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Bijzonder project bij Enexis in Zwolle
Hardlopers aan zet

Nieuwe OR start met frisse moed
Opening nieuwbouw Oldenzaal

‘De Haagse tram mot rije’
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Voorwoord Directie

En wat mij dan opvalt bij mijn jaar-
lijkse werkplekinspecties is de 
gedrevenheid en de motivatie bij 
jullie allen. Een jaar met zulke slechte 
weersomstandigheden en dan tóch 
die volle inzet en veilige manier van 
werken! Dat stemt mij zeer tevre-
den. Dat dit niet onopgemerkt blijft 
is dan ook mooi. Zo zijn we dit jaar 
2010, nadat we in 2008 en 2009 al 
gewonnen hadden, wederom geno-
mineerd (bij de eerste drie) voor de 
Enexis Contractor Safety Award. De 
prijsuitreiking is 15 december 2010 
en de uitslag is dus op dit moment 
van schrijven nog niet bekend. Maar 
ik ben er trots op dat onze mede-
werkers KWALITEIT en VEILIGHEID 
hoog in het vaandel heb-
ben staan en bij diegene 
die dit (nog) in iets min-
dere mate nastreeft, ver-
wacht ik toch echt ook 
die omslag in het denken 
en doen.
Werk dus altijd veilig en 
lever de best mogelijke 
kwaliteit, want dit is de 
beste borging voor het 
behoud van ons werk en 
daarmee jullie/onze werk-
gelegenheid!!
We hebben ook ach-
ter ons liggen de infor-
mele opening van ons 
nieuwe kantoorpand 
in Oldenzaal. Hoe het 
geworden is kunnen jullie 
allen zien op onze nieuwe 
kalender 2011. Ik wil vanaf 
deze kant nog graag ons 
kantoorpersoneel bedan-
ken voor het cadeau in 
de nieuwbouw. Drie schil-

derijen van de geestelijk gehandi-
capte schilder Joey Hof. Ze hebben 
een mooi plaatsje gekregen in ons 
nieuwe pand. Bedankt.
Ook de oud medewerkers hebben tij-
dens het jaarlijkse uitje op 2 oktober 
de nieuwbouw bekeken. Daarna zijn 
we zoals gebruikelijk weer voor ons 
buffet bij de Pan op de Tankenberg 
geweest. Een geslaagde dag.  
Wat ook achter ons ligt is ons 
Sinterklaasfeest voor de jonge kin-
deren van onze medewerkers op 27 
november. Ook weer een leuke en 
spannende happening voor de kin-
deren en wederom goed georgani-
seerd door de dames. Dan ga ik nu 
proberen om eens vooruit te blik-

ken. We gaan eerst de winter in en 
ik hoop dat ons dit jaar de ellende 
van begin 2010 bespaard blijft. Acht 
weken vorst ( t/m 27  februari 2010) is 
natuurlijk veel te veel van het goede.
Maar mocht het toch langdurig gaan 
vriezen en we zouden daardoor onze 
werkzaamheden niet kunnen vervul-
len, dan reken ik op jullie aller inzet 
bij het schoonmaken van de aan jul-
lie beschikbaar gestelde middelen. 
Ook de keuring van deze zaken en 
het up to date brengen van al deze 
zaken zullen dan in die periode moe-
ten gebeuren!!
Na een periode van VORST kan nie-
mand tegen mij zeggen dat hij of zij 
deze zaken niet voor elkaar heeft! 
Van onze kant betalen wij gewoon 
het salaris door dus deze inzet van 
jullie kant is de normaalste zaak van 
de wereld! Dus eerst al je eigen zaken 
voor elkaar hebben en eventuele 
opleidingen, bijscholing, of overige 
zaken waar je voor wordt gevraagd 
en daarna pas de schaatsen onder!!  
IK REKEN OP JULLIE!!
Voor wat betreft het werkaanbod 
kunnen we nog steeds stellen dat dit 
er redelijk uitziet. Dit kunnen echter 
niet alle aan de bouw gerelateerde 
ondernemingen zeggen.
Wij zullen goed de vinger aan de 

pols moeten  houden en 
alert moeten zijn op wat 
er om ons heen in de 
maatschappij en bij onze 
opdrachtgevers speelt. 
Als jullie over dit alles 
vragen of opmerkingen 
hebben of anderszins 
contact met mij willen 
hebben dan mogen 
jullie mij altijd mailen 
p.siers@siersgroep.nl of 
bellen  0541-572215.

Rest mij jullie allemaal 
fijne feestdagen en een 
gelukkig en gezond 
2011 toe te wensen.
Geniet van deze vrije 
dagen en rust goed uit 
want ook in 2011 zullen 
we weer alle (uitgerus-
te) hens aan dek nodig 
hebben!

Fijne dagen,
Peter  Siers

Beste lezers van deze Kerstbats,

Het jaar 2010 loopt alweer op zijn eind! De feestdagen zijn aanstaande. 

Wat gaat een jaar toch snel voorbij. Voor ons een moment om terug te 

blikken en voorzichtig naar 2011 te kijken.

Terugkijkend kunnen we wederom stellen dat we ook dit jaar weer 

ontzettend veel werk hebben verzet. Dit natuurlijk uitgezonderd de 

eerste acht weken van 2010, welke we vanwege de vorst niet hebben 

kunnen werken. We zitten trouwens nog steeds op ongeveer eenzelfde 

personeelsbestand als in 2009.
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Sint heeft zijn biezen nog niet 
gepakt of we zingen alweer het 
hoogste kerstlied.
Een drukke periode  - vooral voor 
onze jonge vaders en moeders - 
gaat over in een paar ingetogen 
weken, gelardeerd met wat zeer 
welkome vrije dagen.
Uw Bats is deze keer weer aardig 
gevuld, ondanks het feit dat ik als 
redacteur en samensteller van het 
personeelsblad een nieuwe part-
time baan heb aanvaard. 
Sinds half oktober ben ik werkzaam 
als pedagogisch medewerker bij 
een kinderdagverblijf. Ja, ja, waar-
toe een stoffig onderwijzersdiplo-
ma in de kast al niet kan leiden!
Het betekent wel dat ik in de toe-
komst minder tijd vrij kan maken 
voor De Bats. Dus zullen we als 

redactie vaker een beroep moeten 
doen op alle collega’s.
Met zijn allen moeten we het toch 
voor elkaar kunnen boksen een paar 
keer per jaar een lezenswaardig 
blad voor het voetlicht te brengen.
Rayonleiders en uitvoerders zullen 
dus wel vaker benaderd worden 
voor een bijdrage. Maar het zou ook 
geweldig zijn als iederéén tijdens 
zijn dagelijkse werk wat meer om 
zich heen zou kijken. En niet alleen 
maar kijken, maar ook fotograferen 
en grappige, rare, wetenswaardige 
of opvallende zaken aan ons mel-
den. Een fotootje, een paar steek-
woorden via de mail of een kort 
telefoontje kunnen al voldoende 
zijn voor een leuke bijdrage.
Het hoeven niet altijd de grote 
projecten te zijn die de aandacht 

krijgen, juist ook de kleine zaken 
fleuren het blad op. Zie in deze Bats 
bijvoorbeeld de bijdrage van onze 
buitenlandse correspondent Harm 
Rijkeboer. Zo kunnen we ook nog 
wel wat inlandse correspondenten 
gebruiken. Dan blijven we samen 
garant staan voor een personeels-
blad dat een bedrijf als de Siers 
Groep BV waardig is. 
In deze Kerstbats komt van alles 
aan bod. Nieuwe OR-leden stellen 
zich voor, onze hardloopclan gooi-
de zowel sportieve als wel gouden 
ogen, het sinterklaasfeest leverde 
weer mooie foto’s op en we namen 
een kijkje in Zwolle bij een imposant 
project bij de regionale vestiging 
van Enexis. Speciaal willen we hier-
bij alle hobby-fotografen bedanken 
voor hun mooie bijdragen en even-
eens dank aan Ton van Eekelen (bij-
drage OR-verhaal) en Erwin Smilde 
(verslag motortoertocht).
Hopelijk wordt ook de volgende 
Bats weer een vertrouwde en dus 
goed gevulde!

Prettige Feestdagen
Annette Bussmann

 

Vijfentwintig jaar bij Siers.
Hiervoor kwamen we op 5 juli 
bij elkaar.
We hebben gezellig bij elkaar 
gezeten. Voor ons werd het 
een dag die we niet snel zullen 
vergeten. Hierbij willen wij dan 
ook iedereen bedanken die 
geweest is, maar ook diege-
nen die er niet bij konden zijn, 
maar op een andere manier 
aan ons gedacht hebben.
En onze dank gaat uit naar de 
directie, voor de mooie woor-
den de cadeaus en bloemen 
en de aangeboden receptie. 
Voor ons een mooie dag om 
op terug te kijken.

Kloosterhaar,  Marinus, Erna 
Kirsten & Iris Jasper
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Fitte(r) Marinus Jasper 25 jaar bij Siers:

‘Elke werkdag is anders’

Als ‘de zoon van Arie Jasper’ toog de 17-jarige Marinus Jasper uit 

Kloosterhaar op 25 juni 1985 als vakantiewerker bij Siers aan de slag. 

‘Blijkbaar hadden ze daar ogenblikkelijk in de gaten welk toptalent 

ze hadden binnengehaald, want op 1 juli 1985 kwam je al in vaste 

dienst.’ Aldus memoreerde algemeen directeur Peter Siers tijdens de 

jubileumreceptie ter ere van Marinus op 2 juli in de bedrijfskantine 

aan de Schuttersveldstraat.

‘Ik kwam van de LTS en wilde 
aan het werk. Het vakantiewerk 
werd zo al snel omgezet in een 
vaste baan’, vertelt hij eind sep-
tember in de keet van Siers aan 
de Robertstraat in Weerselo. Sinds 
een paar weken is hij daar bezig 
met een saneringsproject ter ver-
vanging van gas- en waterleidin-
gen bij tweehonderd woningen. 
Saneringswerkzaamheden bepalen 
al 25 jaren hoofdzakelijk de werk-
dagen van Marinus. Hij houdt van 
zijn werk en zou niet anders meer 
willen.
‘Werken in de bewoonde wereld 
vind ik het mooist. Nieuwbouw 
spreekt mij niet zo aan. Je hebt hier 
constant met mensen te maken. 
Elke dag is anders.’
En al worden de buizen en leidin-
gen tegenwoordig kant- en klaar 
aangeleverd en is er van zijn vroe-
gere werkzaamheden als koper 
uitgloeien en krimpkousen maken 
niets meer over, toch blijft zijn baan 
de gas- en waterfitter boeien.
De meeste ‘uren in dienst van 
de baas’ spendeerde Marinus 
in Almelo, met uitstapjes 
naar Enschede, Haaksbergen, 

Denekamp en nu dus Weerselo.
Daan Schipper, Jan Bruins en Henry 
Brunsman zijn mensen waarmee 
hij veel samenwerkte. ‘Toen mijn 
maat Henry uitviel doordat hij het 
met de rug kreeg ben ik mij toe 
gaan leggen op het opleiden van 
SPG’ers.’
Momenteel leert hij de 18-jarige 
Sven Wevers de kneepjes van het 
vak. ‘Ik doe het werk voor, laat het 
hem zelf uitvoeren en houd in de 
gaten of het goed gaat, wat door 
de regel wel het geval is.’
Marinus is vader van de dochters 
Kirsten (12) en Iris (9) en is gehuwd 
met Erna die werkzaam is in een 
modezaak.
Voor de liefhebberij houdt hij op 
de zolder boven zijn garage vijftig 
gele kanaries. De beestjes zorgen 
geregeld voor nageslacht, waar-
mee Marinus als lid van een ver-
eniging tentoonstellingen bezoekt. 
‘En dan val ik ook wel eens in de 
prijzen, ja.’
Houden de kanaries hem van de 
straat, zijn tweede hobby brengt 
hem er juist naar toe. Het is een 
hobby die hij deelt met zijn partner 
Erna.

Als hardloper loopt Marinus met 
gemak twee á drie keer per week 
rondes tussen de vijf en tien kilo-
meter. Sterker nog: al verschillen-
de keren liep hij halve marathons. 
Met Sierscollega’s nam hij in 2008 
deel aan de bedrijvenloop van de 
Enschedese Marathon. Hij liep ‘de 
halve’  in 1 uur en 56 minuten. 
De Huttenkloasloop op 3 oktober 
in Oldenzaal - waarover elders in 
deze Bats meer te lezen valt – was 
voor hem dus ‘peanuts’. De clinics 
waren voor Marinus overbodig.
Vijf kilometers loopt de fitte(r)-
jubilaris er ‘zo eventjes bij’…
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Naam: Marinus Jasper  

Geboren: 26 oktober 1967

Gehuwd met: Erna

Kinderen: Kirsten (12) Iris (8)

In dienst bij Siers sinds: 25 juni 1985  

Andere werkgever vóór Siers: Geen

Huidige: Zelfstandig monteur gas en water

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: Boswachter

Leukste TV programma: Voetbal international (rtl 7)

Lievelingseten: Stamppot boerenkool met spek en worst

Eet pers se geen: Paddenstoelen

Favoriete artiest of groep: Jimmy Barnes

Mooiste vakantieland: Italië (1x geweest). Erg mooi

Heb een grote hekel aan: Mensen die altijd winnen en nooit verliezen

Zou graag een avondje stappen met: Ilse de Lange

Wil absoluut nooit gezien worden met: Gerard Joling of Patty Brard

Hobby’s: Hardlopen, mijn kanaries 

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEP

De schoenen van Marinus als stilleven…

Marinus Jasper (rechts) aan de koffie bij een aardige bewoner in Weerselo. Geheel links Sven Wevers, in het midden Arjan Kleyburg.
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Siers Leiding & Montageprojekten 
werkt vanaf eind juni in fases mee 
aan het realiseren van een groot 
uitbreidingsproject van energiele-
verancier Enexis. Plaats van han-
deling is de vestiging van Enexis 
aan de Marsweg in Zwolle, het 
regionale centrum van waaruit 
onderhoud- en sto-
ringswerkzaamheden 
voor de hele regio 
worden gereguleerd.
Van drie grote trans-
formatoren in de 
indrukwekkende en 
goed bewaakte scha-
keltuin bij het Enexispand wordt 
de spanning vanaf de via de enor-
me masten binnenkomende 110 
kv lijnen omgezet naar 10 kv. Van 
hoogspanning dus naar midden-
spanning.

Het is de bedoeling dat de trans-
formatoren in de toekomst een 
nieuw gebouwde installatie gaan 
voeden. Betrokken Enexis-monteur 

Klaas Huisman legt uit:
‘Vanaf verschillende punten komen 
de lijnen hier naar dit verdeelsta-
tion toe. ‘Wij zijn hier de stam, van 
hier uit vertakt zich de bekabeling 
alle kanten uit de stad in.
We voeren altijd alles dubbel uit, 
zodat we een back up hebben 

in geval er storingen 
optreden.’
De huidige schakelin-
stallatie, een vijftigtal 
jaar geleden ooit door 
het bedrijf Hazemeijer 
uit Hengelo gemaakt, 
is niet meer toerei-

kend om de stad Zwolle en de 
Zwolse industrie van de benodig-
de energie te voorzien. 
In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige 
eeuw ontstond een toenemende 
behoefte aan elektriciteit in de 
gemiddelde huishoudens. De uit-
breiding die toen is gemaakt wordt 
nu gemoderniseerd en tegelijk uit-
gebreid met een modern schakel-
station.

Interessant project Weteringkade

Kabels leggen bij regiokantoor Enexis in Zwolle

Het is een apart werk. En dat is het. Om even kortweg te spreken 

met de woorden van uitvoerder Ted Brons: ‘Het is werken onder 

hoogspanning en dan ook nog op het terrein van Enexis zelf. Ook 

voor de Oldenzaalse uitvoerder, die al veertien jaar in het Zwolse zijn 

brood verdient, is bedoeld project geen alledaagse kost.  

“Op de binnenkomende 

bekabeling staat 

wél 110.000 volt!”

Met het bijzondere werk voor Enexis 
is eind juni gestart. De trafo-kabels 
zijn gelegd door Martin Schipper 
en Harm Rijkeboer (tot aan zijn 
vertrek). Vaste machinist op het 
project is Harry Visscher.
Onder supervisie van Jan Boonstra 
is Ted Brons ter plekke uitvoerder.
De routes naar de Isalaklinieken zijn 
gelegd door Gerrit Jansen, Harry 
Meulenveld en Benny Bosman
Het omzwaaien van de regio- en 
trafo kabels is tevens het werk van 
Gerrit, Harry en Benny.

Speciale naamsvermelding bij dit 
project verdient Bert Noeverman.
Hij maakte de eindsluitingen onder 
de velden, waardoor de kabels het 
station kunnen voeden. Tevens ver-
richtte hij werkzaamheden aan de 
grote transformatoren in de scha-
keltuin. Ted: ‘Hij is een bijzonder 
kundig vakman, bij wie menig 
collega-monteur graag een licht 
opsteekt.’  
Vanuit Enexis is tenslotte Dick 
Hulstijn projectleider.
Klaas Huisman is monteur onder-
houd en storingen transport Noord- 
en Oost Overijssel voor Enexis.

Wie, wat, 
waar…
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Dat station draagt de fraaie 
merknaam Ritter. De omzwaai of 
omschakeling heeft letterlijk nogal 
wat voeten in aarde.
Begin oktober zijn brede sleuven 
zichtbaar met daarin de trafoka-
bels die komen van de transfor-
matoren. Ze worden onder het 
maaiveld door getrokken naar het 
nieuwe hypermoderne schakelsta-
tion dat in aanbouw is in een 
-hoe tegenstrijdig dat ook klinkt- 
aangepaste oude monumentale 
schuur. De schakelkasten buiten 
corresponderen met de bedie-
ningssystemen binnen.
Een kijkje in het oude Hazemeijer-
gebouw, gevolgd door het wer-
pen van een blik in de nieuwe 
Ritterinstallatie laat inderdaad zien 
dat hier niet alleen sprake is van 
uitbreiding, maar ook van moder-
nisering. 
Is de digitalisering van het bedie-
ningssysteem in het oude gebouw 
op proef waar te nemen, in het nieu-
we onderkelderde Rittergebouw is 
dat al veel verder doorgevoerd. ‘In 
de toekomst’, verzekert Huisman, 
‘gaat alles via de beeldschermen 
en is er geen schakelaartje meer 
te zien.

Streng beveiligd

De in totaal vier kilometer aan 
kabels die Siers voor Enexis trekt 
zijn zowel van aluminium als van 
koper.
Bij het leggen van de kabels komt 
de Siersploeg van alles en nog wat 
tegen in de in het verleden kenne-
lijk anders benutte grond.
Opgegraven flessen en potten 
staan netjes op een rijtje opge-
steld langs de sleuf. ‘We hebben 
zelfs een in tact gebleven krant uit 
1932 opgegraven.’
Het werk moet met grote zorg-
vuldigheid verricht worden in een 
streng beveiligde omgeving, waar 
continu toezicht is op het werk van 
de noeste arbeiders. 
‘Dat moet ook wel’, verduidelijken 
Ted Brons en Klaas Huisman. ‘In 
de schakeltuin waarin de transfor-
matoren staan en waar ook sig-

naalbekabeling ligt, is toezicht en 
afbakening continu noodzakelijk. 
Er zal maar iemand met een kraan-
tje iets stuktrekken. ‘Op de binnen-
komende bekabeling staat wel die 
110.000 volt. Ja, die wetenschap 
geeft wel een extra dimensie aan 
het werken hier’, vindt Ted Brons, 
die staand langs de sleuf ook nog 
wijst naar de trafokabels die in 
speciaal zogeheten ’backfill-zand’ 
liggen. ‘Dat is voor de koeling, 
zodat de kabels nooit oververhit 
kunnen raken. De veiligheid wordt 
hier hoog in acht genomen.’

Tegelijk met het werk voor Enexis 
legt de ploeg van Ted Brons 
kabels voor de uitbreiding van de 
Isalakliniek in Zwolle. Het zieken-
huis breidt uit en dient over meer 
capaciteit te beschikken. Ted: ‘Het 
is me d’r nogal een uitbreiding. 
Op de energie die daar straks naar 
toegaat kan een hele wijk draaien! 
We maken twee routes, ook weer 
met het oog op eventuele stroom-
uitval door een storing. Dat mag, 
zeker bij een ziekenhuis, natuurlijk 
nooit gebeuren.’.
 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het betoonde mede-
leven tijdens de ziekte en na het overlijden op 10 augustus van mijn 
geliefde levenspartner Simone Wielinga. 
Doordat velen goed op de hoogte waren van mijn situatie heb ik veel 
steun mogen ondervinden van mijn naaste collega’s en ook van het 
bedrijf Siers.
Speciaal mijn collega’s uitvoerder Robert Blanke, Arnoud Neijenhuis 
en kraanmachinist Henk Bomhof wil ik dank zeggen.
Mede door jullie warme belangstelling is het mij gelukt voorzichtig de 
draad weer op te pakken.

Winterswijk, Bennie Boschker, 
Stefan en Kelly-Joy 

- BEDANKT -

Blij met ‘de papieren’

Op woensdag 17 november vond de diploma-uitreiking plaats van geslaag-
de leerlingen die via GOA Leidingtechniek werkzaam zijn bij werkgevers in 
onze branche. Voor Siers waren er dit keer twee geslaagden bij. 
Links op de foto zien we Henry Wesseling. Rechts op de foto staat Stanley 
Berendsen. Beide behaalden het diploma Buizenlegger. 
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t.brons@siersgroep.nl

Storm

t.brons@siersgroep.nl

RE:Storm

Harm Rijkeboer

From: t.brons@siersgroep.nl
To: h.rijkeboer@hotmail.com
Subject: Storm
Date: Wed, 3 Nov 2010 10:29:31

Ha, die Harm
 
Hoe is het, alles oké?
Hebben je al een orkaan overleeft 
of niet?
Op dit moment zijn we bezig met 
het maken van de nieuwe Bats.
Zou je nog een klein verhaaltje aan 
mij op kunnen sturen over hoe een 
en ander is verlopen.
En hoe het nu met je gaat? Dan kan 
ik dit verwerken voor een nieuw uit 
te komen Bats.
Eventueel voorzien van een paar 
foto’s, bijvoorbeeld jij met de 
Siersvlag op het tropische eiland?
Is jouw adres daarginds bekend in 
Oldenzaal op kantoor?
Zo niet stuur dit dan even mee.
 
Groeten uit het koude en natte 
Zwolle (herfst dus)!!
 
Hasta la Vista
Ted Brons

Van: harm rijkeboer [mailto:h.
rijkeboer@hotmail.com] 
Verzonden: donderdag 4 november 
2010 4:12
Aan: t.brons@siersgroep.nl
Onderwerp: RE: Storm

Hola gente de SIERS GRUPO!

Op het moment dat ik dit schrijf, 
hebben we hier te maken met een 
staartje van orkaan Thomas. 
We hebben net twee dagen 
onafgebroken regen gehad. Dus in 
de keet, ha, ha. Maar voor de rest 
bevalt het hier uitstekend. Alle 
dagen temperaturen rond de 27 a 
28gr, behalve vandaag dan. In de 
was het met 24.1 gr een beetje fris.
De autocoureurs onder jullie geef ik 
een tip. Kom hier een week rijden 
en je bent na twee dagen hartstikke 
gek.
Wil je een Dominicaan goed 
straffen, pak hem dan zijn claxon af!
Ik stuur jullie een paar foto’s, dan 
hebben jullie een indruk van hoe ik 
hier zit. 
Voor de zekerheid nog een keer 
mijn adres. Een kaartje sturen mag 
gerust…

Harm Rijkeboer
Calle i - H - 2A
ub - Los Reyes
Santiago - Dominican Republic

Groeten van uw 
buitenlandcorrespondent
Harm  Rijkeboer 

Onthaasten in de Dominicaanse Republiek

Afgelopen zomer maakte ex-collega Harm Rijkeboer zijn droom 

waar en vertrok voorgoed naar de Dominicaanse Republiek om 

daar samen een toekomst op te bouwen met zijn vriendin Maria. 

Harm, die vorig jaar gebruik maakte van de VUT-regeling, wil 

graag de contacten met zijn oude collega’s bewaren. Vanaf zijn 

nieuwe stek heeft hij dan ook beloofd ons op de hoogte te houden 

van zijn reilen en zeilen. Dat hij inmiddels al een heel end ‘over 

de paal’ praat blijkt wel uit de mailwisseling met uitvoerder Ted 

Brons.

Van onze buitenlandcorrespondent Harm Rijkeboer
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Nieuw OR bloed kan geen kwaad

Jan Eleveld (Hako, Bopa)
42 jaar, gehuwd, vader van één zoon.

Hobby’s:‘De judosport. Vroeger zelf beoefend, tegen-
woordig ben ik daarin niet meer actief, maar ik blijf wel 
altijd een geïnteresseerd toeschouwer. Mijn grootste 
hobby is eigenlijk tuinieren. Ik mag verder ook graag 
wandelen en fietsen in Nederland en over de grens.’

Waarom verkiesbaar gesteld?
‘Ik wil graag een bijdrage leveren in de organisatie, 
daar waar het kan en mogelijk is.  
Het is voor mij een manier om kennis op te doen 
omtrent het functioneren van een Ondernemingsraad. 
Je leert mensen en zaken binnen het bedrijf op een 
andere manier kennen. Ik zou er voor willen waken 
dat er geen incidenten worden gesteund en gestuurd, 
maar dat het totaalgebeuren in het oog wordt gehou-
den. We moeten samen onze verantwoordelijkheid op 
de juiste manier nemen.’

Aandacht voor de toekomst
‘Meer bewustzijn creëren bij de achterban. Als er 
ergens beslissingen worden genomen moeten we 
ervoor zorgen dat de communicatie voor- en achteraf 
goed verloopt. Tot op heden heb ik er namelijk zelf 
maar weinig kijk op waar de OR mee bezig is, of mee 
bezig was. Ik stap er dan ook onbevangen in en hoop 
veel ervaring en kennis op te doen.’

Wouter Brinkman (Hako)
31 jaar, ongehuwd

Hobby’s: ‘Muziek spelen en beluisteren. Ik speel zelf 
op amateur niveau gitaar. Verder houd ik van voetbal, 
zowel in de zaal als op het veld. Ik maak deel uit van het 
derde elftal van ATC Hengelo.

Waarom verkiesbaar gesteld?
‘Vers bloed kan geen kwaad. Er is de laatste jaren geen 
volledige invulling geweest voor de OR-zetels vanuit 
Hako. Ik toon wel interesse om die andere zijde van het 
bedrijf eens te leren kennen.’

Aandacht voor de toekomst
‘De verplichte vrije dagen. Ook de bouwvakantie vind 
ik een achterhaald fenomeen. Ik zou wel eens willen 
bekijken of daar niet een andere invulling aan gegeven 
kan worden. We zouden het in iedere geval bespreek-
baar moeten maken.
Voor de toekomst hoop ik in ieder geval dat we als 
Hako gestaag verder mogen groeien en dat de projec-
ten door blijven lopen.’

Tonny van Oort 
(Siers Leiding- en Montageprojekten)
44, jaar, gehuwd, vader van twee dochters

Hobby’s: ‘Ik houd van tuinieren, fietsen op mijn 
mountainbike en een spannend boek.’

Waarom verkiesbaar gesteld?
‘Puur om de mensen binnen mijn kiesgroep te 
kunnen vertegenwoordigen op een dusdanige 
manier dat het algemene bedrijfsbelang niet uit 
het oog wordt verloren.’

Aandacht voor de toekomst
‘Datgene dat nu gaande is continueren. De OR is 
een belangrijk orgaan en zal nog belangrijker wor-
den. Dat komt mede door de eisen en voorschriften 
die ons opgelegd worden, kijk alleen maar naar de 
Arbo-technische kant. We moeten ons verdiepen in 
verschillende kwesties om op termijn aanpassingen of 
uitbreidingen te kunnen doen. Ik hoop daarbij dat we 
binnen de OR op een prettige manier met elkaar gaan 
samenwerken.’
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Harry Nijenhuis 
(Siers Leiding- en Montageprojekten)
51 jaar, gehuwd, vader van twee dochters

Hobby’s: Voetbal en biljarten.

Waarom verkiesbaar gesteld?
‘Ik wil de andere kant van de medaille wel eens gaan 
bekijken. Beleven hoe het daar reilt en zeilt. Persoonlijk 
zou ik een ingang willen zijn voor de mensen op de 
werkvloer. Op dit moment heb ik geen speciale aan-
dachtspunten of actiepunten. Ik bekijk mij eerst eens 
het ‘hoe en wat’.

Randy Chömpff (Tablin)
25 jaar, ongehuwd

Hobby’s: ‘Ik houd van uitgaan en films kijken. Ik mag 
graag ‘lekker op de bank zitten’ en ben een echte freak 
als het gaat om nieuwe gadgets. Als tegenwicht bij dit 
alles doe ik natuurlijk wel aan fitness.

Waarom verkiesbaar gesteld?
‘Ik wil graag ervaring op doen met het werken binnen 
een OR. Zie het maar als een stuk zelfontwikkeling. Ik  
vind het aardig om mee te kijken ‘aan de andere kant’.

Aandacht voor de toekomst
‘Dat zou bijvoorbeeld het fietsplan kunnen zijn. 
Misschien kunnen we bekijken of er mogelijkheden 
zijn…
Verder zou het mooi zijn als er een mogelijkheid is voor 
het volgen van een cursus of opleiding, bijvoorbeeld 
via de vakbond.’

 

De nieuwkomers

Vlnr.: Harry Nijenhuis, Randy Chömpff, 
Tonny van Oort, Wouter Brinkman 
en Jan Eleveld.

Met dank aan de vertrekkende OR-leden

Bij deze willen wij de directie 
en collega’s hartelijk bedan-
ken voor de gezellige mid-
dag, de bloemen en de vele 
cadeaus die ik mocht ontvan-
gen naar aanleiding van mijn 
25 jarig jubileum.

Oldenzaal, Bert Spaan en 
Ingrid Brand 

- BEDANKT -
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Kantoorfl at geeft nieuwe dimensie aan bedrijf

De familie Siers was die middag 
rijk vertegenwoordigd.
Oud-baas Herman en zijn echt-
genote Annemie gaven acte de 
presence, maar ook Margit Siers-
Reinders en de kinderen Loes, 
Tom, Anne en Koen.
Aan de jongste telg Koen (hij was 
immers ook degene die de eerste 
paal de grond in sloeg) de eer 
‘het lintje’ langs de nieuwe voor-
deur met de knalgele Sierskrukken 
door te knippen.
‘Zonder mijn familie’, sprak de 
algemeen directeur vervolgens, 

‘hadden we hier nu niet met zijn 
allen gestaan. Zonder jou pa als 
grondlegger was dit bedrijf er 
überhaupt niet geweest. Zo sim-
pel is het’, aldus Peter Siers, die 
na een woord van waardering aan 
het adres van zijn ouders, ook zijn 
dank uitsprak richting echtgenote 
Margit.
‘Met deze vier verdiepingen kun-
nen we goed vooruit. Misschien 
lijkt het nu zelfs wel wat onbenul-
lig groot, maar we kunnen ons 
hier in ieder geval verder blijven 
ontwikkelen.’

Grondlegger van het bedrijf 
Herman Siers sprak vervolgens 
een woord van dank.
‘Uit het niets begonnen, heb ik 
dit bedrijf bij mijn vertrek in 1993 
met 398 personeelsleden achter-
gelaten. Het is enorm uitgegroeid 
en wordt nog steeds verder uit-
gebouwd. Daar ben ik jullie allen 
nog steeds dankbaar voor.’
Tot de over en weer overhan-
digde bloemen en cadeaus 
behoren ook twee al eerder door 
‘pa en ma Siers’ geschonken en 
in het gebouw te bewonderen 
levensgrote luchtfoto’s van oud 
Oldenzaal.
Het kantoorpersoneel had ver-
volgens een eigen bijzonder 
geschenk voor het bedrijf in 
petto.
Hoofd Personeel en Organisatie 
Alwin Dekker troonde de aanwe-
zigen mee naar de hal, waar witte 

De royale uitbreiding van ruimte voor kantoorpersoneel van Siers 

Leiding & Montage Projekten biedt het hoofdkantoor aan de 

Schuttersveldstraat een nieuwe dimensie. Met woorden van die 

strekking ontving algemeen directeur Peter Siers op vrijdagmiddag 15 

oktober kantoorpersoneel én familie voor de informele opening van 

de nieuwbouw.

Drie generaties 
Siers zijn 
vertegenwoordigd 
bij de opening.
Koen Siers 
mag het lintje 
doorknippen.
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lakens een bijzonder geschilderd 
drieluik verhulden.
De drie schilderijen, die het 
Sierslogo verbeelden, zijn 
gemaakt door de kunstenaar Joey 
Hof.
Alwin: ‘Joey is bewoner van 
een instelling voor verstande-
lijk gehandicapten. Ook om een 
goede invulling te geven aan 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen hebben we Joey het 
logo gegeven en hem er op zijn 
eigen creatieve wijze mee laten 
stoeien. We zijn met zijn allen 
trots op hem en zeer tevreden 
over het resultaat’, aldus Alwin 
Dekker.
Het informele gedeelte werd ver-
volgens besloten met een hapje 
en drankje in de kantine.  

Ook John Wargers brengt een 
toast uit op de ingebruikname 
van de nieuwbouw. Hij voorziet 
zichzelf bij de gelegenheid van een 
rood wijntje. Hij zal dus vast wel 
met de  (elektrische?) fiets wezen. 
Of houdt John helemaal niet 
van (elektrische) fietsen en rode 
wijntjes?  We komen in ieder geval 
op de eerste kwestie in de volgende 
Bats terug. Wie zonder rond te 
vragen weet wat John daar in zijn 
glaasje rond laat kolken mag het 
wel alvast rondvertellen ...
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Levens redden met de AED

De Automatische Externe Defi-
brillator is in augustus bevestigd 
aan de straatkant  van het nieuwe 
bedrijfspand te Oldenzaal.
Onze AED is voor algemeen 
gebruik. Dat wil zeggen: hij kan ook 
door derden worden gebruikt. 
Ons bedrijf heeft zich daartoe aan-
gemeld bij AED-Alert. 
AED-Alert is een systeem dat 
door de meldkamers in Nederland 
gebruikt kan worden ter onder-
steuning van de reguliere hulpver-
lening.
Iedereen die een hartstilstand 
krijgt is gebaat bij snelle hulp. De 
eerste minuten zijn letterlijk van 
levensbelang. Hoe eerder er gere-
animeerd en gedefibrilleerd wordt 
des te beter. De kracht van het 
Alert-systeem is het samenbren-
gen van een slachtoffer, een bur-
gerhulpverlener en een beschik-
bare AED.
Nadat 112 is gebeld en er gecon-
stateerd is dat het om een reani-
matie gaat, wordt vanuit de meld-
kamer het AED-Alert systeem 
opgestart.
Op het moment dat de meldkamer 

de postcode ingeeft van de locatie 
waar het slachtoffer zich bevindt, 
gaat AED-Alert aan het werk. Het 
systeem zoekt in een straal van 
1000 meter rondom de postcode 
en huisnummer van de plaats van 
het slachtoffer naar ingeschreven 
burgerhulpverleners.

Het systeem kan twee soorten 
berichten uitsturen:
Een reanimatiebericht aan deelne-
mers om direct naar het slachtoffer 
te gaan en te starten met reani-
matie;
Een defibrillatiebericht aan deel-
nemers om eerst een AED op 
te halen en vervolgens naar het 
slachtoffer te gaan en te starten 
met hulpverlening.
Door scheiding aan te brengen 
tussen mensen die kunnen reani-
meren en mensen die kunnen defi-
brilleren wordt nodeloos tijdverlies 
voorkomen.
De AED-kast beschikt over een 
pincode. Deze pincode dient inge-
geven te worden om de AED-kast 
te kunnen openen. Hulpverleners 
die zich hebben aangemeld bij 
AED-Alert, omdat zij een AED-
instructie hebben gevolgd, krijgen 
een SMS-bericht met daarbij de 
pincode van de AED-kast.

De directie van de Siers Groep 
heeft alle medewerkers die werk-
zaam zijn in Oldenzaal en die een 
BHV-cursus hebben gevolgd, waar-
bij tevens een instructie is gegeven 
met betrekking
tot het gebruik van een AED, opge-
dragen zich aan te melden als hulp-
verlener (tijdens werktijd) via www.
aedalert.nl.Deze mensen beschik-
ken over een pincode om de kast in 
geval van nood te openen.

Geboren:

Jorn, 
zoon van Jeremy en Elise 
Verstegen, 
geboren op 13 mei 2010 te 
Doesburg

Loena Francisca, 
dochter van Robbert de Visser 
en Carla Meijerink, geboren op 
2 juni te Apeldoorn

Lilian, 
dochter van Gert-Jan en 
Marieke Kelderman-Boer, 
geboren op 29 oktober 2010 te 
Barneveld

Amy, 
dochter van Wijnand en 
Francisca Kogelman, geboren 
op 31 oktober 2010 te 
Mariënheem

Quinten Rik, 
zoon van Richard Welpelo en 
Daniëlle Tolner, 
geboren op 20 november 2010 
te Enschede

Gehuwd:

Zilveren huwelijk:
Albert Jan en Ineke Hutterd, 
25 jaar getrouwd op 7 augustus 
2010 te Hulsen

Overleden:

Simone Wielinga, 
partner van Bennie Boschker, 
op 10 augustus 2010 in 
Winterswijk overleden op de 
leeftijd van 47 jaar

Personalia

Het zal je maar gebeuren! Je wordt getroffen door een hartstilstand en 

er is niemand of niets in de buurt om je te helpen, cq te reanimeren.

In navolging van vele verenigingen, instellingen en organisaties heeft 

ook de Siers groep als bedrijf besloten een AED aan te schaffen. 

Daarmee wordt het Oldenzaalse Eerste Hulp-netwerk steeds 

completer. 

‘Ik hoop op uw medewerking, 
zodat de AED, in geval van nood, 
effectief kan worden ingezet’, aldus 
algemeen directeur Peter Siers tot 
de benaderde BHV’ers.
‘Want dat je er levens mee kunt 
redden, heeft mijn vrouw Margit 
onlangs nog bewezen, toen zij 
in een supermarkt in Oldenzaal 
iemand heeft gereanimeerd die 
een hartaanval kreeg…’
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Tijdens een informele bijeen-
komst met naaste collega’s heeft 
Oldenzaler Bert Spaan op 19 
augustus zijn 25-jarig jubileum bij 
Tablin gevierd. 
Bert is al enkele jaren ondersteu-
nend in de uitvoering van Siers 
in Twello, maar is toch altijd 
‘Tablinner’ gebleven. In café ‘De 
oude  Kar’ in Klarenbeek voorzag 
Tablin directeur Harry Moek de 
jubilaris van de gouden speld. Ook 
ontving hij de bekende ‘foezel’, de 
envelop en de bloemen.

Zilveren 
jubileum 
Bert Spaan

12,5 jarig dienstverband 2011    

   Datum
Naam Bedrijf Woonplaats in dienst
    
R. van der Pluijm Hako Barendrecht 
J. Tulp Siers L & M Oldenzaal 
A. Bekkach Hako Apeldoorn 
P. Kardijk Hako Rijssen 
A. Dekker Siers Groep Hengelo 
R.C. Voogd Siers L & M Borne 
F.G.K. Hampsink Tablin Oldenzaal 
B.W.L.J. Ambting Siers L & M Beek 
E. Blankenstijn Tablin Ede 
G.A. Braakman-Liem Tablin Doetinchem 
A. Dirkmaat Tablin Apeldoorn 
L. Gerrist Tablin Renkum 
A.J. Kaper Tablin Apeldoorn 
B. Kloezeman-De Wild Tablin Emst 
J.G. Maneschijn Tablin Doetinchem 
A.A.J.M. Luimes-Polman Tablin Doetinchem 
E.H. Seldam Tablin Almelo 
S. Brinker-Wind Tablin Almelo 
D.B.F. Vólkers Tablin Ootmarsum 
M. Gúl Tablin Zwolle 
M.J.G. Hasselerharm Siers L & M Losser 

    

25 jarig dienstverband in 2011

   Datum
Naam Bedrijf Woonplaats in dienst
    
A.J.W. Vogelzang Tablin Oldenzaal 3/2/1986
L.W. Albers Siers L & M Langeveen 20/3/1986
H.B. Meulenveld Siers L & M Ruurlo 5/5/1986
H. Jurjens Siers L & M Sibculo 5/5/1986
H. Brunsman Siers L & M Vriezenveen 20/5/1986
W.P.M. Heijdens Siers L & M Beuningen 2/6/1986
J.H. Nijland Siers L & M Nijverdal 2/6/1986
H. Meulink Hako Almelo 9/6/1986
H. Moek Siers Groep Oldenzaal 23/6/1986
G.B.M. Groeneveld-Moleman   Tablin Vasse 25/8/1986
A. Acar Hako Hengelo 25/8/1986
M.J.H. Schaepers-Nijkrake   Siers L & M Bad Bentheim 8/9/1986
B.W.Boschker Siers L & M Winterswijk 21/10/1986
M.S.A. Dokter Siers L & M Oldenzaal 1/12/1986
    
    

40 jarig dienstverband 2011

   Datum
Naam Bedrijf Woonplaats in dienst
    
W.H. Hunting Siers L & M Silvolde 26/7/1971

Jubilarissen 2011

Langs deze weg dank ik 
directie en collega’s voor hun 
aanwezigheid op mijn jubile-
umreceptie op 9 december in 
de bedrijfskantine.
Dank voor de gezelligheid, 
de bloemen en cadeau’s en 
dan noem ik natuurlijk even 
speciaal de tom-tom!
Op maar weer naar het vol-
gende jubileum.

Rossum, Marga van Lange, 
Edwin en Jordy Louwes

- BEDANKT -

7/6/1998 
17/8/1998
17/8/1998
17/8/1998
24/9/1998
10/5/1998
10/5/1998
10/12/1998
1/1/1999
1/1/1999
1/1/1999
1/1/1999
1/1/1999
1/1/1999
1/1/1999
1/1/1999
1/4/1999
1/4/1999
18/1/1999
26/4/1999
6/1/1999
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Siers koploper tijdens Huttenkloasloop

Op de parkeerplaats van camping 
Siemerink springt een select clubje 
collega’s zich tussen de waterplas-
sen een beetje warm in afwachting 
van clinicleider Huub van Langen. 
Tijdens deze allerlaatste extra 
ingelaste clinic met intervalloopjes 
komt het er op aan: Wat valt er 
maximaal te halen uit deze heren? 
Daar komt Huub aangerend en 
verdwijnt het groepje al snel in zijn 
voetspoor de duisternis in.
De Batsredactie, zelf ook via 
Siers in training voor de door de 
Oldenzaalse vereniging LAAC 
georganiseerde loop, lijkt het wel 
aardig deze avond een paar foto-
tjes te schieten. Dus stellen we ons 
ergens langs de beoogde route op 
met onze simpele fotocamera om 
de langs spurtende groep op de 
gevoelige plaat vast te leggen. 
Maar het regent, het is té donker. 
En het grootste struikelblok is: De 
lopers gaan véél te snel. 

Zoef, Zoef.
Daar vliegen de eerste twee voor-
bij. Wie zijn dat nu weer? Zijn ze 
wel van Siers?
Het blijkt ‘haas’ Huub van Langen te 
zijn op de voet gevolgd door (van 
origine voetballer) Koen Weusthof. 
‘Donker hé’, roept hij nog. Er is 
voor ons geen tijd om het toestel 
zelfs maar iets omhoog te heffen.
Zoef Zoef.
Daar racet de rest van de heren er 
met versnelde pas achteraan.
Hallo! Die hebben de loop er met 
zijn allen flink in. Zo hebben we 
ze de afgelopen weken nog nooit 
bezig gezien. 
Dat moet wel iets beloven voor de 
komende zondag…!
Het idee om Siers-collega’s op gro-
tere schaal warm te maken voor 
de hardloopsport ontstond tijdens 
de kerstborrel vorig jaar. Benno 
Benneker peilde wat, er bleek – 
zeker onder het genot van een 

mooi glas bier – behoorlijk wat 
animo.
In zijn LAAC-clubgenoot Huub van 
Langen, mede-organisator van de 
Huttenkloasloop, vond Benno ver-
volgens een gelijkgestemde ani-
mator voor promotie van de hard-
loopsport onder medewerkers van 
bedrijven..
Zoveel mogelijk collega’s aansporen 
mee te doen met Huttenkloasloop, 
dáár willen hij en Huub voor gaan. 
De wedstrijd voert de lopers door 
prachtig natuurgebied en wordt na 
de vierde editie al de mooiste van 
ons land genoemd. Dus dit is ook 
zeker aantrekkelijk voor al hardlo-
pende collega’s ‘van verder weg’.
Want voor sporters als Peter 
Telgenkamp, Alphons Kruiper (hij 
liep 26 september de marathon in 
Berlijn…), Marinus Jasper en zelfs 
Eloy de Koning was het niet handig 
in Oldenzaal mee te trainen met de 
clinics van Benno en Huub. Maar ze 
wilden deze wedstrijd niet graag 
missen.
Het is prachtig weer op zondag-
middag 3 oktober.
Na twaalven kleurt de markt 
geel met een dertigtal in unifor-
me bedrijfsshirtjes gehulde Siers 
Groep-medewerkers. Veel heren, 
maar toch ook een paar dames. 
Zoals Joyce Nijmeijer, pas hersteld 
van een operatie. Super dat ze er 
toch bij was.
Prominent poseren ze met zijn allen 
op de glimmend opgepoetste 
vrachtwagen van Benno Benneker. 
De vrachtwagen dient tevens als 
podium wagen voor alle prijsuit-
reikingen. 
Voor velen van de deelnemers 
volgt na de fotosessie de eerste 
echte hardloopwedstrijd.
Als het startschot klinkt staat het 
zonnetje volop te stralen. Het is 
eigenlijk net iets té warm. Maar…. 
op het terras is het naderhand des 
te beter toeven.
Wilfried Ankoné (Siers team 1) zit 
er later op de middag dan ook 
trots tussen zijn collega’s met de 
gewonnen ‘zilveren’ beker van de 
bedrijvenloop voor zijn neus. De 
Oldenzaler liep persoonlijk ook 

Het regent op maandagvond 27 september en om krap half acht 

’s avonds is het recreatiegebied het Hulsbeek bij Oldenzaal al in 

duisternis gehuld.

Het is een week voor de Huttenkloasloop, de hardloopwedstrijd die 

1400 deelnemers zou gaan trekken en die op de rol staat voor zondag 

3 oktober. Een week voor dato zijn het voor de Siersdeelnemers aan 

de bedrijvenloop de laatste loodjes van training en voorbereiding.  

Odette kan 
dochter Marre 

amper bijhouden.
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een prachtige tijd: 5 kilometer in 
19.59 minuten!
(Overigens: ons eerste team kreeg 
bij de prijsuitreiking de tweede 
prijs toebedeeld, maar er was wel 
degelijk een rekenfoutje gemaakt. 
We hadden toch echt recht op 
goud! Dus rap omruilen die 
beker!).
Het succes van team 1 was trou-
wens mede te danken aan een 
sportieve vertegenwoordiger van 
de familie Siers. Tom Siers (19), 
meer thuis in de voetbal- dan de 
hardloopsport, liep de 5 kilometer 
in 21.08 minuten. Wie doet het 
hem na!

Al met al is de liefde voor de 
hardloopsport binnen het bedrijf 
Siers het afgelopen halfjaar in een 
stroomversnelling geraakt. 
Is er al jarenlang een ‘vast’ groepje 
dat deelneemt aan de bedrijven-
loop van de Twentse marathon in 
Enschede, met de Huttenkloasloop 
heeft Siers er een prachtig evene-
ment bij om naar uit te zien en naar 
toe te werken.
Een boel collega’s hebben dit jaar 
de voorzet gegeven. We mogen 
daarbij ook zeker de inbreng van 
directeur Wim Cobbenhagen niet 
vergeten. Zeker als ze zich laten 
coachen door een enthousiaste 

collega als Benno Benneker, en 
gesteund door de adviezen en 
tips van  Huub van Langen is de 5 
kilometer voor veel meer collega’s 
weggelegd. Benno heeft voor Siers 
iets moois in gang gezet.
Hij zou Huub volgend jaar graag 
opnieuw uitnodigen voor het 
geven van een paar clinics.
Dus iedereen die nu nog een beetje 
twijfelt of op het laatst afhaakte:
Doe volgend jaar mee! Een loop-
schema is bij Benno op te vragen. 
Je kunt dus op elk moment begin-
nen. Hardlopen is ontspannend en 
gezond. Het is gewoon heel erg 
leuk.

Ook Siersvrouwen sjouwen
De week voorafgaand aan de Huttenkloasloop liep het eerste echte vrou-
wenteam van Siers mee met de Santar Vrouwenloop voor bedrijven over 
het UT-terrein in Enschede.
Odette Tulp (echtgenote van Jochen Tulp), Ans Bosch (echtgenote van 
Jos Bosch) en Annette Bussmann liepen de 5 km in respectievelijk 27, 34 
en 35 minuten.
De opbrengst van de sponsorloop die geen wedstrijdelement kende is 
bestemd voor de tegen borstkanker strijdende organisatie Pink Ribbon. 
Extra knap van Odette, die met dochter Marre ook nog eens deelnam 
aan de loop voor moeder en kind.

U I T S L A G E N
Eerste plaats: Siers 1
Wilfried Ankoné 19.59 
Tom Siers 21.08
Koen Weusthof 22.41
Wilco Grote Ganseij 23.16

Vierde plaats: Siers 7
Paul Bulthuis 23.35
Benno Benneker 24.09
Alwin Dekker 24.45
John Lubberding 29.02

Vijfde plaats: Siers 2
Iris Bosch 23.06
Ronny Oude Griep 23.55
Harold Bonte 26.11
Ronny Brughuis 28.26

Zevende plaats: Siers 5
Jos Bosch 24.10
Marinus Jasper 25.22
Bart Bossewinkel 26.33
Joyce Nijmeijer 37.52

Achtste plaats: Siers 3
Erwin Hamer 23.59
Nol Hertsenberg 26.09
Eloy de koning 26.52
Gerard Journee 28.16
Annette Bussmann 34.07

Negende plaats: Siers 6
Mark Geers 24.35
Tim Meijerink 29.23
Erna Jasper 30.05
Ans Bosch 34.42

Tiende plaats: Siers 4
Jochen Tulp 24.57
Peter Telgenkamp 26.26

Zie de vorige pagina’s voor een impressie in beeld

Odette kan 
dochter Marre 

amper bijhouden.
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Uit deze inventarisatie bleek 
dat HTM veel verschillende dis-
ciplines in huis heeft. De meeste 
ondergrondse infra betreft kabels 
ten behoeve van de voeding of aan-
sturing van apparatuur en trams op 
het tramwegennet. Al deze beka-
beling is noodzakelijk om de grote 
stroom van passagiers dagelijks op 
de plaats van bestemming te krij-
gen, want 'de tram mot rijje'  zoals 
de Hagenezen (en misschien ook 
wel de Hagenaars) het zo plastisch 
uitdrukken. Iedereen en alles wordt 
ingezet om het de reiziger naar de 
zin te maken. 
De situatie met betrekking tot het 
beheer is (vergeleken met ande-
re beheerders van ondergrondse 
infra) vrij complex. Dat begint al 
bij de structuur van de wijze waar-
op concessies worden verleend. In 
grote lijnen zit dat zo:
 
Rail Infra Trust (lees: de Staat) 
geeft gronden in gedelegeerde 
eigendom uit aan Stads Gewest 

Haaglanden, een bestuurslaag tus-
sen de gemeenten (o.a. Rotterdam, 
Den Haag, Delft etc.) en de pro-
vincie Zuid-Holland. Deze bestuur-
slaag geeft railconcessies uit aan 
partijen die daarvoor in aanmerking 
komen. Dit gebeurt altijd via open-
bare en internationale aanbeste-
dingen. HTM en RET (Rotterdamse 
Elektrtische Tram) hebben deze 
concessie voor respectievelijk Den 
Haag en Rotterdam enige jaren 
geleden verworven. Zij mogen dus 
met hun trams en dergelijke op de 
sporen rijden. Tegelijkertijd rijden 
over deze sporen ook voertuigen 
van Prorail (met hun eigen 'toeters 
en bellen') en bestaat er ook nog 
een projectorganisatie Randstadrail, 
die tijdens de bouw van nieuwe 
netwerken een eigen netwerkregi-
stratie bijhoudt. Ingewikkeld dus 
allemaal. 
 
Na de inventarisatie (wát ligt er, 
hoeveel is het, welke kwaliteit heb-
ben de gegevens, welke disciplines 

betreft het) is er door GEO-Audit 
een begroting opgesteld van de 
kosten van het werk voor het 'WION-
klaar' maken van de gegevens. Na 
het uitvoeren van een pilot werd de 
opdracht aan Tablin gegund en 
inmiddels is de kick-off meeting 
geweest. Het doel is om een groot 
deel van het werk vóór het einde 
van dit jaar 2010 klaar te hebben 
zodat de KLIC-afhandeling van dit 
deel (zoals het hoort) digitaal kan 
worden uitgevoerd. Er is aan beide 
zijden een projectteam geformeerd 
en samen zullen HTM en Tablin 
dit project gaan uitvoeren. HTM 
zal de noodzakelijke voorbereiding 
(samenstellen van werkmappen) uit-
voeren waarna Tablin onder leiding 
van Edwin Oude Lashof (projectlei-
der) en de dagelijkse begeleiding 
van Fernando Hampsink het pro-
ject verder gestalte zullen geven. 
Het project zal uiterlijk 1 april 2011 
afgerond moeten zijn. Hans Vos 
zal dit project als projectmanager 
begeleiden. Van de zijde van HTM 
zal Abdes El Khlifi (op foto 4e van 
rechts) het projectleiderschap op 
zich nemen.
 
Tablin gaat overigens ook voorlopig 
alle KLIC-afhandelingen (volgens de 
eisen van de Wet WION) voor HTM 
verzorgen.

HTM WION-klaar door Tablin

‘De Haagse tram mot rije’
Door Tablin is onlangs de opdracht verkregen voor het ‘WION-klaar’ 

maken van de data van de Haagse Tramweg Maatschappij. Reeds in 

2009 werd door GEO-Audit (onderdeel van Tablin) een uitgebreide 

inventarisatie binnen HTM uitgevoerd met betrekking tot de 

aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen.

De kick-off meeting op 15 september
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Verbaasd over de enorme ruim-

ten vergaapten een honderd-

dertigtal oud-werknemers zich 

op 2 oktober aan de nieuwbouw 

van het Siers Groep hoofd-

kantoor aan de Schuttersveld-

straat. De opkomst van mede-

werkers die langer of nog maar

kort geleden de pijp aan Maarten

gaven was dit keer groot. 

Iedereen wilde graag de kantoor-

fl at bekijken. 

Na koffie met krentenwegge ver-
zorgden algemeen directeur Peter 
Siers en de directeuren Herman 
oude Lohuis en Wim Cobbenhagen 
in drie groepen een rondleiding. 
Er werd vol lof gesproken over de 
grote kantoren, de praktische inde-
ling ervan en vooral ook het mach-
tige uitzicht vanaf de bovenste ver-
dieping ontlokte ah en oh’s.

Daar zagen hoog in de flat zagen 
‘de oudjes’ ‘hún’ bedrijf van vroeger 
in alle glorie liggen. ‘De werkplaats 
en het kantoor, waarvan we toen 
vonden dat het allemaal al enorm 
groot was’, aldus één van hen.
In de werkplaats riep vervolgens de 
oude legerjeep, de beep, nostalgi-
sche gevoelens op. De omgebouw-
de legertank, voorzien van een lier 
om palen mee uit de grond te 
trekken, werd vroeger veel gebruikt 
door de nettenbouwers. Speciaal 
zij die er toen mee werkten, waren 
verrukt het ding weder eens te zien 
staan.

Na de rondleiding vertrok het 
gezelschap naar restaurant PAN 
voor een smakelijke en gezellige 
voortzetting met goed verzorgd 
buffet. 
Aan het eind van de middag kre-
gen allen uit handen van de direc-
tieleden een prachtig boeket bloe-
men aangeboden.

‘En dat mag wel eens specaal 
genoemd worden’, vindt Ans 
Nijmeijer, echtgenote van Ben 
Nijmeijer (oud-werknemer bij 
Tablin).
‘We merken bij iedereen dat zo’n 
bos bloemen op het eind door 
iedereen altijd bijzonder op prijs 
wordt gesteld.’

‘Hako is een 

toonaangevend bedrijf

en dat mogen we 

best laten zien’

Oud-werknemers bezoeken nieuwbouw

Hallo allemaal,

- BEDANKT -

Bij deze wil ik graag gebruik 
maken van de gelegenheid om 
iedereen, van wie ik niet per-
soonlijk afscheid heb kunnen 
nemen, te bedanken voor de 
fijne samenwerking en de ple-
zierige omgang met elkaar. Met 
de directe collega’s in de staf: 
we waren kritisch naar elkaar, 
vulden elkaar goed aan, res-
pecteerden een natuurlijke hië-
rarchie en gingen prettig met 
elkaar om.
Met de rayonleiders, de uit-
voerders en ook alle mensen op 
de werkvloer, zowel buiten als 
binnen: wij kunnen het allemaal 
mooi vertellen, maar als jullie 
het niet waarmaken hebben 
we, als bedrijf, niets. Met onze 
opdrachtgevers: onze boter-
hammen. 
Mij is door jullie de kans gebo-
den mezelf te ontwikkelen tot de 
persoon die ik nu ben. Dank.
Ook wil ik Peter bedanken voor 
de fantastische afscheidsrecep-
tie en allen die aanwezig waren 
op deze receptie voor hun komst 
en voor hun attenties.
Ondertussen ben ik nu een 
aantal maanden met andere 
werkzaamheden bezig: Eén dag 
per week werk ik bij VSMC. 
Een dochterbedrijf van Volker 
Wessels, dat zich toelegt op 
het leggen en monteren van 
kabels op zee, naar en tussen 
de windmolens.  Drie dagen 
ben ik vervolgens werkzaam bij 

Avenue2. Deze bouwcombina-
tie, Strukton en BallastNedam, 
gaat de tunnel in de A2 bij 
Maastricht aanleggen. In het 
contract van de bouwcombina-
tie zitten ook de verleggings-
werkzaamheden van kabels en 
leidingen. Het organiseren van 
deze verleggingen is mijn taak. 
Eén dag per week bij A-Lanes 
A15. Deze bouwcombinatie, ook 
weer oa Strukton en Ballast-
Nedam, gaat de verbreding van 
de A15 tussen de Maasvlakte en 
Vaanplein uitvoeren. Een pro-
ject van ver boven de 1 miljard 
Euro. Voor mij zijn de werk-
zaamheden dezelfde als bij de 
tunnel in Maastricht.
Het werk is heel boeiend, ik heb 
het ook erg naar mijn zin. Het is 
een heel andere werkomgeving 
in veel grotere bedrijven. De 
effectiviteit van het totaal is 
anders dan bij een bedrijf als 
Siers.
Tot ongeveer medio volgend 
jaar zal ik bij deze bedrijven zit-
ten. Daarna zien we wel wat de 
toekomst brengt.
Als ik interessante dingen te 
melden heb, zal ik weer een 
stukje naar de Bats opsturen.

Mensen, het gaat jullie allemaal 
heel goed, zowel privé als zake-
lijk.
 

Tot ziens, 
Theo Kleizen
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Nico Baas

Uitvoerder 
Siers L&M in 
Ridderkerk

‘De mensen hebben hier nog wat 
voor elkaar over’

Al in februari via een detache-
ringsbureau begonnen bij Siers L 
& M in Ridderkerk, is Nico Baas 
sinds 13 september in loondienst 
bij zijn nieuwe werkgever.

Na de afronding van een groot 
project voor zijn vorige werkgever 
BAM Infra was er geen blijvend 
nieuw werk meer voorhanden. 
Dus ging de 53-jarige inwoner 
van Waddinxveen op zoek naar 
een nieuwe baan, waarbij hij op 
de mogelijkheden bij Siers werd 
gewezen.
‘Een goeie zet. Het is hier fijn wer-
ken. De mensen hier hebben nog 
wat voor elkaar over. Er heerst een 
collegiale sfeer. Ook het werken 
binnen een platte organisatie met 
korte lijntjes werkt voor mij erg 
prettig.
Vóór zijn werk voor BAM  was 
Nico in het verleden 21 jaar werk-
zaam bij Baas Infra en werkte hij 
voor zichzelf.
Voor Siers heeft hij de verant-
woordelijkheid voor verschillende 
projecten. Midden- en laagspan-

ningsroutes, combiprojecten.
In Rotterdam was hij bijvoorbeeld 
betrokken bij de aanleg van de 
twee middenspanningsroutes.  
Nico Baas heeft meerdere ploe-
gen onder zijn hoede. 
Hij is alleenstaand en houdt er 
twee bijzondere hobby’s op na. 
Allereerst is dat het varen op 
de Reeuwijkse Plassen met zijn 
onlangs aangeschafte sloep.
Zijn tweede hobby is van recen-
tere datum. Onlangs rondde hij 
een eerste cursus zweefvliegen 
af. ‘Dat is iets dat ik altijd al heb 
willen doen. Vliegen en voortdrij-
ven op de wind. Ik ben nu zo ver 
dat ik solo kan gaan vliegen. Je 
vliegt dan zonder instructeur in 
een straal van vijf kilometer om 
het veld. Ik ben van plan mijn bre-
vet te gaan halen.’

Even 
voorstellen...

Henri 
Dieperink

Project 
manager 
Oost FttH 

‘Op mijn plek bij Hako in 
Doetinchem’

De glasvezelclub in Doetinchem 
krijgt de zaakjes steeds beter op 
de rit. Zeker sinds op 12 juli Henri 
Dieperink als projectmanager de 
scepter zwaait.
De 53-jarige Enschedeëer is een 
door de wol geverfde telecom-
man, die zich op zijn plek voelt bij 
Hako Electronics.
Laatstelijk in dienst als project-
leider bij het bedrijf DiepCom 
Consultancy dat zijn echtgenote 

Margreth runt, kan Henri daarvoor 
bogen op een lange staat van 
dienst in het telecomwereldje.
Hij begon na de middelbare 
school zijn loopbaan bij de KPN 
in het district Hengelo, waar hij 
lange tijd werkzaam was. ‘Het is 
ook daar waar mijn grote interesse 
in computers ontstond en verder 
aanwakkerde’, zegt hij.
Henri was vervolgens bij ver-
schillende bedrijven werkzaam. 
Volker Wessels Telecom, Van den 
Berg,Van Dijk en het cai-bedrijf 
Multi-Kabel zijn er enkele van. 
Via een Hengelo’s detacherings-
bureau kwam zijn uitgebreide 
CV terecht bij Hako Electronics. 
Na gesprekken met Arnaud van 
Buiten en Gé Nijenhuis is Henri 
vervolgens in Doetinchem aan de 
slag gegaan. Henri heeft de ver-
antwoordelijkheid voor de glas-
vezelprojecten die voorbereid en 
uitgevoerd worden vanaf de nieu-
we vestiging aan de Vlijtstraat. 
Dieperink is de “tegenpool” van 
Hans van Waas, die in Dordrecht 
de Fiber to the Home projecten 
aanstuurt. 

En daarmee is René van Dilgt nu 
de man geworden, die als proces-
manager de activiteiten van beide 
‘glasvezelteams’ in het oosten en 
westen van ons land op elkaar 
afstemt. De FttH-neuzen dienen 
in het hele land dezelfde kant op 
te wijzen, het werk op dezelfde 
manier uitgevoerd.
Henri is gehuwd met Margreth en 
vader van de inmiddels uithuizige 
dochters Paola en Nathalie. Hij is 
verder oriënterend bezig met de 
master MBA. ‘Dat wil zeggen: 
Ik ben bezig te bekijken of de 
tijden en de kosten voor deze stu-
die nog wel haalbaar zijn op mijn 
leeftijd…’
Sportieve ontspanning haalt hij 
uit de tennissport. Verder houdt 
hij zich hobbymatig bezig met 
computers. ‘Die interesse is al ont-
staan tijdens mijn KPN-periode. 
Bovendien: met twee schoon-
zoons die in de ICT werkzaam 
zijn blijf ik aardig op de hoogte. 
De programmatuur, het bedenken 
van lijnen tussen systemen. Ik vind 
het boeiend werk.’

Even 
voorstellen...
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Hette-Peter 
de Boer

Trainee Siers 
Leiding- en 
Montage 
Projekten

‘Ik pik de dingen snel op’

Hette Peter de Boer spreken we 
terwijl hij midden in Beekbergen 
met beide benen in de sleuf staat. 
De 22-jarige nieuwe trainee is net 
vijf weken aan het werk voor zijn 

allereerste werkgever en draait 
volop mee in de groep van voor-
man Alphons Kruiper in het gassa-
neringsproject in Beekbergen.
Op 16 augustus begonnen in het 
kielzog van Boudewijn Ambting in 
Hattemerbroek maakte hij zich in 
een paar weken tijd al veel nieuwe 
kennis eigen. 
Hette Peter is van origine Fries 
en komt oorspronkelijk uit 
Bolsward. Via connecties van 
zijn Oldenzaalse schoonfamilie 
kwam hij op het spoor van de 
firma Siers terecht. Hette Peter 
studeerde HBO Bouwkunde in 
Leeuwarden, gevolgd door een 
1-jarige kopstudie HBO Technische 
Bedrijfskunde. 
‘In juni heb ik mijn opleiding afge-
rond, nu ben ik al aan het werk. 
Sneller had het niet gekund. Het 
bevalt me hier hartstikke goed. 

Ik leer veel in de praktijk, pik de 
dingen snel op. Momenteel ben ik 
‘voorman gas’ met alles wat daar 
bij komt kijken inclusief de project 
administratie. Alphons neemt het 
waterdeel voor rekening.’
Sinds juni is Hette Peter woonach-
tig in Oldenzaal, waar hij samen-
woont met zijn vriendin Wendy 
Bosma. Wendy studeert nog 
aan de PABO en Hette leerde 
de Oldenzaalse kennen op een 
camping in Friesland. Op en neer 
reizen vond hij op den duur niet 
erg handig, dus is hij blij met zijn 
huidige woonplek én functie.
Evenals zijn vriendin doet Hette 
Peter in zijn vrije tijd aan water-
polo. Hij heeft zich aangesloten bij 
de Oldenzaalse club OZ&PC.
Naast het zwemmen pakt hij af en 
toe de racefiets uit de schuur om 
een ritje te maken.   

Even 
voorstellen...

Marco 
Olde Hanhof

Projectleider 
FttH in 
Doetinchem

‘Hier hangt een positieve 
werksfeer’

Al tijdens de sollicitatiegesprek-
ken had Marco Olde Hanhof  het 
gevoel met collega’s aan tafel te 
zitten. ‘Dat kwam als een prettige 
gewaarwording op mij over. En die 
positieve sfeer ervaar ik ook nu ik 
hier eenmaal werkzaam ben.’
Marco Olde Hanhof schoof op 20 
september aan bij de glasvezelclub 
in Doetinchem.
De 32-jarige inwoner van Deventer, 
die de afgelopen tijd hele stad om 

hem heen zag verglazen, studeer-
de HBO technische bedrijfskunde 
aan het Saxion in zijn woonplaats.
Na zijn studie was de KPN in 
Zwolle zijn eerste werkgever. Olde 
Hanhof was er twee jaar werkzaam 
als planner, stuurde monteurs aan 
die zich op hun beurt bezig hiel-
den met de aanleg en het onder-
houd van internet- en telefoonver-
bindingen.
Vervolgens maakte hij de overstap 
naar A. Hak Telecom in Zwolle, 
waar hij op het hoofdkantoor een 
gevarieerde functie bekleedde. ‘Ik 
hield me in eerste instantie bezig 
met opleidingen, toegangsbeheer 
en het maken van rapportages 
richting management. 
‘Toen A.Hak een Fiber to the Home 
project startte in Zeewolde werd ik 
daar de uitvoerder.’
Maar blijvende werkgarantie gaf 
het project niet. Na afronding zat 
Marco ‘eventjes’ thuis. ‘De vakan-
tieperiode brak aan, dus dat kwam 
niet slecht uit. Van een collega 
bij Hak hoorde ik over het FttH-
project in Twello.  Ik ben even 
rond gaan kijken welke aannemers 

werkzaam waren voor Reggefiber 
en zo kwam ik bij Hako terecht. De 
functie paste precies in mijn pro-
fiel. Als projectleider ben ik ver-
antwoordelijk voor de planning en 
uitvoering van de huisaansluitin-
gen in Twello. Momenteel ben ik 
bezig met de voorbereidingen op 
kantoor. En hoewel zich bij Hako 
de opbouw van de werkzaamhe-
den die ik nu verricht volgens een 
iets ander systeem voltrekken dan 
ik gewend was, sluit de baan goed 
aan bij mijn vorige werk.
Ik heb het naar mijn zin. Ben via 
zelfstudie bezig met een VCA-
cursus operationeel leidinggeven-
de waarvoor ik in november een 
examen afleg.’   
Marco is vrijgezel en alleenwo-
nend, houdt van gitaarspelen en 
verdiept zich met een groep vrien-
den geregeld in allerlei bordspe-
len. ‘Mag ik even gratis reclame 
maken voor de spellenspeciaal-
zaak Dondersteen in Hengelo? Die 
wordt gerund door een vriend 
van mij en we zijn met zijn alleen 
geregeld nieuwe spellen aan het 
uittesten…’

Even 
voorstellen...
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‘Ik sta liever tussen de kearls dan tussen de vrouwen’

Marga van Lange houdt van voetbal, voetbal en voetbal

Rossumse 25 jaar werkzaam op afdeling fi nanciën

Erg veel is er niet veranderd in de 25 jaren die Marga van Lange werkzaam is bij Siers. 

Of het moeten al de enorme schijven zijn die ze voor het factureerwerk in een bakbeest 

van een computer moest douwen. ‘Ja, wat dat betreft is er natuurlijk wel van alles 

veranderd.

We hebben een andere baas, en 
sommige oud-collega’s mis ik best 
wel. Zoals Jan Vruggink bijvoor-
beeld, een geweldige man. Wat 
de sfeer betreft is er niks veran-
derd. Die was hier goed en is dat 
nog steeds. Iedereen helpt hier 
elkaar.’
Met een diploma van de Meao op 
zak stapte de in Rossum woonach-
tige Marga op 9 december 1985 
binnen op de gecombineerde 
afdeling van financiën- en loonad-
ministratie. ‘In het begin hadden 
we nog veel Duits factureerwerk. 
Tot haar 35ste werkte Marga full-
time, na de zwangerschap van 
zoon Jordy bleef ze nog twee 
dagen werken. 
Joyce Nijmeijer nam daarna het 
factureerwerk over en Marga 
houdt zich sindsdien bezig met 
het verwerken van de inkoopfac-
turen van Siers L&M en de door 
de uitvoerders ingeleverde kassta-
ten. ‘Dat is samen een behoorlijke 
stapel werk, genoeg voor twee 
dagen’, zegt ze.
De inkoopfacturen gaan voor con-
trole naar de afdeling van Ronny 
oude Griep en pas daarna wordt 
er betaald.
Marga doet haar werk met veel 
plezier, heeft daarom ook nooit 
een andere uitdaging overwogen. 
Op 9 december vierde ze samen 
met haar gezin in de kantine aan 
de Schuttersveldstraat haar zilve-
ren jubileum.

Voetbalgek
Met het voetbalveld aan de over-
kant van de straat had Marga van 
jongs af aan maar één passie: 
Voetbal.

‘Rossum kende geen voetbal voor 
meisjes of gemengde teams. In 
Reutum konden meisjes wel op 
voetbal, maar mijn ouders hadden 
beide geen rijbewijs dus het was 
onmogelijk daar te gaan spelen. 
Voor mij werd het handbal, dat heb 
ik tot mijn twintigste gespeeld. Ik 
ging wel altijd kijken bij de voet-
balwedstrijden van mijn broertje.’
En natuurlijk was Marga altijd van 
de partij als de jeugd op het 
Thijplein midden in het dorp na 
school een balletje trapte. ‘Dan 
mochten de meisjes ook mee-
doen. Ik was niet de enige’, lacht 
ze.
Op haar 24ste werd Marga jeugd-
leider van de F-jes. En hoewel 
sommige ouders er in het begin 
raar van opkeken dat een vrouw 
de lakens uitdeelde waren die 
enkelingen al snel om. ‘Ik kreeg 
complimenten, ze vonden dat ik 
het leuk deed.’
Als jeugdleider- en trainer werd ze 
gevraagd zitting te nemen in het 
jeugdbestuur, waarvan ze maar 
liefst achttien jaar deel uit maakte. 
‘Mijn taken waren wedstrijdsecre-
taris van de jeugd en coördinator 
van de F-groep. In het begin was 
ik echt de enige vrouw tussen de 
mannen, maar dat maakt me niets 
uit. ‘Ik sta liever tussen de kearls 
dan tussen de vrouwen.’
 ‘Het bestuurswerk vond ik na 
achttien jaar genoeg geweest, 
maar het trainen van de kleintjes 
begon ik wel te missen.’ 
Marga hoefde dan ook niet lang 
na te denken toen ze gevraagd 
werd de training van de instroom-
jeugd te gaan verzorgen. ‘Na de 
winterstop sta ik er weer met een 
klein teampje. Leuk!’

Het is thuis alle-
maal voetbal dat 
de klok slaat. 
Echtgenoot 
Edwin coacht 
en traint het 
elftal E2 van 
zoon Jordy, 
traint daar-
naast het eer-
ste elftal van 
Bornerbroek 
en het vol-
gende sei-
zoen gaat 
hij het eer-
ste elftal van 
Sportclub 
Denekamp trai-
nen. 
‘Zelf kijk ik alle 
trainingen en 
wedstrijden 
van Jordy. 
Sinds kort heb-
ben we een modern 
sportcomplex met 
kunstgras. Ik vind het 
geweldig om al die 
kinderen uit het dorp 
daar op te zien rennen 
en voetballen.
In het trainen en coa-
chen gaat enorm veel 
tijd zitten. Als je daar 
samen niet compleet 
achter staat dan kan het 
gewoon niet. Wij leven 
alle drie voor de voetbal. 
Ik heb Edwin ook leren 
kennen op het voetbalveld
Hij kwam uit Borne en 
trainde de jeugd van 
RSC.’

Het is thuis alle-
maal voetbal dat 
de klok slaat. 
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Naam: Marga van Lange

Geboren: 26-02-1965

Partner: Edwin Louwes

Kinderen: een zoon Jordy van 9 jaar

Andere werkgevers vóór Siers: geen

In dienst bij Siers sinds: 1985

Functie: Adm. medewerkster

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: 

Sportlerares of juf op de basisschool

Collega die een pluim verdient: Niet één in het bijzonder. 

Iedereen die bij Siers werkzaam is. We doen het samen.

Leukste TV programma: Voetbal International

Lievelingseten: Patat met een frikadel speciaal

Eet per se geen: Pizza

Favoriete artiest of groep: Anouk

Mooiste vakantieland: Spanje

Heb een grote hekel aan: Mensen die oneerlijk zijn 

Zou graag een avondje stappen met: Bryan Ruiz

Wil absoluut nooit gezien worden met: Louis van Gaal 

Hobby’s: Voetbal

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEP

Wat is eigenlijk je favoriete 
voetbalclub?

‘FC Twente. Ze zijn grandioos. De 
enige club in Nederland die het zo 
goed doet. We zijn dit seizoen al 
drie keer bij een wedstrijd geweest. 
Het sfeertje is er geweldig.
Thuis hebben we eredivisie live. 
Zaterdagavond zitten we steevast 
met zijn drieën op de bank. Hapje 
en drankje erbij. Ja, we gaan met 
zijn allen voor de voetbal.’
Volgend jaar bestaat RSC 75 jaar. 
Genoeg werk aan de winkel voor 
Marga, die ook buiten de voet-
bal om absoluut niet stil kan zit-
ten. Twee keer per week gaan 
de ‘muziek-oortjes’ in en gaat 
ze aan de wandel in de landelijk 
omgeving van Rossum. En ook 
de tuin dankt zijn schoonheid aan 
Marga. ‘Tuinieren vind ik heerlijk 
om te doen. Edwin weet alles van 
voetbal, maar hij zou de bloemen 
verwijderen en het onkruid laten 
staan…!’ 

‘Ik sta liever tussen de kearls dan tussen de vrouwen’

Marga van Lange houdt van voetbal, voetbal en voetbal

Mede namens vrouw, kinde-
ren en kleinkind ik iedereen 
bedanken voor de inzet, bloe-
men en bijdragen die heb-
ben geleid tot een geweldige 
afscheidsreceptie. Ik heb de 
afgelopen jaren vanuit Tablin 
met veel collega’s op diverse 
locaties binnen en buiten de 
kantoormuren gewerkt en 
heb daarbij veel ervaringen 
opgedaan.
Ik wil graag iedereen bedan-
ken voor het geschonken ver-
trouwen en de genoten gast-
vrijheid.

Vanuit Apeldoorn een 
vriendelijke groet van 
Gerard Branderhorst

- BEDANKT -
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Ford en Vincent Drees, die twee 

namen horen bij elkaar.

Binnen de technische dienst van 

Siers aan de Schuttersveldstraat 

geldt Vincent als de man met 

de meeste kennis van de Ford-

trekkers.

Toen hij dan ook op de prachtige 
dag 10-10-2010 zijn vijf maal tiende 
verjaardag vierde, vatten zijn colle-
ga’s het plan op om de imposante 
Ford-trekker, die toevallig op dat 
moment voor een geplande spuit-
beurt in de werkplaats gestald 
stond, te verkassen naar de voor-
tuin van Abraham Drees.
Die had daar geen ene notie van.
‘We hebben het plan echt heel 
stil kunnen houden en zijn met 
de collega’s van de technische 
dienst op de 9e  – uiteraard tegen 
tien uur ’s avonds  - naar de PJ 
Geldermanstraat in Oldenzaal gere-
den’, vertelt collega Rob Beernink.

‘Met zwaailicht en al kwamen we 
daar aan. We hebben de trekker 
mooi versierd en ‘m op het hoekje 
bij de voortuin geparkeerd.’
Het feestvarken toonde zich blij 
verrast. ‘Hij verwachtte natuurlijk 

misschien wel iets van ons, maar 
dat dus zeker niet….’
De trekker wacht trouwens nog 
steeds op een Siersgrijze spuit-
beurt.

Op 10-10-10 Abraham zien!

Op de dinsdagen dat Ben Olde Scholtenhuis en 
oud-directeur Herman Siers gezamenlijk het voor-
malige kantoor van Ben bevolken om financiële 
zaken te bespreken, begroet algemeen directeur 
Peter Siers het duo geregeld met ‘Hé, daar zijn jul-
lie weer, onze twee Muppets’. Vandaar dat Herman 
Siers en kleinzoon Koen, uitgedost als Muppets 
na de opening van de nieuwbouw op 15 oktober 
ineens in de kantine verschenen voor een korte 
Muppetshow. 
Herman bood het bedrijf twee ingelijste foto’s van 
The Muppets aan.
‘Hang ze maar op de vierde verdieping. Daar is nog 
plek genoeg,’ voegde hij zijn zoon bij de overhandi-
ging gekscherend toe.
‘Ik heb er nog moeite voor moeten doen ook, om 
aan zulke maskers te komen. Bij een feestwinkel in 
Hengelo vond ik ze tenslotte’, lacht hij.
Voor de koppen van de twee muppets zal vast en 
zeker wel een goed plekje gevonden worden…

The muppetshow must go on!

Wie kaatst kan de bal verwachten
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Om bij het startpunt in Oldenzaal 
te komen moesten we al een aardig 
toertochtje rijden, want de afstand 
daarheen bedraagt zo’n 183 km....
en voor Bert nog een 25 km meer.
Aangezien we om kwart over 8 voor 
de koffie verwacht werden, beslo-
ten we om zes uur te vertrekken. 
Bij het opstaan kwam de regen met 
bakken uit de hemel, maar gelukkig 
was het droog toen we vertrokken.

Na een koude, maar nog steeds 
droge rit, kwamen we aan in 
Oldenzaal. Daar werden we ontvan-
gen met een lekker bakje koffie en 
een plak krentenwegge met daarop 
in marsepein het logo van de Siers 
motortoerclub. 
De aanwezige motorrijders werden 
in drie groepen verdeeld, ieder 
van ongeveer 12 rijders. Wij zaten 
in de eerste groep en gingen snel 
van start.
We reden door allerlei mooie dor-
pen waarvan ik de namen helaas 
vergeten ben. Onderweg hielden 
we nog een rookpauze. Dat was 
meteen een goede gelegenheid 
om de benen te strekken, een 
praatje te maken en elkaars mooie 
motoren te bewonderen.
We vervolgden onze tocht door 
het schitterende landschap. Het 
mooie weer veranderde helaas wel 
een beetje en uiteindelijk begon 
het toch te regenen. Eerst viel het 
wel mee, maar toen we bij onze 
koffiestop aankwamen werd de 
regen wat serieuzer. Maar goed,  

we zaten lekker droog bij restaurant 
de Lemelerberg in Ommen waar 
we bij de koffie een heerlijk warm 
appelgebakje kregen. 
Leuk detail om te vermelden is dat 
precies een jaar daarvoor konin-
gin Beatrix daar op de koffie was 
geweest. De stoel waar ze op geze-
ten had was gemerkt met een kruis-
je, maar er stonden er zoveel dat ik 
er maar niet naar gezocht heb...
De pauze duurde wel wat langer dan 
gepland, omdat we wilden wachten 
tot het droog werd. Uiteindelijk 
stopte de regen inderdaad, maar 
inmiddels was het al aardig 
laat en besloten we de 
tocht een stukje in 
te korten.

Tot besluit van deze 
gezellige dag geno-
ten we van een 
prima barbecue 
in de stralende 
zon... en ook 
voor mij, 
als vegeta-
riër, was 

er voor iets lekkers gezorgd. We 
hebben lekker bijgepraat. Daarna 
stapten Bert en ik weer op de 
motor om aan het derde gedeelte 
van onze reis te beginnen. 

Kortom: een zeer geslaagde dag!’

Erwin Smilde, 
Hako 
Ridderkerk

Een enthousiast motorrijder vertelt
over geslaagde toertocht
‘Vorig jaar hoorde ik al van deze toertocht, maar 

toen was ik helaas verhinderd. Dit jaar vond 

ik dat het er toch maar eens van moest komen. 

Als enthousiast werknemer van Hako en (nog 

enthousiaster) motorrijder kon ik niet verstek laten 

gaan.

Op de zaak in Ridderkerk kwam de tocht ter sprake 

en daarop besloten Bert van de Linden - die sinds 

kort een mooi verbouwde Harley heeft - en ik 

met mijn Suzuki Intruder, de toerrit  mee te gaan 

rijden.
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Maar de kaarten, de bloemstuk-
jes de telefoontjes en de bezoek-
jes van bijvoorbeeld Harry Moek 
en Alwin Dekker hebben mij erg 
goed gedaan. Dan merk je pas 
dat je fijne collega’s hebt. Er waren 
ook maar weinig mensen tevreden 
over mijn vervangers. Ik werk heel 
secuur. Als ik het toilet schoon-
maak zet ik er zelfs mijn bril bij 
op.’
Tijdens haar herstelperiode bleek 
al snel dat Elly zichzelf letterlijk en 
figuurlijk onmisbaar had gemaakt. 
Dat deed mij dan ook wel weer 
goed. Ik was blij dat ik weer voor-
zichtig aan het werk kon gaan.’  
De 52-jarige Hengelose Elly 
Oltwater kwam via een ‘kruiwa-
gen’ aan haar baan bij Siers. Als 
wekelijkse trouwe wandelgezel 
van haar overbuurvrouw, de moe-
der van Alwin Dekker, benader-
de diens zoon Alwin haar voor 
de functie. ‘Ik ken Alwin al vanaf 
dat hij zó klein was’, wijst ze met 
haar hand een metertje boven 
de grond. ‘Vandaar dat ik het 
sollicitatiegesprek ook niet met 
hem heb gevoerd, maar met John 
Wargers.’
Het contact met de 
mensen en de waar-
dering voor wat je 
doet, dat maakt dat 
ik mijn werk bij Siers 
met veel plezier, 
ja zelfs met héél 
veel plezier doe’, 
zegt de spontane 
Hengelose.
Drieënhalf jaar gele-
den trad ze aan. 
Sinds de in gebruik-
neming van de 
nieuwbouw stapt ze 

daar iedere ochtend rond half acht  
binnen.’ 
De kantoorflat en het aanpalende 
‘oude’ gedeelte ‘achter de brug’ is 
haar hoofddomein.
Tussendoor verleent ze wat hand- 
en spandiensten (‘koffie zetten 
en toiletten schoonmaken’) bij 
Tablin.
‘Ik heb geen enkele hekel aan welk 
schoonmaakwerk dan ook, van de 
vloer tot het plafond.
En daarbij vind ik het contact met 
de mensen erg leuk. Je bouwt een 
band met ze op. Er is hier nooit 
iemand chagrijnig. Hup, even de 
boel aan de kant op het bureau, ze 
werken altijd mee. Een enkele keer 
zegt iemand: laat maar even zitten 
vandaag. Dan komt het moment 
even niet uit. Dat kan ik begrij-
pen.’
Nu de nieuwbouw een beetje 
begint te wennen en het steeds 
weer neerdwarrelende stof opge-
lost lijkt, begint ook Elly haar ritme 
te vinden.

Elly: ‘Niemand is hier chagrijnig’

Dat haar werk gewaardeerd wordt heeft Elly Oltwater het sterkst 

ervaren nadat ze in februari door sneeuw en ijs onderuit ging en een 

complexe breuk aan haar scheenbeen opliep.

‘Ik kon niets beginnen en heb een half uur op de grond gelegen. Ik ben 

er al met al drie maanden zoet mee geweest. Vreselijk voor mij dat 

niets doen al die tijd.

Naam: Elly Oltwater-Pipers

Leeftijd: 52 jaar

Woonachtig in: Hengelo

Gehuwd met: Henk

Moeder van: de tweeling Linda en Sabine

Hobby’s: Twee á drie keer per week een uur wandelen (en heerlijk 

kletsen), lezen (echt een hobby geworden sinds mijn beenbreuk), af 

en toe een computerspelletje.

PERSONALIA
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Dát was voor één fultime interieur-
verzorgster teveel van het goede. 
Gelukkig kwam er versterking in 
de vorm van de Agnes Hofstee. 
Werkt Elly fulltime, Agnes werkt nu 
twintig uur mee. De Oldenzaalse, 
die ook zestien uur schoonmaakt 
bij het bedrijf Tronix in Oldenzaal, 
zat op beide werkplekken in het 
stof en gruis van een verbouwing. 
‘Ook daar stond de boel op de 
kop. 
Had je nét iets mooi schoonge-
maakt en dan kon je opnieuw 
beginnen, want de bouwvakkers 
waren aan het boren geweest.
Maar nu iedereen hier zijn nieuwe 
plek heeft beginnen Elly en ik er 
ook een goed ritme in te krijgen. 
Ik doe het schoonmaakwerk bij 
Hako en Tablin. Siers bevalt me 
erg goed. Ik heb in het verleden 
bij de gemeente gewerkt, in de 
confectie en in de kantine. De 
mensen zijn hier lief en vriendelijk. 
En er wordt niet geroddeld, dat 
vind ik ook prettig. Dat heb ik bij 
andere bedrijven wel eens anders 
meegemaakt. Ook heb ik wel eens 
te zwaar werk moeten doen. Zoals 
het schoonspuiten van de kleed-
kamers van de voetbalvereniging 
Quick. Nee, dan bevalt dit werk 
me een stuk beter.

Op de vrijdag werken Elly en ik 
een stuk samen. Dan doen we wat 
extra karweitjes bij L&M, zoals een 
extra schoonmaakbeurt voor het 
koffie-apparaat en de toiletten.
Ik ben tevreden met mijn werk. 
Zou niets anders willen. Met Elly 
kan ik het goed vinden. We den-
ken hetzelfde.’
Elly kan die opmerking van haar 
collega volmondig beamen.
Nu Agnes het werk van haar bij 
Hako helemaal heeft overgeno-
men wil Elly toch wel even weten 
hoe Agnes denkt over het reinigen 
van de natuurstenen vloer op de 
bovenverdieping.
Elly: ‘Ik vind dat geen fijne vloer 
om schoon te maken. Hij geeft 
wittig af. De tassen van de mensen 
zitten onder, hun schoenen ook.’
Maar Agnes vindt dat nogal mee-
vallen en heeft met het schoon-
houden geen problemen.’
Elly zag in het begin ook op tegen 
de vloerbedekking in de nieuw-
bouw. Alle vloertegels zijn daar 
gelijmd. ‘Maar het bevalt achteraf 
toch goed’, zegt ze. ‘Het is niet te 
zwaar.’  
‘Ik werk hier met plezier’, zegt 
Agnes. ‘Wil alles wel doen. Het 
contact met de mensen is altijd 
gezellig en het mooie van schoon-

maakwerk vind ik
dat je meteen 
resultaat ziet van je 
bezigheden.’  

Agnes: ‘Hier wordt niet geroddeld’

Op 1 juli, toen de kantoorfl at bestond uit kale bureauloze ruimtes en 

er veel schoongemaakt moest worden kwam Elly Oltwater uiteraard 

handen te kort. Alles op orde houden bij Tablin, bij Hako én bij het 

ineens uitgebreide Siers Leiding- en Montageprojekten?

Naam: Agnes Hofstee-Engelbertink

Leeftijd: 56 jaar

Woonachtig in: Oldenzaal

Gehuwd met: Willy

Kinderen: geen

Hobby’s: Kantklossen (ik volg een cursus), borduren, kaarten, 

breien (in een avond tijd maak ik een prachtige sjaal), af en toe een 

spelletje op de computer.

PERSONALIA
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COLOFON
De ‘Bats’ is het drie keer per jaar 
verschijnend personeels-
orgaan van de
Siers Groep Oldenzaal BV.
Toezending is kosteloos.

De Siers Groep bestaat uit de 
werkmaatschappijen:

Siers 
Leiding-Montageprojekten BV
Tablin Technisch Adviesburo BV
Geo Audit
Hako Electronics BV (Muller 
Installatietechniek en BOPA)
Siers Vastgoed BV

Bij vragen of suggesties omtrent 
de inhoud:
Siers Groep Oldenzaal: 
tel. 0541-572200

E-mail: 
a.bussmann@siersgroep.nl

Redactie De Bats
Postbus 307
7570 AH Oldenzaal

PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

‘Met de Bats naar de zon’ luidde de oplossing van de puzzel die ten tijde van de 
bouwvakvakantie in de Bats verscheen.
Uit de ongeveer vijftien inzenders van de goede oplossing trokken we dit keer als 
winnaar G. Schonewille-Kleinjan uit Bergentheim. De irischeque twv twintig euro gaat 
naar haar. We zijn ook dit keer weer op zoek naar een bij het jaargetijde passende 
spreuk.  Inzenden kan tot 1 april.

BATS PUZZELRUBRIEK
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