen bleken de oorzaak. 
Vlak onder de huid van zijn sterk 
gespierde borstzak draagt Bennie 
nu een apparaatje. Een bijbehorend 
aangegordeld kastje registreert de 
‘handel en wandel’ van zijn hart. 
Heel langzaam kreeg Bennie het 
vertrouwen in zijn lichaam terug.
Niets moet nu nog langer. Genoeg 
lichamelijk werk verzet. Als 37-jari-
ge kwam Bennie in 1986 bij zijn 
huidige baas terecht. Als vrachtwa-
genchauffeur kwam hij uit de trans-

portwereld van vee en veevoeder. 
‘Ik ben in de vrachtwagen groot 
geworden’, lacht hij. ‘Ik zat er al 
in toen ik nog geen rijbewijs had.’  
Zijn werk bij Siers voerde hem 
van Amsterdam tot Groningen. 
‘Werken bepaalde mijn leven. Ik 
ben er alle dagen fluitend naar toe 
gegaan. Was altijd eerder aanwe-
zig dan nodig. Moest ik om acht 
uur beginnen, dan was ik er om 
half acht. Natuurlijk werk je voor 
de centen, maar de contacten met 
de collega’s waren prettig. Met 
André Besten en Willy van Dam 
heb ik plezierig gewerkt. Als laat-
ste onder Ted Brons in het Zwolse 
Stadshagen. We verstonden elkaar 
en kwamen voor elkaar op. Ik heb 
altijd voor iedereen klaar gestaan.
Het bedrijf Siers heeft mij van alle 
kanten altijd gesteund. Heeft veel 
voor mij gedaan.’

Er op uit
Zijn camper is Bennie’s lust en 
leven. Dat hij door zijn ziekte twee 
jaar geleden zijn rijbevoegdheid 
kwijt raakte, trof hem dan ook diep. 

Bennie Berendijk in de Vut

‘Als ik maar een stuur kan vasthouden!’

‘Als ik maar een stuur in mijn handen kan houden’, omschrijft Bennie 

Berendijk zijn beste gevoel van welbevinden. Zijn ‘baas’ wist ervan. 

Want was er een klus met de trekker, dan wist hij Bennie daar altijd 

voor te porren. Dat is nu verleden tijd. Na 23 jaren bij Siers L & M 

nam Bennie donderdag 17 september tijdens een receptie in Raalte 

afscheid. En trad hij officieel toe tot het legioen der oudgedienden.

Molly de hond mag altijd met Bennie en Tiny mee op reis.
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Monteur 
werkplaats 
Oldenzaal

Bart 
Wolbert

‘Hier doe je 
alles samen’

Als onderhoudsmonteur bij 
Heisterkamp Transport in zijn 
woonplaats Oldenzaal had Bart 
Wolbert (25) na vijf jaar op zekere 
dag genoeg van zijn dagelijkse  
werkzaamheden. ‘Ik was het echt 
zat, het was teveel van hetzelfde. Ik 
hield me bezig met het onderhoud 
van de trailers.’
Op 2 juli kwam Bart bij Siers in 
Dienst.
‘Dit werk kent voor mij veel meer 
variatie’, zegt hij, terwijl hij bezig 
is met de reparatie van een grote 
trekker. ‘Dan bouw ik busjes in, 
dan weer ben ik bezig met een 

compressor of aggregaat of met 
werk voor het magazijn. Dat is 
afwisselend. Hier doe je ook alles 
samen. In mijn vorige werk deed ik 
veel alleen. En vooral de variatie in 
het werk en de gezelligheid spre-
ken me erg aan.’
Bart studeerde (MTS) werktuig-
bouwkunde  niveau vier aan het 
ROC van Twente en studeerde in 
de avonduren bedrijfskunde. ‘Tot 
mijn 22ste heb ik doorgeleerd.’ 
Nog (vrij)gezellig inwonend bij 
zijn ouders heeft Bart in zijn vrije 
tijd genoeg energie over voor het 
carnaval. Hij is lid van de Raad 
van Elf van carnavalsvereniging de 
Oelewappers en maakt deel uit 
van de technische commissie van 
de club. In september is hij alweer 
druk bezig met de bouw van een 
praalwagen voor de optocht van 
2010. Vooral bij het constructie-
werk heeft de club aan hem vast 
een goeie!
Bart is verder scoutingleider bij de 
Titus Brandsmagroep.   

Even voorstellen...

Sinds december mag hij weer auto-
rijden. Voor het besturen van de 
vrachtwagen moet hij tot 2012 vrij 
van aanvallen blijven. 
Maar het gaat hem gelukkig nu 
goed. De grote camper werd inge-
ruild voor een kleinere, zodat ook 
echtgenoot Tiny (50) zonodig ach-
ter het stuur kan kruipen. Met hond 
Molly in hun kielzog zijn ze medio 
september net terug van veertien 
dagen Frankrijk. ‘Heerlijk is dat met 
de camper. Je kunt gaan en staan 
waar je wilt. Is het ergens leuk dan 
blijf je, staat het niet aan dan trek 
je verder.’ Dat deden we dertig 
jaar geleden al met onze eerste 
camper, een omgebouwde oude 
bus zonder douche en wc. Italië, 
Schotland, Denemarken, Engeland, 
Frankrijk, we zijn overal geweest.’
De kinderen Ilonka (22) en Caspar 
(20) groeiden ermee op. En hoewel 
echtgenote Tiny nog gebonden is 
aan haar werk bij de supermarkt die 
op de kleintjes let, zit de volgende 
trekvakantie alweer in hun hoofd. 
Dat wordt Noorwegen.
Want Bennie moet wel zijn stuur 
vast blijven houden!

Motoren toeren door 
Münsterland
Mede-organisator Albert Jaspers doet verslag van de 
motortoertocht: ‘Zaterdag 29 aug. Hebben we de dertiende Siers 
motortoer gereden. We hadden deze keer een grote opkomst, 
plusminus 42 personen. Er reden 30 motoren mee. Deze keer 
hadden Benno en ik weer een rit door het Duitse Münsterland 
uitgestippeld. De eerste koffiestop was bij vliegveld Stadlohn 
waar we nog wat vliegtuigjes hebben zien opstijgen. Daarna naar 
een grote zendmast gereden, langs mooie slingerwegen en hier 
even een rookpauze in gelast.
Na een lunch, waar enkele mensen nat aankwamen, zijn we weer 
langs mooie toerwegen naar Oldenzaal gekacheld. Al met al een 
mooie dag.

De firma Siers willen we bedan-
ken voor de sponsoring. En 
natuurlijk ook dank aan Chris 
en Theo in de bezemwagen. Zij 
hebben ons beloofd volgend 
jaar ook met een helm op te 
rijden!’
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Het tracé loopt pakweg van Mc 
Donalds tot aan de voet van de 
Holterberg.
Als dat alles gerealiseerd is zal 
de bedenker van het plan - de 
inmiddels overleden plaatselijk 
bekende kastelein Leo ten Brinke - 
zich postuum zeer vereerd voelen. 
De aannemerscombinatie, die in 
september begon met de werk-
zaamheden, draagt zijn naam. Leo 
ten Brinke zal waarschijnlijk ook 
de naam zijn van de toekomstige 
tunnel. De cafébaas kwam al in 
1975 met het idee op de prop-
pen. Sindsdien is er enorm veel 
over gesproken, gedubt, gewikt 
en gewogen en besloten.
Siers L &M is, zowel ten kantore 
vanaf maart 2008, als met eigen 

lieden in het veld sinds de bouw-
vak nauw bij het project betrok-
ken. Als eerste boog het technisch 
bedrijfsbureau zich over de onder-
grondse infra. Een inventarisatie 
van bestaande kabels en leidingen 
was voor de werkvoorbereiders 
Jochen Tulp, en vooral ook voor 
Michel Bos, tot augustus 2008 
intensief bureauwerk. Er diende 
vervolgens een tracé ontworpen 
te worden voor het herstellen van 
de kabelverbindingen. Contact 
met betrokken nutspartijen Vitens, 
Enexis en TReNT (glasvezel) bood 
de nodige inzichten en ook de 
Koninklijke Ten Cate was gespreks-
partner. Immers de hoofdvestiging 
van het bedrijf bevindt zich aan 
de éne en twee productie-locaties 

aan de andere kant van de spoor-
lijn. Ook die eigen leidingen van 
Ten Cate moeten verlegd worden.
Vele neuzen dienen dezelfde kant 
op te wijzen en naast genoemde 
instanties laten ook de gemeente 
Hellendoorn, ProRail en provincie 
hun invloed gelden.
Siers kan wat contact met de nuts-
bedrijven betreft altijd terecht bij 
combi-coördinator Frits Salverda.
‘Tekenwerk, prijsberekeningen 
voor de opdrachtgevers, aanvraag 
van vergunningen en ontheffingen, 
uitpluizen van de apv en assistentie 
bij projectovereenstemming tussen 
nutspartijen en Rijkswaterstaat zijn 
werkzaamheden waarmee we ons 
tot op de dag van vandaag bezig-
houden’, melden Jochen en Michel 
begin oktober bij een bezoek aan 
Nijverdal. Michel heeft zijn geavan-
ceerde spiegelreflexcamera mee-
genomen om, als hobby-fotograaf, 
zijn eigen voorbereide werk in uit-
voering te zien en op de gevoelige 
plaat  vast te leggen.
Vijftien kruisingen zijn gepland, 
rekent uitvoerder Martijn Worm 
even vlot uit. Gestuurde borin-
gen zijn nodig waar het werk de 
spoortunnel kruist, persingen in de 
andere gevallen.

‘Bij een complex werk
als dit wordt de planning
nogal eens verstoord’

‘De planning wordt bij een groot 
project als dit geregeld verstoord 
door de complexiteit van het 
geheel. De oorspronkelijke plan-
ning gaat nogal eens op de schop, 
bijvoorbeeld in verband met voor-
belastingsterpen ten behoeve van 
de zetting. De omstandigheden 
werken niet altijd in een ieders 
voordeel’, meent Martijn Worm. 
‘Er verandert nogal eens iets, bij-
voorbeeld ook doordat we met 
sanering te maken krijgen. Dan 
loopt alles vertraging op. Vanwege 
de complexiteit en de grootte ook 
heeft Rijkswaterstaat een eigen 
communicatiemedewerker op het 
project gezet.’

Sublieme staaltjes precisiewerk bij aanleg tunnel Nijverdal

De aanleg van een tunnel dwars door Nijverdal is een omvangrijk en 

complex project van mega-omvang en geeft bij tijd en wijle sublieme 

staaltjes van niet alledaags vakwerk te zien.

De tunnel met een dubbelbaans rijweg over een tracé van zes 

kilometer moet Nijverdal na 2013 bevrijd hebben van jarenlange 

verkeersoverlast. De aanpak is rigoureus. Vier spoorwegovergangen 

verdwijnen, er komt een nieuw station, er verrijst een spoorbrug met 

dubbelspoor over de Regge…

Hier wordt een controlemeting verricht van de buizen bij de gestuurde boring aan de 
Joncheerelaan in Nijverdal.
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Als ‘heikel aspect’ noemt hij ook 
het NGCE-onderzoek, oftewel de 
Niet Gesprongen Conventionele 
Explosieven. ‘De Reggebrug is in 
de oorlog platgebombardeerd en 
de kans dat je hier in de grond iets 
tegenkomt uit die periode is niet 
ondenkbaar. Het dient terdege 
uitgesloten worden dat oude pro-
jectielen of ander ongerief geraakt 
kunnen worden tijdens graafwerk-
zaamheden.
Martijn legt uit: ‘Je hebt bij NGCE 
drie onderzoeksmethoden: diep-
tedetectie met een kraan, opper-
vlaktedetectie en gecontroleerd 
graven. Op die manier worden ver-
dachte objecten in kaart gebracht. 
Tot dusver zijn er enkele munitie-

patronen gevonden bij de Regge, 
en een heleboel oud ijzer. 
Begin volgend jaar, zo is het plan, 
worden de damwanden geslagen 
en vervolgens de kuip gelegd.
Aan het Nijverdal project werken 
momenteel Rein Bakker, Johannes 
Letteboer, Gerrit Dwars (kraanma-
chinist) Als alle huidige obstakels 
genomen zijn dan zal het aan-
tal ploegen verder worden uitge-
breid.

Over groutankers 
en gyroscoop-
sondes
Ten tijde van ons bezoek aan 

Nijverdal gaan proefankers de 

grond in, waarbij meerdere uit-

voeringstechnieken en dieptes 

uitgeprobeerd worden. 

Deze zogenoemde groutankers  

moeten voorkomen dat de  

tunnelbak bij hoge grondwater-

standen gaat opdrijven. 

Deze groutankers worden dieper 
aangebracht dan de gestuurde 
boringen. Het is dus van groot 
belang de gestuurde boringen met 
grote nauwkeurigheid in beeld te 
brengen, om zo eventuele scha-
des tijdens het aanbrengen van 
de ankers te voorkomen. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van gyros-
coopgestuurde boringen, op basis 
van x,y en z coördinaten. Als de 
gestuurde boring erin zit wordt 
de werkelijke ligging van de man-
tel- en mediumvoerende buizen 
in kaart gebracht door een con-
trolemeting met een gyroscoop-
sonde. Deze werkwijze maakt het 
mogelijk om de ligging van de 
gestuurde boring, met een diepte 
van 18 meter, nauwkeurig mogelijk 
in kaart te brengen.  

Sublieme staaltjes precisiewerk bij aanleg tunnel Nijverdal

Hoofd 
calculatie

John 
Lubberding

‘Platte orga-
nisatie werkt 
effectief’

Op het Technisch bedrijfsbureau van 
de Siers Groep aan de Schelmaatstraat 
is op 31 augustus John Lubberding 
(44) aangeschoven. John is afkomstig 
van Dura Vermeer Ondergrondse Infra, 
waar hij de afgelopen veertien jaar in 
een soortgelijke functie werkzaam was, 
namelijk die van werkvoorbereider/cal-
culator. Bij Siers voert hij de titel ‘hoofd 
calculatie’. Het veranderde beleid bij 
zijn vorige werkgever zette hem op 
speurtocht naar een nieuwe uitdaging. 
Tot nu toe heeft hij het uitstekend naar 
de zin. ‘Siers kent een plattere orga-
nisatie dan Dura Vermeer. Dat merkte 
ik hier gelijk. En ik moet erbij zeg-
gen dat zoiets mijn inziens effectiever 
werkt’, merkt hij op. Ook de kennis van 
zaken en de goede samenwerking op 
alle niveaus spreken John aan.  John 
groeide op in het Twentse Wierden 
en stroomde na de Havo door naar de 
MTS te Almelo en studeerde vervol-
gens HTS Elektrotechniek in Zwolle. Hij 
is woonachtig in het Sallandse Wijhe en 
is gehuwd met Sylvia. John is vader van 
twee zoons Rick (14) en Jos (12). Naast 
zomerse ritten op zijn racefiets en het 
beoefenen van de hardloopsport in de 
winterdag is het wandelen in de bergen 
zijn grote passie. ‘De ongerepte natuur 
hoog in de bergen, het weidse land-
schap, daar beleven wij elk jaar met 
ons gezin opnieuw veel plezier aan. In 
de Oostenrijkse Alpen overnachten we 
altijd enkele keren in berghutten. De 
sfeer daar is heel apart.’ John werkt 
zich op dit moment in om zich de orga-
nisatie eigen te maken. Een onderdeel 
hiervan is het bezoeken van de diverse 
locaties in het land. ‘Gewoon een dag 
meegaan met de rayonleiders om op 
die manier de mensen en de werkpro-
cessen te leren kennen, is een wijze 
om de organisatie te doorgronden, en 
die is gedegen en staat goed op de 
rit’, aldus John.

Even 
voorstellen...

Michel Bos van het Technisch 
Bedrijfsbureau is nauw 

betrokken bij het tunnelproject. 
Als hobbyfotograaf legt hij het 

werk van A tot Z vast. 
(Zie collage pag 14).
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Rilana, eigenaar van speelgoedzaak 
Intertoys in Losser, komt aangewan-
deld en haalt een grote sleutelbos 
voor de dag. Op deze regenachtige 
donkere oktober-avond opent ze 
speciaal voor Siers de winkeldeur. 
We glippen snel mee naar binnen. 
Rilana ontsteekt de lichten en zie: 
Wát een collectie! ‘Ik ga maar gauw 
even koffie zetten, de dames zullen 
zo wel arriveren’, zegt ze.
Sinterklaas is nog in geen velden of 
wegen te zien, al hebben zijn snoep-
bodes de supermarkten al weken 
geleden volgestouwd met lekkers. 
Voor de aanschaf van cadeautjes 
voor de Sierskindertjes raadpleegt 
hij graag bekwame handlangers. 
Zoals Anky Loohuis (ja, van Jurgen), 
en Monique Oude Griep (ja, van 
Ronny). Judith Boonstra (ja, van 
Jan), en Leonie Brinkcate (van Siers 
dus) en Joyce Nijmeijer (ook van 
Siers natuurlijk). De dames zijn de 
sint al jarenlang behulpzaam bij het 
inslaan van presentjes. Dit jaar voor 
maar liefst 91 0- tot en met 8-jarige 
jongens en meiden. Sint pakt bij 
Siers royaal uit. Een cadeau mag 
vijftien euro kosten en omdat de 
keus groot is gaat hij - de bedrijfs-
visie getrouw - niet lukraak te werk.  
Zijn vijf  aangestelde keurvrouwen 
oordelen kritisch en beslissen ver-
volgens democratisch. Ze hebben 
allemaal hun huiswerk gedaan. Dat 
houdt in: de catalogus doorge-
wandeld en per leeftijd een keus 
gemaakt voor jongens en meisjes. 
Nu worden de neuzen bij elkaar 

gestoken. Op papier staat exact 
genoteerd wat er de afgelopen 
jaren vergeven is. ‘Zodat een kind 
bijvoorbeeld niet twee jaar ach-
tereen een gezelschapsspel krijgt.’ 
Al gauw ligt de vloer bezaaid met 
allerlei mógelijke cadeaus.
Soms valt de keus op een geschenk 
voor jongens en meisjes apart, 
soms krijgen ze uiteindelijk hetzelf-
de. Zoals bijvoorbeeld de wereld-
bol met lichtje. Daarover zijn de 
dames het snel én unaniem eens: 
‘Leuk voor iedere 8-jarige’.
Of neem het voetbalspel voor 
6-jarige jongens. ‘Timon kreeg het 
twee jaar geleden en hij speelt er 
nóg mee’, brengt Anky in. Ze tovert 
midden in de winkel een knalroze 
keyboard tevoorschijn en begint er 
op te spelen. ‘Dat vind ik zó gewel-
dig. Echt iets voor meisjes van 6!’
Joyce heeft voor die dametjes 
echter een make-upkoffertje op 
het oog. Er wordt druk gediscus-
sieerd. 
Rilana adviseert waar ze kan. (‘Voor 
een elektrische trein zou ik niet 
kiezen, daar kun je beter iets meer 
geld aan uitgeven’).  Anky noteert 
de uiteindelijke bestelling op een 
lijst. En dan is het tijd voor thee of 
koffie. Met uiteraard een specu-
laasje. Er wacht de dames na deze 
avond nóg een heerlijk avondje 
inpakken en snoepzakken maken.
Ja, de sint mag wel zeer content 
zijn met deze gezamenlijke inspan-
ningen. En de Sierskindertjes met 
hem.

Handlangers van de sint

Uitvoerder 
Siers L&M

Bertran 
Burgmeijer

‘Dit had ik 
jaren eer-
der moeten 
doen’

‘Dit had ik tien jaar eerder moeten 
doen.’ Aldus uit Bertran Burgmeijer, 
uitvoerder op het Apeldoornse 
uitbreidingsplan Zuidbroek, zijn 
tevredenheid over zijn nieuwe 
werkgever.
De 33-jarige inwoner van de kleine 
buurtschap Hoorn bij het Gelderse 
Heerde kwam 17 augustus officieel 
in dienst. Bertran is afkomstig van 
de Van Gelder Groep, waar hij ook 
de functie van uitvoerder bekleed-
de. Hij kon er na afronding van 
zijn MTS-opleiding meteen aan de 
slag.  ‘Toen ik besloot een nieuwe 
uitdaging aan te gaan heb ik twee 
sollicitaties gestuurd. Eentje naar 
BAM en eentje naar Siers. Siers 
reageerde het snelst.. Ik ben er 
hartstikke blij mee. Het bevalt me 
hier perfect. Vooral als ik zie hoe 
Siers met haar personeel omgaat . 
Dat was ik niet zo gewend.’
In Zuidbroek, waar hij onder meer 
samenwerkt met Robert Blanke, 
neemt hij het combi- en hoofdlei-
dingenwerk voor rekening. In de 
Apeldoornse Vinexwijk wordt ook 
volop gewerkt aan de stadsver-
warming. ‘Er is hier dagelijks zo’n 
twaalf man in touw.’
Bertran Burgmeijer is gehuwd met 
Mariëtte en heeft twee kinderen. 
Niek van 6 en Denice van 4 jaar 
oud.
Zijn hobby’s zijn schaatsen, moun-
tainbiken en de 55 meter diepe 
achtertuin, waar de koi-karpers zijn 
grootste liefhebberij zijn.

Even 
voorstellen...

Vlnr Joyce, Monique, Leonie, Anky en Judith
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Duiker Tonny Klein Gunnewiek geraakt door fascinerende wereld onder water

Een wondere wereld onder het wateroppervlak

Wel observeerde hij ontstellend 
veel mooie, aparte en fascine-
rende zeedieren in Egypte. De 
keurmeester van klein handge-
reedschap, die bij Siers ‘buiten’ 
zijn keurwerk verricht en ‘binnen’ 
in het magazijnkantoor zijn admi-
nistratie bij houdt, kwam in 1996 
via een goede kennis in aanraking 
met de duiksport. ‘Als vrachtwa-
genchauffeur kon ik destijds wel 
wat lichaamsbeweging gebruiken 
en tegelijk leek het me wel aardig 
voor de sociale contacten. Denk 
niet te licht over de duiksport!’, 
waarschuwt hij er meteen achter-
aan, ‘duiken is letterlijk loodzwaar 
werk. Daar kom je al gauw achter 
als je je boeltje bij elkaar pakt. 
Als je in zout water duikt sleep je 

zestien kilo lood op je rug en daar 
komen nog zuurstofflessen bij die 
21 kilo per stuk wegen.’
In ons kikkerland houdt Tonny als 
lid van de Hengelose Sportduikers-
club in de winterdag zijn conditie 
op peil met de ‘flessentraining’ 
in het Twentebad. Als het weer 
een beetje meezit duikt hij vanaf 
de Pinksterdagen onder de blote 
hemel het water in. ‘We begin-
nen meestal vlak bij mijn huis, in 
het Grasbroek, een afgraving van 
de A1. Daar liggen op 14 meter 
diepte een onderwaterhuis, een 
zeilbootje en een rioolbuis. Maar 
echt ideaal is het er niet. Te donker 
en stoffig.’ Gelukkig zijn er voor de 
duiker in den lande meer moge-
lijkheden in de diepte af te dalen. 

Vissen en krabbe-
tjes kijken in het 
Oostvoornsemeer 
bijvoorbeeld, of 
duiken naar wrak-
ken uit de Tweede 
Wereldoorlog in de 
Noordzee. Of wat 
te denken van een 
kijkje in de cockpit 
van een Boeing 707 
in Zoelen bij Tiel. 
Tonny heeft het ale-
maal gedaan.
Het echte duiksei-
zoen start voor de 
inwoner van Ambt 
Delden ieder voor-

jaar met een meerdaags 
uitstapje naar Scharendijk 
in Zeeland. Door de jaren 
heen heeft Tonny drie van 
de vier te behalen ‘ster-
ren’ bij elkaar gedoken. 

 ‘In bezit van 
die duikbrevetten 
mag hij ook zuur-
stof toedienen en 
hartreanimaties 
verrichten. Ook is 
hij bevoegd nitrox-
duiker. ‘Dat is dui-
ken met een hoog 
gehalte aan zuurstof 
in je ademlucht’, legt 
hij uit. ‘Een duiker zakt 
10 meter per minuut. 
Dat noem je de afzaktijd. 
Vervolgen blijf je een tijd 
op de bodem. Die bodemtijd 
is meestal drie kwartier, waarna 
je weer opstijgt. Bij het opstijgen 
maak je meerdere stops om je 
lichaam uit te laten wasemen en 
de stikstof, die zich onder druk in 
je lichaam heeft opgebouwd, weer 
uit te blazen. Ook de techniek 
‘decompressieduiken’ heeft Tonny 
zich eigen gemaakt. ‘Je kunt daar-
mee de bodemtijd verlengen door 
heel precies te bereken op welke 
diepten je je stops moet maken. 
En bij alles telt: hoe dieper je gaat 
des te korter is de bodemtijd.’

Het mooiste dat Tonny Klein Gunnewiek ooit onder water zag? ‘Dat 

moet ik nog tegenkomen.’ Nog nooit stuitte hij tijdens zijn duiksessies 

op een witte walvishaai of een hamerhaai. 

Scorpioenvis

Tonny (rechts) 
tijdens 
een ijsduik.

Zeeschildpad
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Dat duiken niet zonder gevaar is 
spreekt voor zich. Wie zich ech-
ter goed aan de regels houdt, 
geen agressieve pijlstaartrog op 
zijn pad treft (-zoals de onfor-

tuinlijke TV-bekendheid 
Steve Irwin…-) of anders-

zins door onheil wordt 
getroffen hoeft volgens 
Tonny zijn leven niet 
te vrezen. ‘Als je onder 

water respect hebt voor 
de dieren hebben ze dat ook voor 
jou.’ Dat heeft hij zeker ervaren 
toen hij drie jaar geleden besloot 

zijn grenzen te verleggen.

Egypte
In eerste instantie met echt-
genote Adéle en later 
met een duikvriend uit 
Rosendaal maakte Tonny 
duikreizen naar Noord en 
Zuid Egypte. Het walhalla 
voor duikers.
Hoewel die uitstapjes 
voor hem zeker niet bete-

kenen dat hij de sport in 
eigen land minder is gaan 

waarderen. Wél werd hij 
bijzonder aangenaam 
getroffen door de won-
dere wereld onder het 
wateroppervlak van de 
Rode Zee.

Waaierkoraal, tafelko-
raal, anemonen. Papegaaivissen, 
clownsvissen en niet te vergeten 
de murenes. Fascinerende paling-
achtige vissen. Ze zijn wel vier 
meter lang en veel dikker dan hun 
soortgenoot en zijn getooid met 
een enorme lobbeskop. 

‘Overdag zitten ze in hun hol, ’s 
nachts gaan ze op jacht. Ze zijn 
prachtig, je raakt er niet op uitge-
keken’, aldus Tonny die het beest, 
inclusief tandenstookvisje op zijn 
huid met dichte en open bek gewel-
dig wist te fotograferen  
Tijdens zo’n nachtduik 
genoot hij ook volop 
van de schoonheid van 
de roze-rode Spanish 
Dancer. 
‘Of neem de blue spot-
ted stingray. Het is 
net een pannenkoek of een rond-
zwemmend tafelkleedje met hel-
derblauwe stippen. Een wonder-
lijke vis met grote bolle ogen, die 
plat vanaf de zandbodem ineens 
op komt zwemmen. Hij heeft als 
wapen wel een scherpe punt-
staart, maar als je gewoon rustig 
blijft doen ze niets.’ Dat is zijn 
algemeenheid een belangrijk iets 

bij het duiken: altijd rustig blijven. 
Ook als je in nood bent. Een duiker 
heeft altijd een buddy bij zich. ‘We 
geven elkaar onder water signalen. 
Een met de vingers gevormde O 
betekent ‘ik zie iets moois’, fladde-

ren met de vingers bij 
het oor betekent: ‘ik 
heb last van druk op 
mijn oren’, en een snij-
gebaar met de vlakke 
hand langs de keel 
beduidt: ‘ik heb pro-
blemen met de zuur-

stof.’ De O wordt veel toegepast.
‘Het is geweldig om tussen die 
aparte vissen te zwemmen. Echt 
fascinerend. Mijn vrouw had het 
in Egypte al snel een keer gezien. 
Alleen maar een beetje aan het 
strand liggen is ook niets voor mij. 
Onder water gaat een prachtige 
wereld voor je open!’

‘Duiken is 

letterlijk een 

loodzware hobby’

Murene
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Nieuwe Bobcat-
vrachtwagens Bopa

Adviseur geo 
informatie

Robin Kok

‘GIS heeft 
sterk mijn 
interesse’

‘Ik ben Robin Kok en sinds sep-
tember werkzaam als adviseur Geo 
Informatie bij Geo-Audit, onder-
deel van Tablin.
Na mijn studie Sociale Geografie 
aan de Universiteit Utrecht heb ik 
onder andere gewerkt als beleids-
adviseur ruimtelijke economie bij de 
Kamer van Koophandel Rotterdam 
en sociaal geografisch onderzoe-
ker bij het onderzoeksbureau van 
de VNG. Omdat Geo-Informatie, 
en daarbinnen GIS, mijn sterke 
interesse hebben, ben ik aanvul-
lend de opleiding Geo-Informatie 
bij Nieuwland in Wageningen gaan 
doen. Aansluitend heb ik gewerkt 
bij ESRI en de laatste jaren als GIS-
specialist bij de gemeente Den 
Helder. Met vrouw en twee kinde-
ren in Enschede werd het wekelijks 
reizen naar Den Helder toch een 
beetje te gortig en heb ik besloten 
in deze regio een leuke GIS-baan 
te zoeken.

Even 
voorstellen...

De vrachtwagen 
is op maat 
‘geknipt’ voor 
vervoer van de 
Bobcat, 
ervaart ook 
chauffeur Koen 
Ensink. 

Bopa siert sinds begin dit jaar het 
straatbeeld met twee nieuwe en 
royale vrachtwagens.
De wagens zijn aangeschaft om de 
in beheer van de Siers Groep naar 
eigen ontwerp en ergonomie ont-
worpen ‘Bobcats’ te vervoeren van 
de ene werkplek naar de andere.
Deze aardingsmachines werden 
door de jaren heen steeds effec-
tiever toe- en uitgerust. Naar een 
model dat vorig zomer in gebruik 
werd genomen zijn een tweede en 
derde Bobcat vervaardigd. Voor 
de berijder van de vrachtwagen, 
Koen Ensink, is het 
werk fysiek een stuk 
aantrekkelijker gewor-
den.
De nieuwe Bobcats zijn 
beter en werken effec-
tiever dan de vroegere 
modellen. Ze zijn op 
en top ergonomisch 
gevormd en op maat 
‘geknipt’ voor gemak-

kelijk vervoer per vrachtwagen. 
Naast het feit dat het vervoer een 
stuk gemakkelijker gaat, hebben 
de apparaten ook een grotere 
actieradius. Dat betekent minder 
vaak aardpennen inladen, aange-
zien er meer vervoerd kunnen wor-
den. De ‘oude’ Bobcat blijft nog 
stand-by gaat voortaan vervoerd 
worden in de aanhanger. 
Ook in het magazijn aan de 
Schuttersveldstraat zijn voorzie-
ningen getroffen om materialen 
gebruiksvriendelijk en ‘pakklaar’ te 
bergen.

Tijdens een receptie op 17 september heb ik,  
samen met mijn echtgenote, afscheid genomen 
van mijn werk bij de firma Siers. Langs deze weg 
wil ik directie en collega’s bedanken voor de jaren-
lange prettige samenwerking. Speciaal bedank ik 
John Wargers en Leonie Brinckate van de afdeling 
personeelszaken voor hun steun en hulp door de 
jaren heen. En natuurlijk een speciaal bedankje aan 
mijn naaste Siers-collega’s Willy van Dam, André 
Besten en kraanmachinist Johan Houwelink voor 
hun cadeau! Een appeltje voor de dorst gaat er altijd 
in! Het ga jullie allemaal goed!

Raalte, Tiny en Bennie Berendijk

Bijzonder vereerd voel ik mij dat ik op 29 september 
2009, in een geweldige ambiance, mijn veertigjarige 
verbondenheid met het bedrijf mocht vieren. Wat ons 
verheugde was de aandacht die ons te beurt viel. En 
niet te vergeten de cadeaus. Ook de reacties van col-
lega’s die niet aanwezig konden zijn, waren hartverwar-
mend. Mede namens mijn vrouw Carla, onze kinderen 
en hun partners, wil ik iedereen hartelijk bedanken. In 
het bijzonder de heer en mevrouw Siers jr., de heer 
en mevrouw Siers sr., Ben olde Scholtenhuis en al mijn 
directe collega’s voor het feit dat ze 40 jaren lang heb-
ben gezorgd voor een uitstekende saamhorigheid.

                                                                          
Oldenzaal, Willy Halink
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Nieuwe Bobcat-
vrachtwagens Bopa

Dan voel je je weer kind…
Op een doodgewone werkdag in september 
voelden Willem Goudkuil en Ruud Kamsteeg – 
toch echt volwassen kerels - zich even weer kind.
Kleine jongens tussen de schommels, het klimrek 
en de wip.
In opdracht van Tennet zijn de westerse collega’s 
vanuit Ridderkerk na de bouwvak bezig gegaan 
met de aanleg van een 150kV-verbinding tussen 
Voorburg en Wateringen.
Het tracé kruist een speeltuin, en de toestellen 
dienden verwijderd te worden. Maar eer dat werk 
ter hand werd genomen, konden Willem en Ruud 
het niet laten even samen de peuter-wip aan een 
laatste test te onderwerpen.
Back to childhood!
En ze pasten er nog op ook!

Een VVV-route voor een interessan-
te stadswandeling door Oldenzaal, 
dat is wat de 130 oud-gedienden 
van de firma Siers op zaterdag 3 
oktober werd voorgeschoteld, toen 
ze na de koffie en krentewegge in 
het centrum van de boeskoolstad 
afwachtten wat het programma hen 
dit keer te bieden had. Bij het jaar-
lijkse uitje voor de oud-werknemers 
fungeerden, ondanks de gids die 
de groep begeleidde, vooral de 
raséchte Oldenzalers als vraagbaak. 
Hoe zag het er hier vroeger dan wel 

uit? Wie woonden er op deze plek?
Na de wandeling trok de groep naar 
restaurant Pan in De Lutte, waar, na 
de ontvangst met een borreltje, een 
overheerlijk koud en warm buffet 
werd opgediend.
Algemeen directeur Peter Siers 
praatte de groep bij over de ont-
wikkelingen binnen het bedrijf.
Mét hem toonden de oud-werkne-
mers zich zeer verheugd over het 
feit dat de vlag er bij Siers, ondanks 
de crisistijd, nog steeds goed bij 
hangt.

Oud-werknemers wandelen 
door oud Oldenzaal

In café-restaurant De Nieuwe Kar 
in Voorst is op dinsdag 8 sep-
tember in kleine kring stilgestaan 
bij het zilve-
ren jubileum 
van Willy 
Holkenborg 
uit Mariën-
velde en 
René Kruiper 
uit Haarle. 
Dit geschied-
de, op eigen 
verzoek van 
beide heren, op informele wijze. De 
collega’s, werkzaam in het gebied 
Twello, kregen bij die gelegen-
heid de gebruikelijke cadeaus uit-
gereikt. Natuurlijk hoorde daar ook 
de zilveren 
speld voor 
een kwart 
eeuw trouwe 
dienst bij. 
Deze werd 
hen uitge-
reikt door 
directeur 
Herman 
oude Lohuis.

Bescheiden 
feestje twee 
jubilarissen

René 
Kruiper

Willy Holkenborg
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Toen Arnaud van Buiten afgelopen 
voorjaar in de krant de advertentie 
zag voor de directeursfunctie bij 
Hako stelde hij zichzelf de vraag: 
Is dit misschien de volgende stap 
voor mij? De technisch manager 
Infra bij de Cogas in Almelo bleef 
er over malen en waagde het uit-
eindelijk een mail te sturen. ‘Ik 
stelde me open voor een oriënte-
rend gesprek.’
Dat kwam er met Peter, Herman en 
Theo. ‘Na dat gesprek had ik iets 
van: ja, hier wil ik verder mee. Dit 
moet ik gewoon doen.’
En nu, na een paar maanden in 
dienst, is dat goede gevoel geheel 
en al bevestigd.

‘Hako is een aanzienlijk bedrijf bin-
nen de Siers Groep, dat momen-
teel een substantieel deel van de 
bedrijfsomzet bepaalt’, oppert 
Arnaud, terwijl hij zich binnendoor 
van Hako een weg baant naar de 
werkplaats om de nieuwe bestic-
kering van de wagens te laten 
zien.
‘Het is een beetje een grote let-
ter geworden. Maar dat mag ook, 
want we tellen volop mee op de 
telecom-markt en dat mogen we 
best laten zien. Inhoudelijk hebben 
we de tekst op de wagen enigszins 
ook aangepast. Up to date.’ Het 
stickerwerk op het ‘showmodel’ is 
nog niet helemaal af.

‘Kijk’, wijst Arnaud, ‘hierboven en 
onder komen nog reflecterende 
lijnen als symbool voor de glas-
vezelkabels. Bovendien is het zo 
een stuk veiliger werken als er in 
het donker langs de weg wordt 
gewerkt. We zijn vaak hoofdaanne-
mer in het glasvezelverhaal en dat 
mogen we ook gerust laten zien.

Engineer bij Urenco
Na het VWO studeerde Arnaud 
werktuigbouw aan de HTS in 
Enschede, studeerde af bij Wavin in 
Hardenberg en besloot te proberen 
de UT ‘er even achteraan te doen’. 
‘Dat ging eigenlijk heel goed. Als 
HTS’er kreeg ik voor verschillende 
vakken vrijstelling’ Wat tot gevolg 
had dat Arnaud op zijn 26ste,  na 
drie jaar UT, na die van ing. ook de 
ir.-titel voor zijn naam kon voegen.
Een medestudent attendeerde hem 
vervolgens op een vacature voor 
‘engineer’ bij Urenco, aanbieder van 
verrijkingscapaciteit voor uranium. 
‘Een machtig mooi en high-tech 
bedrijf. Ik ben uitgebreid gescreend 
eer het sein op groen ging. ‘Heb je 

Arnaud van Buiten:

Van engineer bij Urenco tot 
algemeen directeur van Hako
Wat de nieuwe algemeen directeur van Hako Electronics meteen 

na zijn aantreden opviel was het gepraat in termen als ‘wij’ en ‘zij’. 

‘Dat is van oudsher zo gegroeid. ‘Wij van hier’ en ‘zij van daar’. Maar 

‘onze’ fysieke scheiding van het hoofdkantoor hoeft volgens mij zeker 

geen belemmering te zijn voor een goede voortgang van de verdere 

integratie en samenwerking tussen de bedrijven. We moeten het 

samen doen.’

Arnaud bij de nieuw beletterde Hako-bus.
Let op de fluorescerende strepen die de 

glasvezelkabel uitbeelden.
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banden met Irak, heb je ooit visa 
aangevraagd voor bepaalde landen 
in het Verre Oosten? Het beden-
ken, in stand houden en optimali-
seren van  productieprocessen was 
de taak van engineer Van Buiten. 
Een functie als troubleshooter (pro-
bleemoplosser) kwam er al snel bij. 
‘En verder bestelde ik diverse pro-
ductieinstallaties, wat me veelvuldig 
bracht in Zuid-Duitsland, Engeland, 
Zwitserland en Oostenrijk’. 
De doorgroeimogelijkheden waren 
echter beperkt en na 5,5 jaar had 
Arnaud het bij Urenco wel gezien. 
Wavin, een wereldwijde producent 
van kunststof leidingsystemen, 

vroeg om een hoofd technische 
dienst. ‘Een functie richting het lei-
ding geven trok me wel aan. Ik 
kende het bedrijf en zij mij. Uit 
een groep van zestig kandidaten 
voor de functie bleef Arnaud over. 
Het werk in de extrusiefabriek van 
Wavin, waar volgens een speciaal 
procedé buizen van heel klein tot 
heel groot formaat worden gefa-
briceerd, sprak hem aan. ‘Het is 
een leuk proces, waar veel bij komt 
kijken. Warmte, koeling, vulmiddel, 
treksnelheid, wanddiktemeting: je 
kunt er wel tien keer op afstuderen! 
In de vier jaar bij Wavin bedacht 
Arnaud onder meer een concept 
om over te stappen van correc-
tief naar preventief onderhoud van 
de productiemachines. ‘Het was te 
vaak brandjes blussen, storingen 
oplossen. We hebben een systeem 
bedacht voor preventief onder-
houd. Niet wachten tot de boel 
weer eens vastloopt, maar zorgen 
dát het niet kapot gaat. 
Toen dat systeem voor alle machi-
nes was doorgevoerd werd het 
weer tijd voor blikverruiming.

Verantwoordelijkheid 
geeft ook energie

Als manager Onderhoud en 
Services maakte Arnaud op 1 janu-
ari 2005 zijn entree bij Cogas. 
‘Ik kon het weer op de fiets af.’ 
Na twee jaar werd hij manager 
Infra. ‘Een afwisselende technische 
managementfunctie, waar naast 
onderhoud ook de aanleg van 
energienetwerken bij kwam.’ Dat 
riekt al een klein beetje naar Siers. 
Met ‘leiding geven in de techniek’ 
als roeping werd Siers de vol-
gende carrièrestap. ‘ Ik heb hier 

veel verantwoordelijkheid, en dat 
geeft ook energie. Ik voel me goed 
op mijn plek. Heb al veel van de 
circa tachtig collega’s persoonlijk 
ontmoet op de werkplek. Dat Siers 
een sociaal bedrijf is wist ik al, 
maar ik heb het nu ook zelf erva-
ren. Loyale collega’s. Een uurtje 
langer werken is voor niemand een 
probleem. Het is hier werken met 
je boerenverstand, praktisch den-
ken en vooral nuchter en realistisch 
blijven. Van engineer ben ik nu 
directeur en mag ik leiding geven 
aan Hako Electronics. Ik ben meer 
dan tevreden.’ 

‘Fysieke scheiding 

hoeft geen belemmering 

te zijn voor 

voortgang integratie’

Naam: Arnaud van Buiten

Geboren: 30-01-1969

Woonplaats: Almelo

Gehuwd met: Lionne

Vader van: Ruben (7) en Carmen (5)

Hobby’s: Klussen thuis, tuinieren.

Bespelen van het accordeon met het orkest Almelonia

Volleyballen met een vast clubje

Sleutelen aan mijn Porsche 911

En natuurlijk mijn gezin.
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In zijn gemoedelijke, rustig gelegen 
woning aan De Kalder in Oldenzaal 
licht Willy Halink zijn doopceel. 
Zestig jaren jong, veertig werkjaren 
bij Siers. Het biedt gespreksstof 
genoeg.
Over zijn drie jaren als loodgieter 
in de bouw: ‘Dat was, vanwege 
het prestatieloon, goed 
verdienen. Maar voor mij 
niet zaligmakend.’
Over zijn kortstondige 
laborantenstudie in de 
avonduren. Over het 
behalen van een prak-
tijkdiploma boekhouden 
om zo een andere weg in 
te kunnen slaan.’
In september 1969 boek-
te hij succes bij Siers. Frans Ankoné 
en Ben olde Scholtenhuis polsten 
de sollicitant, die zich en passent 
liet ontvallen ‘het wel te snappen 
dat het bedrijf voor deze admini-
stratieve functie geen loodgieter 
aan zou nemen.’ 
‘Nog diezelfde avond stond Ben 
olde Scholtenhuis bij mij aan de 
deur. De baan was tóch voor mij’, 
zegt hij lachend. En al ging hij er 
in salaris dertig procent op achter-
uit, Willy voelde zich al snel hele-
maal op zijn plek. De zogeheten 
‘doorschrijfboekhouding’ werd zijn 
pakkie an. ‘Ook de salarissen wer-
den op die ‘doorschrijfmanier’ ver-
werkt. 
We werkten hard, lang en dicht op 
elkaar samen in ons houten kan-
toortje van drie bij drie! Ben rookte 
er zijn sigaren, Johnny (Wargers) 
en ik paften onze sigaretten. Het 
zag er alle dagen blauw! Het was 
aanpoten, maar we trapten ook een 
boel lol!

En zo volgde in 1975 de grote ver-
huizing naar de nieuwbouw, een 
operatie waarbij Willy tot grote 
regelaar werd gebombardeerd. 
Van boekhouder stapte hij vervol-
gens binnen het groeiende bedrijf 
in de rol van hoofd afdeling finan-
ciële administratie. John Wargers 

ging de salarisadmini-
stratie leiden. Vanuit 
zijn nieuwe functie werd 
Willy ‘automatisch’ de 
man die zich via cur-
sussen in de avonduren 
toe ging leggen op de 
automatisering.
‘Want het was ook wel 
mijn hobby. In die begin-
tijd ben ik ‘s nachts zelfs 

wel eens mijn bed uitgesprongen. 
Dan was ik een programma aan het 
schrijven en dan wist ik ineens hoe 
het verder moest.’
Het computertijdperk boekte snelle 

vooruitgang en toen een opvolger 
werd gezocht voor financieel direc-
teur Ben olde Scholtenhuis werd 
Willy ‘hoofd automatisering’. 
Dinsdag 29 september beleefden 
hij, zijn echtgenote Carla en de 
kinderen Marieke (34) en Rogier 
(33) met hun respectievelijke part-
ners en de twee kleinkinderen, een 
gezellige receptie bij de Sociëteit 
vanwege zijn veertigjarig dienstju-
bileum. 
Algemeen directeur Peter Siers 
repte in zijn toespraak tot de jubila-
ris over de aanschaf van de enorm 
zware Telebanda van Olivetti: In 
de jaren zeventig, het eerste seri-
euze teken van automatisering in 
het bedrijf. ‘Nog steeds werk je 
hard en op hoog niveau. Maar nu 
als ICT-manager met een prach-
tig team van medewerkers om je 
heen’, aldus de directeur op de 
drukbezochte receptie.

‘Hard werken

en ook veel lol 

in ‘doorrookt’ 

kantoortje’

Willy Halink (60) groeide veertig jaren met het bedrijf mee

Van loodgieter tot manager ICT

Nog tijdens zijn middelbare schooltijd (Mulo B) stelde de directeur van 

Albert Heijn hem een administratief baantje in het vooruitzicht. Willy 

Halink haalde er elke week de boodschappen voor thuis en had wel 

oren naar een job bij de grootgrutter. Maar de vacature was al vervuld 

eer hij zijn diploma op zak had. ‘Toen ben ik maar weer een jaartje 

terug gegaan naar de Mulo om mij verder te richten op scheikunde. 

Een toekomst als laborant leek me ook wel iets.’

Sleutelen aan de Opel GT.
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Willy Halink (60) groeide veertig jaren met het bedrijf mee

Van loodgieter tot manager ICT

Nummer 22 of nummer 10?
Nummer 22, dáár liggen mijn roots.

Doorwerken of lekker Vutten?
Doorwerken. Ik heb nog helemaal 
geen zin in de Vut. Ik heb al vaak 
mensen in de Vut af zien stompen!

Laptop of computer?
De laptop. Het is mijn draagbare 
kantoor.

Krant of internet?
Internet. Ik ben geabonneerd op 
E-paper van de TCTubantia. Iedere 
werkdag begint voor mij met het 
lezen van de krant online en het 
smeren van een boterhammetje voor 
mijn vrouw Carla.

Telefoon of mail?
Ik mail liever dan dat ik de telefoon 
pak.

Een volle of een lege agenda?
Een lege is natuurlijk het fijnst. 
Zodat ik mijn dag helemaal zelf in 
kan delen.

Behoudend of vooruitstrevend?
Vooruitstrevend. Ik ga graag mee 
met het allernieuwste, verval niet 
gauw in nostalgie.

Gisteren of vandaag?
Vandaag. Wat geweest is geweest. 
Mooi geweest. Ik hoef de tijd van 
vroeger niet terug.

Hond of kat?
De kinderen hebben honden en die 
logeren hier wel eens. Met poezen 
hebben we niks.

Op de fiets of met de auto?
Naar mijn werk met de auto, in mijn 
vrije tijd op de fiets.

Avondje film of avondje casino?
Naar de film. Ik houd niet van gok-
ken. Alhoewel? Die ton die we in 
2000 met tien collega’s wonnen in 
de staatsloterij was natuurlijk niet 
gek. Tienduizend harde gulden de 
man! Dat lot hebben we op het 
werk nog en thuis doen we mee aan 
de postcodeloterij. Verder niets. 

Biefstukje of verse vis?
Ik ga zonder meer voor de biefstuk. 
Hoe groter het stuk vlees des te 
beter. Maar ik houd ook best wel 
van vis. 

Cadeautjes met sinterklaas of 
Kerst?
Sinterklaas. Zeker nu we onze 
kleinkinderen Jop (3) en Chiel (1) 
hebben.

De TV op scherp voor…
Schlagers, Tiroler of andere gezel-
lige muziek. Voetbal en het jour-
naal. En als er aardige gasten zijn ’s 
avonds laat Pauw en Witteman.

Ik heb een hekel aan…
Behangen. Eén keer, nooit weer.

Dit stemt mij oprecht blij….
De kleinkinderen. Nooit gedacht 
dat ik het opa zijn zó leuk zou vin-
den.
Al zijn we geen vaste oppas. Mijn 
vrouw Carla werkt wekelijks 25 uur 
bij Impuls, een Oldenzaalse stich-
ting die activiteiten organiseert op 
gebied van  welzijn en educatie.  

Naar een onbewoond eiland ga 
ik met…
Carla, want we gaan altijd samen 
op vakantie.

Wat is jullie favoriete vakantie-
land?
Oostenrijk. In de zomer om te wan-
delen in de bergen. ’s Winters om 
te skiën. Doen we al jaren. Onze 
eerste ski-vakantie was in 1978, 
samen met John Wargers! 

En tot slot:
Een spiksplinternieuwe Ferrari of 
een Opel GT?
Ha, Ha.
Een Opel GT  natuurlijk. Ik res-
taureer er dus eentje. Ik kon deze 
wagen uit 1973 twee jaar geleden 
als wrak overnemen van iemand 
die begonnen was hem te slopen. 
In de schuur van oud-collega Theo 
Volmer in Lonneker heb ik hem tot 
op het bot uitgekleed, helemaal 
gestript. Echt ieder onderdeeltje 
heb ik in handen gehad en opge-
knapt. We hebben hem nu gespo-
ten. De motor doet het goed. In 
het voorjaar hopen we er als mooi-
weer-rijders de weg mee op te 
kunnen.

Vragen aan Willy
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De ruisende, dampende en kol-
kende ‘koud-grondwater reser-
voirs’ staan her en der langs de 
rand van het park.
Je zou er zo een duik in nemen, 
ware het niet dat het bekkens 
zijn voor ingegraven drains. De 
Voorburgse grond is nu eenmaal 
nat, nat en nog eens nat. Bemaling 
bleek noodzakelijk en plaatsing 
van filters onmogelijk.
Voor uitvoerder Ruud Kamsteeg, 
woonachtig in een dorpje bij 
Aalsmeer dat de fraaie naam 
Kudelstaart draagt, is dit de eerste 
klus in Den Haag.
Kamsteeg is jaren achtereen in het 
Rotterdamse door de wol geverfd 
met soortgelijke projecten. De 
eerste kilometer van zijn eerste 
Haagse klus blijkt meteen de aller 
lastigste. Niet alles verloopt dan 
ook even soepeltjes als we een 
kijkje komen nemen.
Het is ‘priegelen op de meter’ aan 
het begin van de in totaal elf kilo-
meter lange 150 kV verbinding die 
gelegd gaat worden. Ter hoogte 
van de plek waar een gestuur-
de boring nodig is om de kabels 

onder de A4 door naar de andere 
zijde te halen, maakt Brabander 
Arie Leijten even een praatje met 
collega’s in de sleuf. Arie is zojuist 
van zijn niet ál te ver verwijderde 
werkstek in De Lier ‘even’ een 
trilplaat komen brengen. Waarbij 
hij op zijn tocht dwars door het 
Haagse onmogelijk aan het dwalen 
kwam. Ruud legt hem nog eens 
duidelijk uit hoe hij ‘vlotjes’ over de 
A4 terug naar zijn werk kan rijden.

Weinig ruimte
De Randstad zit vol. Zowel boven- 
als ondergronds. Om de gewenste 
uitbreiding van het stroomnet toch 
uit te kunnen voeren is gekozen 
voor het enig mogelijke tracé 
waarin de dikke elektriciteitska-
bels gelegd kunnen worden en dat 
tracé begint onder een smal wan-
delpad door genoemd park.
Over vele kabelhonden heeft zich 
daar zojuist een dikke 1600 mm 
aluminiumkabel van de haspel de 
sleuf in ‘geblaft’. Ter hoogte van 
een lasput zijn er problemen ont-
staan en Kamsteeg wordt hiervan 
onmiddellijk telefonisch in ken-
nis gesteld door zijn rechterhand 
Willem Goudkuil.
Wat zou een uitvoerder moeten 
beginnen zonder telefoon? Ook 
die van Ruud wordt veelvuldig 
geraadpleegd. 
‘Kijk’, wijst hij in de smalle sleuf, 
‘hier kun je dus met groot mate-
rieel niet in. Met minigravers heb-
ben we het zand verwijderd en 
vervolgens is het met motorjap-
pers weggebracht, want langs de 
randen konden we het ook niet 
opslaan. We hebben hier in de 
buurt drie opslagdepots gemaakt. 
Met rupsdumpertjes is vervolgens 
in het anderhalve meter diepe gat 
schoon zand aangebracht waarop 

de kabels liggen, in totaal drie 
stuks. Tot slot maken we het voet-
pad weer keurig in orde.’
Om de bomen langs het smal-
le wandelpad zoveel mogelijk te 
beschermen zijn sommige stam-
men omhuld met hout en moet er 
over de 1100 meter door het park 
worteldoek langs de wanden wor-
den aangebracht (zie foto voorpa-
gina). ‘Zojuist heb ik gehoord dat 
we dit ook moeten toepassen in 
de Spoor- en de Mariannelaan’, 
meldt Ruud. 
De verbinding loopt in totaliteit 
van Voorburg naar Ypenburg en 
vervolgens van Ypenburg naar 
Wateringen. Onderweg zijn 
gestuurde boringen noodzakelijk.
Vanaf het Prins Clausplein, waar 
de sleuf 1.20 breed is, worden ook 
kabels van Eneco meegetrokken. 
‘Bij Ypenburg wordt de sleuf liefst 
negen meter breed en leggen we 

In het kader van de uitbreidingen van het hoogspanningsnet die Tennet 

de komende jaren in de regio Den Haag uitvoert, hebben bewoners 

aan de rand van het Corbulopark in Leidschendam-Voorburg begin 

oktober gratis jacuzzi’s in hun buurt staan.

‘Priegelen op de meter’ met 
motorjappers en rupsbumpertjes...

Gratis jacuzzi’s.

Uitvoerder 
Ruud Kamsteeg.

A. Robio tijdens het werk.
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zes kabels. Drie voor Eneco en drie 
voor Tennet. En we nemen overal 
ook nog een glasvezelbuisje mee.’
Naast de Sierscollega’s Goudkuil 
en Abderrahman Robio zijn nog 
een zevental krachten actief in de 
ploeg van Ruud Kamsteeg, die 
weer verantwoording af dient te 
leggen aan Johan van der Werff. 
Ruud: ‘We zijn allemaal goed op 
elkaar ingespeeld. Het samenwer-
ken gaat altijd prima.’
En al zijn de Voorburgse buren de 
tien werklieden in oktober liever 
kwijt dan rijk, echt klagen doen 
ze niet. 
Toch moeten hun kinderen het 
tijdelijk stellen zonder hun speel-
tuintje aan de rand van het park 
dat voor het werk geruimd moest 
worden. 
Gelukkig worden de speeltoestel-
len na afloop weer netjes terug-
geplaatst.

‘Priegelen op de meter’ met 
motorjappers en rupsbumpertjes...

12,5 Jarig dienstverband 2010

Naam Woonplaats      Datum in dienst     12,5 jaar

L.F. Brinkcate (Siers Groep) Delden 18-08-1997 18-02-2010
M. Staal (Siers L & M) Almelo 25-08-1997 25-02-2010
B.H. Bossewinkel (Siers Groep) Haaksbergen 08-09-1997 08-03-2010
N.T. Dinh (Tablin) Zwolle 15-09-1997 15-03-2010
M. Rakic (Tablin) Zwolle 15-09-1997 15-03-2010
M.J.F. Verschoor (Siers L & M) Haarle 22-09-1997 22-03-2010
B.M. van Eldik (Tablin) Enschede 22-09-1997 22-03-2010
P. Habing (Tablin) Enschede 22-09-1997 22-03-2010
A.J. Herbers (Tablin) Vroomshoop 22-09-1997 22-03-2010
T.A. Peters (Siers L&M) Sliedrecht 03-11-1997 03-05-2010
C.A. de Wilt (Siers L & M) Halle 03-11-1997 03-05-2010
R.J.A. Pietersen (Hako) Rotterdam 01-12-1997 01-06-2010
E.W. Bonke (Siers L&M) Vasse 05-01-1998 05-07-2010
G. de Jong (Tablin) Oldenzaal 05-01-1998 05-07-2010
E.S. Tjeerdsma (Siers L & M) Nijverdal 19-01-1998 19-07-2010
J.H. Beumer (Tablin) Glanerbrug 02-02-1998 02-08-2010
M. Schaap(Hako) Haasdrecht 01-03-1998 01-09-2010
F.T. Kreleger (Siers L&M) Zevenaar 23-03-1998 25-09-2010
M.J. van Roon (Tablin) Enschede 18-05-1998 18-11-2010

25 Jarig dienstverband 2010

Naam Woonplaats      Datum in dienst     25  jaar

A. Roodakker (Siers L &M) Doetinchem 18-03-1985 18-03-2010
M. Jasper (Siers L & M) Kloosterhaar 25-06-1985 25-06-2010
B.G. Spaan (Tablin) Oldenzaal 19-08-1985 19-08-2010
M.G.H. van Lange (Siers Groep) Rossum 09-12-1985 09-12-2010

40 Jarig dienstverband 2010

Naam Woonplaats      Datum in dienst     40 jaar

M.A.H.M. Hermelink (Siers L & M) Beuningen 01-08-1970 01-08-2010

Jubilarissen 2010

Veel werk voor de trekker.

Hier schuiven de kabels onder de A4 door.
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Het is een mooie saneringsklus 
waarbij we buitenlangs de kope-
ren leidingen verwijderen en er 
kunststof voor in de plaats leg-
gen. We hebben het mooi voor 
elkaar. Ik zeg altijd tegen de jon-
gens: We zitten hier op ons eigen 
eilandje binnen Siers. We hebben 
ons eigen keetje. We verdienen 
een boel geld samen. En daar mag 
dan ook best iets voor gedaan 
worden.’
Rein Hesselink neemt zijn werk 
uiterst serieus. ‘Ik ga ook altijd op 
huisbezoek als ik nieuwe jongens 
in de ploeg krijg. Ik wil weten wat 
voor vlees ik in de kuip heb. Ik zal 
wel de enige zijn die het op deze 
manier doet, maar ik ben nu een-
maal heel close met de jongens. 
Dat zit in mij. Ik hanteer daar-
bij makkelijke, maar wel strenge 
regels. Links is links en rechts is 
rechts. Als jullie wat fout doen zeg 
ik het, als ik wat fout doe mogen 
jullie het ook zeggen.’

Ruzie om de trekker
Het kwam door zijn al jong over-
leden vader, vroeger uitvoerder 
bij Siers, dat Rein Hesselink na zijn 
middelbare schooltijd aan de LTS in 
Oldenzaal bij Siers om vakantiewerk 
vroeg. ‘We moesten een 
drainagesysteem aan-
leggen ter hoogte van 
de LTS. Peter Siers hielp 
ook mee. We maakten 
samen ruzie wie er op 
de trekker mocht rijden. 
Op die LTS trouwens’, 
vertelt de eenmaal op 
de praatstoel gezeten 
Rein, ‘had ik les van zowel de vader 
van Nol Hertsenberg als die van 
Wim Cobbenhagen.’
Na een periode in militaire dienst 
kwam hij weer terug bij Siers. Een 
sanering aan de Nieuwstraat in zijn 
woonplaats en een waterleiding-
klus voor Vitens aan de Weerselose 
Gunnerstraat waren meteen de eer-
ste en enige klussen dicht bij huis. 

‘Ik heb er pas nog eens weer naar 
gekeken.’ In zijn zwerversbestaan 
passeren namen de revue als die 
van Herman Roode,  Peter Oude 
Alink, Ferry Brons, Benny Wekking, 
Tonny van Oort. Zelfstandig voor-
man Van Oort is nu zijn vaste maat in 
Duiven en dat werkt prima. ‘Ik doe 
veel stadsverwarmingswerk, maar 
ook saneringsklussen.’
De strak langs de A12 gelegen ves-
tiging van Siers in Zevenaar is vanuit 
Duiven Reins uitvalsbasis. 

Fervent motorrijder
Met zijn leren jack gezeten op zijn 
karakteristieke Harley Davidson is 
Rein van meet af aan vaste deel-
nemer aan de motortoertocht bij 
Siers. Zijn ‘bus van het werk’ deed 
jarenlang dienst als bezemwagen 
tijdens de tocht. 
Het seizoen voor groot motor-
liefhebber Rein begint rond de 
Pinksterdagen als hij steevast 
ieder jaar een toertocht maakt 

met een vaste groep 
Harleyrijders. Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland, 
Italië deed hij aan, maar 
ook de Skandinavische 
landen. ‘Elk jaar tien 
dagen. De eerste dag 
plannen we, daarna gaan 
we op de bonnefooi ver-
der. Slaapzak, tentje, fles 

drinken en een paar klompen op 
de motor paraat. Op de motor 
proeft Rein dezelfde vrijheid als 
bij zijn baas. ‘Daarom zou ik ook 
nooit wat anders willen dan deze 
baan. Vroeger wilde ik vrachtwa-
genchauffeur worden. Maar bij 
Siers ben ik goed op mijn plek. De 
hechte band met de collega’s hier 
wil ik voor geen goud missen.’

Jubilaris voorman Rein Hesselink

‘Links is links en rechts is rechts’

‘We hebben ons 

eigen eilandje.

Dat moeten we 

koesteren’

De dagelijkse rit naar Duiven/Westervoort heeft de Oldenzaalse 

jubilaris Rein Hesselink er graag voor over. De voorman werkt er 

aan een prachtig stadsverwarmingsproject. Een omvangrijke klus, 

een fijne ploeg mensen om mee samen te werken. ‘Voor het warme 

tapwater vervangen we koperen leidingen door kunststoffen. Ook de 

pompenhuizen bouwen we om.
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Naam: Rein Hesselink

Geboren: 26-06-1964

Vader van:  Maud  (14) en Bart (12) 

In dienst bij Siers sinds: 5 november 1984

Andere werkgever vóór Siers: Geen

Huidige functie: Voorman fitter

Collega die een pluim verdient: 

Ben Heutink (lasser), een fijne eerlijke man

Leukste TV programma: Discovery Channel en National Geography 

Lievelingseten: Stamppot met worst

Eet pers se geen: Ik lust alles

Favoriete artiest of groep: U2, The Police, Level42. En dan LIVE graag

Mooiste vakantieland: Zweden, een relaxed land 

Heb een grote hekel aan: Oneerlijke mensen

Zou graag een avondje stappen met: 

Hugh Hefner, zóveel mooie vrouwen om je heen!

Wil absoluut niet graag gezien worden met: Balkenende

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEP

Projectleider 
FttH 
Dordrecht

Eltjo 
van 
Leeuwen

‘Dordrecht 
bevalt me 
goed’

Alweer een paar maanden gele-
den, welgesteld op 2 juni, trad Eltjo 
van Leeuwen (52) aan als projectlei-
der binnen het project Fiber to the 
Home in Dordrecht. Waar zijn col-
lega Tony Vonk de werkzaamheden 
rond het blazen en lassen van de 
glasvezelkabel aldaar aanstuurt, is 
Eltjo belast met een goed verloop 
van de civiele werkzaamheden, het 
graaf- en grondwerk dus. Zijn voor-
opleidingen zijn  MLTS en verschil-
lende cursussen bij PTT/KPN zoals 
projecten koper en glasvezelnet-
ten, communicatie, telecomwet etc. 
Enkele jaren geleden volgde Eltjo 
nog HBO+ projectmanagement.

Van Leeuwen is afkomstig van Nacap 
Telecom, waar hij zeven jaar werk-
zaam was. ‘Financiële problemen 
binnen de organisatie maakte het 
werken bij Nacap er niet leuker op. 
Als ik bijvoorbeeld een gestuurde 
boring moest regelen dan kreeg ik 
te horen: ‘Ik ben nog niet betaald… 
En zonder materialen kun je niet wer-
ken. Nog afgezien van de factor tijd 
om zaken geregeld te krijgen, vond 
ik dat een zeer vervelende dimen-
sie.’ De inwoner van het Brabantse 
Rijen switchte binnen de branche 
vaker van werkgever om speciale 
projecten te leiden. Zo werkte hij 
ook voor KPN Netwerkbouw. In 
Dordrecht bevalt het hem goed. 
Hij hoopt er het gemeentelijk FttH-
project in zijn totaliteit mede af te 
mogen ronden.
Eltjo is gehuwd met Telma, die een 
eigen bloemenzaak runt. Hij is vader 
van twee uithuizige kinderen Elaine 
(23) en Dennis (25) en onderwerpt 
zich twee keer per week ’s avonds 
aan de Japanse sport Aikido. ‘Dat is 
een training van lichaam en geest, 
afgeleid van het zwaardvechten.’

Even 
voorstellen...

Geboren:

Madeleine Kirsten, 
dochter van Tobi en Simone 
Smits, geboren op 9 augustus 
2009 te Hengelo

Jarno, 
zoon van John Kleine en Wilma 
Stuiver, geboren op 15 augustus 
2009 te Dalen

Rossana, 
dochter van Jos en Andrea 
Eikens, geboren op 25 augustus 
2009 te Erica

Haroon, 
zoon van de familie Razmi 
Espodzjmay, geboren op 30 
oktober 2009 te Epe

Gehuwd:

Marcel Schallenberg 
en Marjelle Heersema, 
op 21 augustus 2009 te 
Denekamp

Overleden:

Henk Wuite, 
oud-medewerker van Siers 
Leiding- en Montageprojekten, 
genoot sinds 28 september 
2006 van de Vut na 35 trouwe 
dienstjaren, plotseling overleden 
op de leeftijd van 62 jaar te Den 
Ham

Personalia

Langs deze weg willen wij 
directie en collega’s harte-
lijk dank zeggen voor hun 
aanwezigheid, de felicita-
ties en de cadeaus tijdens 
onze gezamenlijke zilveren 
jubileumreceptie op 10 sep-
tember in café-restaurant De 
MolenHoeve. Dank aan de 
directie in het bijzonder voor 
het ‘meewerken’ aan de keus 
voor de locatie.

Jan Otten, Harm Rijkeboer 
en Harry Smink uit respectie-

velijk Steenwijkerwold, 
De Wijk en Hoogeveen.

- BEDANKT -
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Jubilaris Gerard Schotman uit 
Haarle is een echte familieman. 
Als zoon van een jachtopzichter 
en een in haar vrije tijd schapen 
hoedende moeder werd Gerard 
geboren in een huis in de bossen 
op de Haarlerberg. 
Nu woonachtig in het dorp, houdt 
hij op de dag dat we hem bezoe-
ken noodgedwongen rust. Zich 
stapje voor stapje verplaatsend 
in een smalle sleuf tijdens het 
werk in Denekamp, maakte hij een 
verkeerde beweging en ‘schoot 
het hem in de rug’. En hoewel hij 
had gehoopt snel weer aan de 
slag te kunnen is hem dat nog 
ontraden. ‘En ik kan helemaal niet 
stilzitten!’, zegt de man die op 

donderdag 1 oktober zijn zilveren 
jubileum vierde. Met een ‘pop in 
de tuin’, ballonnen en vlaggen en 
na een officiële receptie in de 
Oldenzaalse bedrijfskantine nog 
een gezellig feestje thuis. 
Het was Theo Cents die hem een 
kwart eeuw geleden op de man 
af vroeg om bij Siers aan te tre-
den. ‘Ik zat in de WW, had in de 
bouw gewerkt en daarvoor in de 
horeca. Het werk als kok, waarvoor 
ik geleerd had, trok me niet. Altijd 
werken in de weekenden als de 
anderen vrij zijn.’
Maar ook zijn eerste dag bij Siers 
krabde hij zich nog eens achter de 
oren: ‘Vind ik dit leuk? In Eesveen 
moesten we lekken opzoeken in 

een persriool. Het was slecht weer, 
er stond modder in de putten en 
ik dacht: ‘Waar ben ik aan begon-
nen.’ Maar het wende en met 
onder meer ook André Spoolder 
trok hij van hot naar her. Na het 
werken aan de persriolen trok hij, 
in opdracht van de toenmalige 
IJsselmij, de hele regio rond en 
de polder in voor hoofdzakelijk 
kabelwerk.
‘We hadden twee keten mee, een-
tje voor het werkvolk en eentje 
voor de toezichthouders. Cai, gas, 
water. Gerard behaalde alle nodi-
ge certificaten en diploma’s om bij 
te blijven.’Je moet tegenwoordig 
als het ware een heel boekwerk 
doorspitten eer je aan een leiding 
mag komen. Ie bint zelf verant-
woordelijk, want ie hebt erveur 
leerd’. Dat wordt tegenwoordig zo 
gemakkelijk geroepen.’ vindt hij. 
Toen hij, vanwege zijn brede inzet-
baarheid, bij de stadsverwarming 
in IJburg terecht kwam, is hem dat 
op een gegeven moment enorm 
opgebroken. ‘Ik had geen sociaal 
leven meer en samen met wat 
tegenslagen kon ik het niet meer 
aan. Alles knaagde aan mij.  Ik heb 
een half jaar bij de deur gelopen.’
Maar hij kwam er weer bovenop en 
kreeg het werk dichterbij huis zoals 

Gerard Schotman uit Haarle:

Van kok tot een jubileum als voorman buizenlegger

‘Pap, hebben jullie nog blauwe muisjes?’ Dochter Linda aan de telefoon. Met 

zoontje Dyon van net zes weken toeft ze nog steeds op de roze wolk van de 

kraamtijd. En vader Gerard Schotman met haar. Want ook in huize Schotman 

hangen de felicitatiekaartjes voor opa en oma nog aan de muur. Maar er valt 

meer te vieren. De ‘feesttent’ van zijn jubileumfeest staat nog achter het huis 

opgesteld. ‘Mijn vrouw en haar zussen kunnen er bij de terrasverwarming mooi 

zitten bloemschikken.’

Naam: Gerard Schotman

Geboren: 30-08-1955

Gehuwd met: Rieky  (53)

Vader van: Yvonne (29) en Linda (26)

Opa van: Dyon (0)

In dienst bij Siers sinds: 1 oktober 1984

Ander werk vóór Siers: Horeca en de bouw

Huidige functie: Zelfstandig voorman 

(Ex)collega die een pluim verdient: Jos Maathuis. Hij heeft mij goed 

gesteund.

Leukste TV programma: Studio Sport 

Lievelingseten: Stamppot in alle soorten

Eet per se geen: Haring

Favoriete groep of artiest: Nederlandstalig

Mooiste vakantieland: Nederland. We gaan al jaren naar dezelfde 

camping bij Eindhoven

Heb een grote hekel aan: Mensen die hun afspraken niet nakomen 

Zou graag een avondje stappen met: Mijn vrouw, we zijn al 29 jaar 

getrouwd!

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEP

Bedankt
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Voor Kay en Amber uit Halle bij 
Ruurlo dus dit jaar geen herfstva-
kantie tussen de eikels in het bos, 
maar tussen de Afrikaanse kinderen 
in Gambia. Kinderen die springend 
over stenen door de overvloedige 
regen de school moeten zien te 
bereiken. Kinderen die helemaal 
geen echt schoolgebouw kén-
nen, maar les krijgen in een uit-

geleefde nachtclub. Kinderen die 
zelf wonen in krottenhuizen, die elk 
jaar opnieuw door de regen weg-
gespoeld worden. En zo kwamen 
de ‘kids van Carlo’ ook oog in oog 
te staan met kinderen die voor het 
eerst in hun leven kleurpotloden en 
gekleurd papier zagen. Huhh, is dat 
nou zo leuk? Hoezo willen wij een 
Nintendo?
Yvonne de Wilt is avontuurlijk inge-
steld, was eerder voor een vakan-
tie in Gambia, en nam, bepakt en 
bezakt met allerlei simpele maar o 
zo doeltreffende spullen, haar kin-
deren op sleeptouw mee. Ook Siers 
schonk pennen en schrijfblokken. 
Het werd een bijzondere herfstva-
kantie bij 35 graden hitte en warme 
regen op het hoofd. 
‘Dat ik het land ken komt ook door 
mijn moeder, zij heeft een vriend 

uit Gambia’, vertelt ze enthousiast. 
‘Het toerisme is er steeds meer 
in opkomst. Luxe en mindere luxe 
hotels met zwembaden langs de 
kust, maar vlakbij die hotels stuit je 
op de armoede. Wij gingen niet voor 
de luxe, maar ik heb, vanwege de 
kinderen, wel voor een hotel geko-
zen. Van daaruit zijn we via de plaat-
selijke bevolking onze ingezamelde 
schoolspullen zelf gaan afleveren op 
meerdere scholen. Op plekken waar 
we zelf niet goed konden komen, 
zoals een baby-kliniek buiten de 
stad, hebben we onze spullen laten 
afleveren. Voor de babykliniek had 
ik kleertjes in uitzonderlijk kleine 
maatjes. Die komen daar goed van 
pas. In Gambia is genoeg ruimte 
om zaken te ontwikkelen, maar er 
is niemand die wil investeren in het 
arme land’, weet Yvonne.  Volgens 
informatie van het ontwikkelings-
programma van de VN leeft 61% 
procent van de bevolking onder de 
armoedegrens. Yvonne kwam zwaar 
beladen en vertrok na een week met 
slechts wat souvenirs als houtsnij-
werk en mooie schelpen. ‘Al onze 
eigen kleding hebben we achterge-
laten bij de mensen daar. Ze waren 
er maar wat blij mee.’
En Kaj en Amber?
Yvonne: ‘Die waren onder de indruk. 
Nu maar hopen dat het lang blijft 
hangen.’

Yvonne, Kaj en Amber de Wilt op bezoek in Gambia

Hoezo ‘wij willen een Nintendo’?
‘We willen een Nintendo. We willen dit en we willen dat!’

De insteek voor de bijzondere vakantie naar Gambia die Yvonne de 

Wilt (echtgenote van werkplaats/magazijn-collega Carlo de Wilt)  was 

er eentje van opvoedkundige aard. ‘Ik wilde onze kinderen Kaj (8) en 

Amber (6) eens laten zien hoe het in andere landen toegaat.’ 

in Duiven en Doetinchem. ‘Zo heb 
ik nog een tijdje asbest verwijderd. 
In zo’n gummi-overall en wegwer-
pondergoed en een masker op 
dat mij van schone lucht voorzag. 
Speciaal werk. De keet had een 
omkleedruimte, er was een schone 
en ‘smerige’ kant. Het was twee 
uur werken en vervolgens één uur 
rusten.’ Ook aan het ‘spuiten van 
zinkers’ bewaart hij bijzondere 
herinneringen. ‘Vanaf een ponton 
de grond wegspuiten. Mooi werk, 
er viel er wel eens eentje af. Of 
boogzinkers spuiten, dat hoef je 
tegenwoordig ook niet meer.’ De 
gestuurde boringen namen het 
werk over. Als zelfstandig voorman 
werkt Gerard al weer tijd samen met 

Hans Joosten. Momenteel saneert 
hij gasleidingen in Denekamp en 
Haaksbergen.  Aan zijn verleden 
als kok heeft hij nog een enorme 
braadpan overgehouden. ‘Ik nam 
hem wel eens mee naar IJburg om 
op donderdagmiddag shoarma of 
karbonades te bakken. Nu gebruikt 
het erelid van carnavalsvereniging 
de Suukerwottels de pan onder 
meer ‘voor het goed doel’. Zoals 
met carnaval zeshonderd hambur-
gers bakken voor gehandicapten.
En hoewel de autocross hem nog 
steeds bezighoudt beoefent hij 
die sport zelf niet meer. In zijn 
glorietijd schopte hij het zelfs eens 
tot de derde plaats op het landelijk 
kampioenschap.

Langs deze weg wil ik direc-
tie en collega’s, -ook die van 
de Nutsbedrijven-, hartelijk 
bedanken voor hun aanwe-
zigheid op mijn receptie op  
1 oktober.  Dank voor de feli-
citaties, cadeaus en bloemen. 
Wij hebben genoten van het 
feest. Wat gaan vijfentwintig 
jaren snel als je erop terug-
kijkt!

Haarle, 
Gerard en Rieky Schotman 

- BEDANKT -

Blij met de 
schoolspullen.
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De nieuwe kantoorflat neemt lang-
zaam maar zeker vorm aan. Zeker 
nu eind november de eerste beton-
wanden zijn geplaatst. ‘Vóór Kerst 
hopen we dat de binnenwanden 
drie verdiepingen hoog staan en het 
dak er op zit’, schetst bouwcoördi-
nator directeur Wim Cobbenhagen 
de vooruitgang.
‘In principe lopen we op schema. 
Mits er geen slecht weer volgt, 
zoals harde wind of  vorst, dan kan 
de vlag voor Kerst nog in de top.’ 
Het plaatsen van het dak verwacht 
hij in de week voor de Kerst.
De kantoorflat wordt verder gere-
aliseerd in de eigen huisstijl, lees 
in dit geval het ‘model nieuwbouw 
Raalte’. Dezelfde bruinrode steen, 
dezelfde Siersgrijze kozijnen en 
Siersgele draaiende delen.
‘We gebruiken ook dezelfde mate-
rialen als in Raalte, zodat we een 
identieke uitstraling krijgen.’
Als het karkas eenmaal staat, kun-
nen na de feestdagen de installa-
teurs aan het werk. 

Energiezuinig
Zo gaan, volgens een energiezuinig 
combi-systeem, airco’s in de flat 
tevens dienst doen als verwarming. 
Als de derde verdieping bijvoor-

beeld op temperatuur is, maar de 
hal beneden nog koud, dan wordt 
de resterende warmte daar naar 
toegestuurd. Er komt vloerverwar-
ming met vloerbedekking en de 
wanden worden niet bewerkt. Geen 
behangetje dus, alleen misschien in 
het trapportaal. Op de eerste ver-
dieping komt een inpandige loop-
brug met glazen overkapping, die 
leidt van ‘oud’ naar ‘nieuw’.
‘We maken gebruik van systeem-
wanden zodat we flexibel blijven 
voor wat betreft de indeling van de 
kantoorruimten.’ 
Er komt een verhoogde receptie, 
zodat de telefonistes Marjan en 
Anita straks 
makkelijker 
oogcontact 
maken met 
de bezoe-
ker. Naast de 
nieuwbouw-
ploeg gaat vol-
gend jaar een 
ploeg bezig 
met de reali-
satie van een 
nieuw dak op 
de werkplaats, 
terwijl een 
derde ploeg 
zich richt op 

de verbouwingen in het bestaande 
kantoor. ‘Als laatste wordt dan een 
gat geslagen van oud naar nieuw’, 
aldus Wim Cobbenhagen. ‘Dat is 
natuurlijk weer een mooi moment.’ 
Net als het indraaien van de eerste 
paal op maandag 19 oktober. 
Op intranet kunnen collega’s de 
vorderingen van de bouw volgen 
via een serie foto’s die van meet af 
aan gemaakt zijn door José oude 
Lohuis.
De oplevering wordt in juni ver-
wacht. Maar de bouwcoördinator 
hoopt op ‘een ietsje eerder’, zodat 
vóór de bouwvakantie de verhui-
zing plaats kan vinden.

Nieuwbouw vordert gestaag

Grondlegger 
van het bedrijf 

Herman Siers en 
kleinzoon Koen 

Siers draaien op 
19 oktober de 
eerste paal de 

grond in.

De oude hal wordt gesloopt.
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De kikkerliefde van Jochen en Martijn

1

Martijn: ‘Hé Jochen, 
zie je dat daar onder 
in die bouwput? 
Volgens mij zit 
daar een kikker 
te worstelen in de 
modder. Hij glijdt 
steeds uit. Gisteren 
deed hij ook al de 
hele dag verwoede 
pogingen omhoog te 
komen.’

Martijn: ‘Kijk! 
Zo boek je succes. 
Plankje paraat. 
En de diepte in. 
Af en toe moet je in 
het leven gewoon een 
sprongetje wagen. 
Doet die kikker 
ook. Kom maar 
bij Martijn, braaf 
kikkertje.’ 

Martijn: ‘Jongen, jij bakt er helemaal niks van. Je duwt 
hem steeds verder de afgrond in. 
Weg jij met die stok! Ik heb een veel beter idee...’

Kikker: ‘Zie je me nog? 
Gelukkig heb ik een schutkleur. Want dit was niet fijn. 
Eindelijk bevrijd van die eigengereide Siersheren!’

Martijn: ‘Voíla! Ga jij maar op zoek 
naar het water. En jij Jochen: zoek jij 
je bureau maar weer op. 
Dit échte buitenwerk is meer iets voor 
een uitvoerder als ik.’

Jochen: ‘Ja, je hebt gelijk. Wat 
een geploeter. Die gaat het 
niet redden! Zullen we eens 
diervriendelijk zijn? Ga jij of ik?’ 

2

Jochen: ‘Nou, jij kunt niet eens je helm fatsoenlijk 
ophouden. Ik ga wel. Pak even mijn telefoon aan en 
laat hem niet vallen! Zo doe ik dat. Even wat porken 
met deze stok.’

5

4




