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De dames in Dordrecht
Vernieuwde websites
Landelijk project Ruimte voor de Rivier
Tablin meet waterlopen in van Waterschap Veluwe
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Voorwoord Directie
werkers. Ik hoop dat ook dit weer
een leuke middag wordt en ik heb
begrepen dat de Sint en zijn Pieten
met een cadeau voor alle kinderen
langs komen. Dames van de organisatie wederom bedankt voor het
regelen van dit evenement.

Dan ga ik nu proberen om
vooruit te kijken.
We gaan eerst de winter in en ik
hoop dat dit een milde zal zijn.
Dus weinig of geen vorst zodat we
volop door kunnen werken!! Sorry
voor de schaatsliefhebbers!
Mocht het toch (langere tijd) gaan
vriezen dan vraag ik jullie nu alvast
om in ieder geval alle in jullie bezit
zijnde gereedschappen en auto’s
schoon te maken en opgeruimd te
hebben! Ook zullen er de komende
winter de nodige cursussen gegeven gaan worden waarin ook jullie
allerbeste inzet gevraagd wordt.
Allemaal zaken die bevorderen dat
we na de winter weer de beste
KWALITEIT en VEILIGHEID kunnen
leveren.

Beste Lezers van alweer de 2e en laatste Bats van 2011.
Het jaar loopt op zijn einde. De winter is aanstaande en de Feestdagen
staan alweer voor de deur. Wat vliegt de tijd toch snel voorbij. Een
moment om het jaar 2011 nog eens de revue te laten passeren en
daar waar mogelijk vooruit te blikken naar 2012.
Een jaar waarin de vorst (in
ieder geval tot nu toe) ons niet
of nauwelijks heeft gehinderd.
Wel hebben we naar verhouding
een natte zomer/herfst gehad.
Weersomstandigheden die dus
alleszins redelijk te noemen zijn. Er
is tot nu toe dan ook heel veel werk
verzet en de voorlopige resultaten
zijn bij alle bedrijven beter als over
2010! Of dit t.z.t. voldoende zal zijn
voor eventueel winstdeling hoop
ik jullie op het personeelsfeest (24
maart 2012) te kunnen mededelen.

Veste geweest. Een leuke rondleiding door het Twente Stadion en
daarna zoals gebruikelijk naar de
Pan op de Tankenberg alwaar een
perfect buffet werd geserveerd.
Een bijzonder geslaagde dag!

Achter ons ligt ook het uitstapje met
onze gepensioneerden. Op 8 oktober jl. zijn we met hen in de Grolsch

Voor ons ligt, als ik dit schrijf, nog
ons Sinterklaasfeest voor de kinderen t/m 8 jaar van onze mede-

Ook is onze vernieuwde website
zijn sinds kort in de lucht, zie de
impressie verderop in De Bats. Ik
nodig eenieder eens uit om deze te
bekijken en dan vooral ook naar de
vacatures en mogelijke kandidaten
daarop te wijzen.
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Voor wat betreft het werkaanbod
kunnen we stellen dat dat er nog
steeds redelijk uitziet. We zullen
echter wel goed de vinger aan
de pols moeten houden en alert
moeten zijn op wat er om ons
heen gebeurt! De wereld staat nog
steeds in brand en diverse landen
en daardoor hele werelddelen hebben het heel moeilijk!
Ook in Nederland is er het nodige
gaande. Bij de bouw gerelateerde
bedrijven gaat het nog steeds niet
goed. We zullen dus goed op onze
tellen moeten passen!!
Als jullie hier verdere vragen of
opmerkingen over hebben of
anderszins met mij in contact willen treden dan mogen jullie mij
altijd mailen p.siers@siersgroep.nl
of bellen 0541-572215.
Rest mij nog jullie allemaal FIJNE
FEESTDAGEN en een GELUKKIG
en GEZOND 2012 toe te wensen.
Geniet van deze vrije dagen en tot
ziens in 2012.
Groeten, Peter Siers

Van de redactie
Met de kerstvakantie in aantocht, is dit alweer de laatste Bats van het
jaar. De laatste van het jaar, maar wel mijn eerste als redactrice van
dit personeelsblad. Sinds 1 juli ben ik (Lieke van Deurzen) werkzaam
bij de firma Siers, en één van mijn taken is het uitbrengen van een
informatief, leuk en interessant personeelsblad.
Volgens mij is dat in deze Bats weer
aardig gelukt. Zo heeft Michel Bos
van het Technisch Bedrijfsbureau
een bijdrage geleverd over het
project “Ruimte voor de rivier” en
hebben we van Tablin een artikel
ontvangen over “gaslek zoeken”,
een zeer actueel onderwerp op dit
moment.

sie van weergegeven. Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd en
mooie foto’s op de sites geplaatst.
Nieuwe items op de sites zijn de
projecten, hier worden alle projecten getoond waar we aan gewerkt
hebben. Dit moet nog wel verder
aangevuld worden, en daar hebben we jullie hulp voor nodig.

Ook zijn de websites in een nieuw
jasje gestoken, verderop in De
Bats hebben we hier een impres-

De sportievelingen van Siers hebben ook weer goed hun best
gedaan en voor mooie prestaties

In deze Bats vindt u verder
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Uitstapje
Vutters

Fijne feestdagen en een gelukkig
en gezond 2012!!!
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Motortoertocht
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Verder heeft onze huisfotografe José oude Lohuis weer twee
prachtige
collages
gemaakt
van de Huttenkloasloop en het
Sinterklaasfeest, want soms zeggen beelden meer dan woorden.
De redactie bedankt iedereen
voor zijn of haar bijdrage aan deze
Bats. We stellen het zeer op prijs,
dat mede door jullie input er elke
keer weer een mooie editie op de
deurmat ligt.

Pagina

Impressie
ingezonden foto’s

gezorgd bij de Huttenkloasloop.
En de oproep voor de 1ste hardloop activiteit van 2012 is ook
alweer een feit, zie de oproep in
deze Bats. Dus schrijf je in!

- BEDANKT Bij deze bedank ik iedereen
voor de cadeaus die ik heb
mogen ontvangen tijdens
mijn 25 jarig jubileum. Ook
dank voor het gezellige etentje met collega’s bij restaurant “Frans op den Bult”. Na
25 jaar ben ik een andere uitdaging aangegaan en wil bij
deze alle collega’s en oud collega’s bedanken voor de fijne
en gezellige samenwerking.
Willy Heijdens
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Nieuwe medewerkers

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Ron Scholts
39
Hoogvliet
Monteur
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

René Kamp
51
Hengelo
Hoofd ICT
Siers Groep Oldenzaal B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Ivo Snoeijink
50
Albergen
Medewerker magazijn
Siers L&M

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Henri Duinkerken
24
Hoogeveen
Hulpmonteur
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Bouke ten Have
27
Lichtenvoorde
Monteur infra gas/water
GOA Leidingtechniek

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Rik Vonk
25
Enschede
Tekenaar
Tablin Technisch Adviesburo B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Sebastiaan Blieck
28
Dwingelo
Kabels- en Buizenlegger
Siers L&M

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Alie Nederhoff – Hoogers
54
Neede
Telefoniste/Administratief medewerkster
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Joey Winter
17
Vaassen
Monteur infra data/electra
GOA Leidingtechniek

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Mick Tijdhof
18
Oldenzaal
Medewerker Technische Dienst
Siers L&M
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Jubilarissen 2012

Vlag uit voor
geslaagden!

12,5 jarig dienstverband
				
Naam
Bedrijf
Woonplaats
Datum in dienst
H.G.B. olde Heuvel Siers L&M

Ootmarsum

06-09-1999

C.J.R. Huidekooper Siers L&M

Borne

29-11-1999

H. Timmerije

Hako

Oldenzaal

01-12-1999

R.H. Prenger

Hako

Oss

01-01-2000
10-01-2000

W.J. Monster

Siers L&M

Stroe

J. Eleveld

Hako

Emmer Compascuum

P.J.B. Luttikhuis

Siers L&M

31-01-2000

Ootmarsum

27-03-2000

Hako

Enschede		

Siers L&M

Dalfsen

01-05-2000

G. Kattenpoel Oude Heerink

Op 22 november jl. was er een
diploma-uitreiking
voor
de
geslaagde leerlingen van GOA
Leidingtechniek bij Urbana in
Zwolle. Hier hebben ook een aantal mensen van Siers hun diploma

25-04-2000
M.J.M. Veltmaat
C. Murk

Hako

Schoonhoven

22-05-2000

G. Abbing

Hako

Westerbork

01-06-2000

J. Abbing

Hako

Wijster

01-06-2000

25 jarig dienstverband				
Naam
Bedrijf
Woonplaats
Datum in dienst
E. Hamer

Siers L&M

Enschede

19-03-1987

R.W.M. van Haren

Siers L&M

Doetinchem

19-03-1987

J. Bergboer

Siers L&M

Nijverdal

30-03-1987

P.A.M. Buiting

Siers L&M

Wehl

30-03-1987

J.W. Heuten

Siers L&M

Wierden

30-03-1987

A.R. Puijman

Siers L&M

Almelo

06-04-1987

J. Tuenter

Siers L&M

Silvolde

06-04-1987

P.T.M. Kiewik

Tablin

Oldenzaal

06-04-1987

D.J. Teerink

Siers L&M

Doesburg

04-05-1987

H. Schieven

Siers L&M

Ulft

07-09-1987

40 jarig dienstverband
				
Naam
Bedrijf
Woonplaats
Datum in dienst
M. Gelink
Tablin
Denekamp
06-03-1972

in ontvangst genomen:
Johannes Letteboer
– Diploma Kabelwerker
Henri Wesseling
– Diploma Kabelwerker
Arnoud Neijenhuis
– Diploma Monteur gas/water/
warmte
Arnoud Neijenhuis is de eerste
SPG-er, die het diploma Monteur
gas/water/warmte in ontvangst
heeft genomen. Deze opleiding
is de opvolger van de opleiding
Aankomend Buizenlegger. De
opleiding is opgezet volgens het
Competentie Gericht Onderwijs.
In de praktijk betekende dit dat
Arnoud veel verslagen heeft
geschreven en dat hij op de werkplek een proeve van bekwaamheid
heeft moeten uitvoeren. Arnoud
is nu bezig met de opleiding 1ste
Monteur gas/water/warmte.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Jubilaris Adnan Acar
Op 25 augustus 2011 vierde Adnan zijn 25-jarig jubileum bij Hako. Wegens familieomstandigheden kon
toen niet bij dit jubileum van Adnan worden stilgestaan. Op woensdag 30 november 2011 heeft Adnan met
een aantal collega’s alsnog zijn jubileum gevierd.
Bij het bepalen van de jubileumdatum van Adnan is uitgegaan van
zijn indiensttreding op 25 augustus 1986. Echter reeds in 1981
was Adnan al werkzaam bij Hako.
Na afronding van zijn LTS-diploma
kreeg Adnan via een uitzendbureau een baan als monteur bij
Hako aangeboden. In de avonduren heeft hij zijn MTS-diploma
behaald. Collega’s van het eerste
uur waren Roetje Pendjol (die nog
steeds bij Hako werkt) en Henk
Broens.
In 1984 verrichte Adnan voor Hako
CAI-werkzaamheden in Hengelo.
Scheurink Installatietechniek nam

Naam: Adnan Acar
Geboren: 05-01-1963

DE JUBILARIS
ONDER DE
LOEP

Partner van: Zehra Acar
Kinderen: Mert (18 jaar) en Yasemin (15 jaar)
Andere werkgevers voor Hako: 1981-1984: Hako Electronics
1984-1986: Scheurink Installatietechniek
In dienst bij Hako sinds: 25-08-1986
Functie: Monteur CAI
Als ik een andere baan moest kiezen: Waarschijnlijk een eigen
restaurant beginnen met alleen Turkse specialiteiten
Collega die een pluim verdient: Alle collega’s,
niemand in het bijzonder
Leukste T.V. programma: Kijk het liefst films
Lievelingseten: Turkse recepten
Eet perse geen: Varkensvlees
Favoriete artiest of groep: Een brede smaak qua muziek
Mooiste vakantieland: Uiteraard Turkije, maar zou graag een keer naar
Brazilië of Indonesië willen
Heb een grote hekel aan: Mensen die een afspraak niet nakomen
Ben gek op: Mijn vrouw en kinderen
Zou graag een avondje stappen met: Mijn vrouw
Wil absoluut nooit gezien worden met: Punkers
Hobby’s: Voetbalt bij Barbaros in Hengelo
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die werkzaamheden van Hako over
en gebruikelijk was toen, dat de monteurs meegingen. En zo ging Adnan
bij Scheurink Installatietechniek aan
het werk. In 1986 vroeg Roetje
Pendjol of Adnan niet weer bij Hako
wilde komen werken. Adnan hoefde
daar niet lang over na te denken, en
zo trad hij voor de tweede keer bij
Hako in dienst. Van die keuze heeft
hij geen moment spijt gehad.
Wat is Adnan bijgebleven van
de afgelopen 25 jaar? Uiteraard
de verhuizing van Wierden naar
Oldenzaal, de groei van Hako, de
periode dat hij als assistent-uitvoerder een project in Haaksbergen
mocht uitvoeren. Zeker is Adnan
ook bijgebleven het in te natte, te
vieze en te kleine kruipruimten verrichten van CAI-werkzaamheden.
Van het gezicht van Adnan valt
af te lezen, dat hij hoopt dat hij
die werkzaamheden in de toekomst
niet meer hoeft te verrichten. In de
periode van 1991 – 2008 is Adnan
gedetacheerd geweest bij Ziggo.
Adnan is de afgelopen drie jaar
voor COGAS werkzaam en wel met
het ombouwen van eindversterkers,
zodat deze versterkers weer aan
de nieuwste eisen voldoen. Over
enkele weken zullen deze werkzaamheden zijn afgerond en dan
gaat hij werkzaamheden verrichten
voor de video-overlay.
Bij de rubriek de jubilaris onder de
loep is aan Adnan de vraag gesteld
wat hij per se niet eet. Daar hoeft
hij niet over na te denken, want vanwege zijn geloof eet Adnan geen
varkensvlees. Voor de jaarlijkse
zomerbarbeque regelt Adnan dan
ook altijd zijn eigen turkse vlees
en groentegerechten, die hij o.a.
samen met zijn collega Ahmed
Bekkach op eet.
Met veel plezier gaat hij naar zijn
werk en hij hoopt, dat dat zo zal
blijven tot aan zijn pensioen.

MEDEDELING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Vastgestelde verlof- en ATV dagen bij Siers en Hako in 2012
Wanneer

Regio

Datum

Aantal

			
Kerst
alle regio’s
02 t/m 06 januari
5 dagen
			
Krokus
midden-zuid
23 - 24 februari
noord
1 - 2 maart
2 dagen
			
Vrijdag na hemelvaart
alle regio’s
18 mei
1 dag
			
Vrijdag voor de bouwvak
alle regio’s
20 juli
1 dag
			
Bouwvak vakantie
alle regio’s
23 juli t/m 10 augustus
15 dagen
			
Maandag na de bouwvak
alle regio’s
13 augustus
1 dag
			
Herfst
midden-zuid
18 - 19 oktober
noord
25 - 26 oktober
2 dagen
			
Kerst
alle regio’s
24 t/m 31 december
4 dagen
		
kerst op dinsdag en woensdag
			
Dit houdt in dat er in 2012 in totaal 6 dagen vrij opneembaar zijn.

Vastgestelde verlof- en ATV dagen bij Tablin in 2012
Wanneer

Regio

Datum

			
Vrijdag na hemelvaart
alle regio’s
18 mei
			
Kerst
alle regio’s
24 t/m 31 december
		
2 t/m 4 januari 2013
			
			
Totaal vastgesteld ten laste van de dagen van 2012
8 dagen

Aantal
1 dag
4 dagen
3 dagen

Personeelsfeest
24 maart 2012
Noteer het in je agenda,
en mis het niet!
De uitnodiging volgt nog.
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De dames in Dordrecht...
Een hecht team, iedereen kent elkaar en we weten (bijna) alles van
elkaar, zo beschrijven de dames de sfeer in Dordrecht. Dat de sfeer
onderling goed is bewijst de kaartenwand wel weer. Als er iemand
op vakantie gaat is deze verplicht een kaartje te sturen vanaf zijn
vakantiebestemming, wanneer je dit niet doet moet je bij terugkomst
op gebak trakteren. Maar de wand hangt aardig vol en is een kleurrijk
geheel, dus volgens mij wordt er weinig gebak getrakteerd? Op het
moment dat deze Bats verschijnt, hebben ze net een gezellig etentje
met alle collega’s achter de rug, maar ook de jaarlijkse frietkar traditie
is een groot succes. Dus met de teambuilding zit het wel goed in
Dordrecht.
Dordrecht is een tijdelijke locatie van Hako Electronics B.V. Op
deze locatie wordt gedurende het
project alles geregeld met betrekking tot de uitrol van glasvezel in
Dordrecht.

Naam: Gabriëlle Mol
Geboren: 13-07-1980
Functie: Projectsecretaresse
Werkzaam bij: Hako Electronics B.V.
Burgerlijke staat: Getrouwd met
Marcel, 2 kinderen Björn van 5 en
Marit van 5 maanden
Hobby’s: Fitness, leuke dingen
doen met de kinderen, wandelen
in de Biesbos en vriendinnenavondjes.

Ze is mijn rechterhand een veel
te horen uitspraak van Hans van
Waas over Gabriëlle, die sinds
november 2009 het team versterkt
in Dordrecht. Eerst via het uitzendbureau, maar nu gedurende
het hele project in dienst bij Hako
Electronics B.V. Gabriëlle start haar
werkweek met het verzamelen
van de urenstaten en verwerkt de
inkooporders van de inleners. Ook
worden de afspraken door haar
ingepland, een hele klus gezien er
nogal eens iets veranderd. Maar
de kunst is om goed naar de werkvloer te luisteren zodat je zo kunt
plannen dat alle per dag geplande
adressen ook in één dag haalbaar
zijn voor de “jongens”. Gedurende
de dag kunnen de dames op
kantoor monitoren, en zien zo of
iedereen op schema loopt. Maar
Gabriëlle verzorgt ook de uitgave
en inname van de bedrijfskleding,
de financiële overzichten en houdt
de personeelsgegevens van de
onderaannemers up to date.
Leuk weetje! Gabriëlle en haar
man hebben een passie voor
Zweden, ze hebben zelfs geprobeerd om naar Zweden te emigreren. Ondanks de baan van haar
man in Zweden, hebben ze er uiteindelijk toch vanaf gezien. Maar
dit wil niet zeggen dat ze er niet
meer komen, want elk jaar tijdens
de vakantie proberen ze hun zo
geliefde Zweden en vrienden daar
te bezoeken. Wie weet gaat het er
ooit nog van komen?...
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Naam: Corinne van Es
Geboren: 22-04-1965
Functie: Administratief medewerkster
Werkzaam bij: Hako Electronics B.V.
Burgerlijke staat: gehuwd,
2 kinderen
Hobby’s: Lezen en koken
Corinne werkt 34 uur per week
en is sinds juni 2009 werkzaam Bij
Hako Electronics B.V., daarvoor was
ze werkzaam bij een bedrijf wat
röntgencontrast middelen leverde
aan ziekenhuizen, ze heeft hier 7
jaar op de administratie gewerkt.
Bij Hako is ze verantwoordelijk
voor de klachtenbehandeling.
Dagelijks heeft ze contact met de
Reggefiber winkel, ze geven de
klachten door en voorzien Corinne
van informatie. Alle klachten worden in het ticketsysteem geregistreerd en worden natuurlijk zo
spoedig mogelijk opgelost. Ook
zorgt ze ervoor dat de klantkaarten
waar de monteurs de meetwaardes en plaats op in vullen in het
systeem gezet worden.
En geven Corinne en Gabriëlle aan,
alle andere voorkomende werkzaamheden op kantoor (en dat zijn
er veel), dus genoeg te doen voor
deze 2 duizendpoten.
Ondanks dat de voorkeur van
Corinne uitgaat naar een zonvakantie, maken zij en haar gezin

Personalia
Geboren:
ook elk jaar de Oostenrijkse pistes
onveilig. In februari staat er weer
een vakantie gepland, we hopen
dat het zonnetje veel zal schijnen
deze week!
Naam: Frederique Ankoné
Geboren: 07-12-1981
Functie: Technisch tekenaar/
Inmeter
Werkzaam bij: Tablin Technisch
Adviesburo B.V.
Burgerlijke staat: Sinds kort
samenwonend in Rotterdam
Hobby’s: motorrijden op haar
Yamaha R6.
De in Oldenzaal geboren en getogen Frederique kreeg een aantal
maanden geleden, vanuit Tablin
Oldenzaal, de vraag of ze niet bij
haar vriend in Rotterdam wilde
gaan wonen? In Dordrecht ging de
technisch tekenaar/inmeter weg
en Frederique zou deze functie
perfect kunnen invullen, mits ze
het Twentse land wilde verruilen
voor de grote stad Rotterdam.
Frederique ging de uitdaging aan

en heeft het goed naar haar zin,
zowel op het werk als in haar nieuw
onderkomen in Rotterdam.
Sinds 3 jaar is ze bij Tablin werkzaam, eerst als technisch tekenaar
en in 2011 is ze dit gaan combineren met de functie inmeter glasvezel. Binnen de Siers Groep is ze de
enige vrouwelijke inmeter, maar ze
vindt het wel prettig samenwerken
met al die mannen. Wel is het
heel wat anders dan haar vorige
baan als schoonheidsspecialiste!
Om een actie foto van Frederique
te maken, stelt ze voor om even
naar een ploeg te rijden. Het GPS
meetsysteem gaat mee, ze legt
uit dat ze hiermee aan de hand
van satellieten met een nauwkeurigheid van 5cm kan meten. Als
ze buiten de ligging en de soort
kabels hebben gemeten, maakt
ze op kantoor de revisie tekening
waarop de ligging van de kabels is
aangegeven.

Esmee,
dochter van Patricia en Richard
Kappert,
geboren op 22 juli 2011
te Oldenzaal
Max,
zoon van George en Marloes
de Jong-Hermsen,
geboren op 21 juli 2011
te Oldenzaal
Jarno,
Zoon van Jeroen Duinkerken
en Kim Robben,
geboren op 28 juli 2011
te Klazienaveen
Mandy,
dochter van Johan
en Wilma Roewen,
geboren op 20 september 2011
te Coevorden
Myrthe Paulien,
dochter van Siem
en Marjolein Kip,
geboren op 29 november 2011
te Kampen
Myrte,
dochter van Wouter
en Natasja Homma,
geboren op 29 november 2011
te Losser
Zilveren huwelijk:
Henk en Herma van ’t Oever,
op 27 november 2011
te Grafhorst

Ik heb gezellig met een aantal collega’s wat gegeten om
mijn 25-jarig jubileum te vieren. Het was een gezellige
middag waarvoor ik mijn collega’s en de directie hartelijk
wil bedanken.
Bennie Boschker
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Uitstapje Vutters
Op zaterdag 8 oktober was het weer zover, het jaarlijkse dagje uit
met de Vutters. Om 11.00 uur verzamelde het gezelschap uit diverse
windstreken zich bij de “de trots van Twente” oftewel De Grolsch Veste
in Enschede. Daar werden we welkom geheten door de heer Henny
Ardesch die een mooie presentatie gaf over FC Twente.
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Daarna volgde er een rondleiding
in vijf groepen door het indrukwekkende stadion, waarbij 1 groep
werd rondgeleid door oud speler
Kees van Ierssel uit Oldenzaal.
We mochten een kijkje nemen in
de diverse ruimtes waaronder de
skybox, bestuurskamer, tribune
en natuurlijk de kleedkamer van
“onze helden”.
Na dit interessante bezoek vervolgden we onze weg en vertrokken we richting Pan in De Lutte.
Hier stond een heerlijk buffet op
ons te wachten, en ging Peter
Siers in zijn praatje nog even in
op de situatie bij het bedrijf. Nog
nagenietend van het lekkere eten,
kwam er helaas weer een eind
aan deze zeer geslaagde dag en
om 17.00 uur stonden de bussen
weer gereed voor de thuisreis. Bij
het afscheid werden de dames
nog verwend met een mooie bos
bloemen.

Singelloop Enschede
Op 11 september 2011 hebben
vier hardloopfanaten van Siers
deelgenomen aan de Singelloop
in Enschede. De Singelloop is
een volledige ronde rechtsom
over de singels van Enschede.
De totale lengte van de loop
is 5 Engelse mijl. In het totaal
deden er ruim 1500 lopers mee
aan de Singelloop, zo ook Benno
Benneker, Thijs Westerbeek, Ron

van Oort en Wilco Grote Ganseij
van de firma Siers.
Het was een gezellige loop met
mooi weer en veel mensen langs
de kant om de lopers aan te moedigen. Het Siers team heeft een
mooie prestatie geleverd en is als
17e geëindigd van de 54 deelnemende bedrijventeams.

22 april 2012:

Enschede Marathon 65 jaar
Enschede haalde in 1947 de marathon naar Nederland, dus 65 jaar
historie. Dit jubileum laten ze natuurlijk niet
ongemerkt voorbij gaan, voor
hardlopen Nederland.
Dit jaar bestaat de mogelijkheid
om als bedrijf deel te nemen aan
de 5 km, 10 km en de ½ marathon.
Natuurlijk willen we weer met een
groot team van start gaan om de
titel te verdedigen. We zullen er
met z’n allen weer een gezellige en
sportieve dag van maken.
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Schrijf je nu in voor de 1ste marathon van Nederland op 22 april
2012. Opgave voor 30 maart 2012,
rechtstreeks bij Benno Benneker:
bennobenneker@planet.nl

PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.
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Siers Motortoertocht 2011
Op zaterdag 27 augustus was het weer zover, op tijd opstaan, regenpak
achterop en richting Oldenzaal voor de jaarlijkse Siers Motortoertocht.
Eerst samen met zo’n 35 collega’s, familie en bekenden koffie drinken
met heerlijke krentenwegge en daarna met drie groepen op weg naar
de Heimat.
Via een binnendoorroute door het
Twentse coulisselandschap gingen
we de grens over en er volgde een
mooie rit door het Münsterland.
Prachtige wegen met heuvels en
mooie vergezichten, veel bochten
(wat toch wel het mooiste is aan
motorrijden), weinig verkeer, weinig
stoplichten en weinig drempels.

omgeroepen cq. geschreeuwd!
Bleek toch mooi even dat de
Duitsers niet veel van Bingo snappen. Toen er achter elkaar nummers werden omgeroepen riep er
iemand “Bingo”, maar alleen de
Nederlanders moesten erom lachen
terwijl de Duitsers verbaasd om zich
heen keken.

Hoewel het tempo niet hoog is, is
zo’n dag toch genieten. Een mooie
tocht met je collega’s waarbij je
alleen hoeft te sturen en je niet druk
hoeft te maken over de te volgen
route. Het is bijna een vakantie in
het klein.

De bezemwagen is gelukkig niet
als zodanig gebruikt, wel als koek
en zopiebus, meer dan een paar
schroeven aanhalen hebben Chris
en Theo gelukkig niet hoeven te
doen. Het is toch fijn om te weten
dat als er iemand uitvalt, assistentie
aanwezig is. Hulde aan onze pit
crew.
Na een afsluitende kop koffie in
Ochtrup, waarbij we gelukkig onder
een afdak zaten tijdens de hoosbui met onweer, hebben sommige
een snelle route naar huis genomen omdat de regenwolken wel
erg donker bleven. Degene die
mee zijn gereden naar Oldenzaal
hebben toch de hele route droog
afgelegd.

Hoogtepunten van de route; de
bocht bij Sieringhoek met zijn sportief gestreepte vangrail waardoor
je bijna een circuitgevoel krijgt, en
de prachtige weg tussen Metelen
en Ochtrup. Wat een schitterend
gezicht; zo’n groep motoren die
zich als een slang door de opeenvolgende bochten beweegt.

Het was weer een fantastische dag
en daarom aan allen die er nu niet
bij waren, het is echt een aanrader
om mee te doen. Het is een mooie
gelegenheid om met een leuke
club mensen nieuwe wegen te ontdekken. En het is ook leuk om met
je collega’s niet over je werk te praten, maar over motorrijden.

Onderweg heerlijk gegeten bij de
Bikersfarm aan de Buldener See,
een restaurant met zonneweide en
zwemgelegenheid helemaal gericht
op motorrijders. Ook een originele
manier van uitserveren; de bestellingen kregen een nummer en als
het eten klaar was werd je nummer

Dank aan Benno en Albert voor het
uitzetten van de route, wat meer
werk is dan wordt gedacht. Chris
en Theo bedankt voor het meerijden met de bezemwagen en de
consumpties. En natuurlijk dank aan
Peter Siers voor de sponsoring van
weer een fijne dag met collega’s.
14

Vernieuwde websites!

Nieuwsgierig?

..
..

Bekijk onze vernieuwde websites:

www.siersgroep.nl
www.sierslmp.nl
www.tablin.nl
www.hako-electronics.nl
15
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Nieuwe medewerkers

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Roy Spanjaard
22
Haaksbergen
Hulpmonteur
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Abou Soumaoro
30
Arnhem
Monteur Electra
Siers L&M

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Joca Ribeiro Rodriques
27
Dordrecht
Hulpmonteur
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Lieke van Deurzen
29
Enschede
Management assistent
Siers Groep Oldenzaal B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Mike de Leeuw
34
Oldenzaal
Manager Bijzondere Projecten
Siers Groep Oldenzaal B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Hein Platenkamp
24
Hengelo
Hulpmonteur
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Carl Post
28
Enschede
Assistent Lasser
Siers L&M

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Jeffrey Gerritsen
24
Enschede
Administratief medewerker
Siers L&M

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Stefan Dorman
24
Denekamp
Monteur infra gas/water
GOA Leidingtechniek

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Collin Konink
26
Oldenzaal
Ass. Engineer/werkvoorbereider
Siers L&M

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Tom Kranenberg
25
Goor
Calculator/Werkvoorbereider
Siers L&M

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Brian de Beus
38
Holten
Aankomend uitvoerder
Hako Electronics B.V.
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Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Ricardo Japin
23
Enschede
Hulpmonteur
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Hermhen Huizingh
21
Hasselt
Monteur infra gas/water
GOA Leidingtechniek

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Michel Vermeeren
38
Maassluis
Assistent bedrijfsleider
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Theo Niemeijer
32
Losser
Monteur infra data/elektra
GOA Leidingtechniek

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Bas Wakker
33
Zwartsluis
Uitvoerder
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Alkan Sengun
23
Deventer
Monteur infra data/electra
GOA Leidingtechniek

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Shailesh Bhawan
40
Ede
Engineer/uitvoerder
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Robin Vuurpijl
24
Steenwijkerwold
Monteur infra gas/water
GOA Leidingtechniek

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Henry Bosma
49
Oldenzaal
Magazijnmedewerker
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Edwin Mombarg
43
Ruurlo
Projectleider
Hako Electronics B.V.

Naam
:
Leeftijd
:
Woonplaats :
Functie
:
Werkzaam bij :

Dennis Bouw
29
Nunspeet
Monteur warmte
Siers L&M
17
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Jubilaris Wim Hunting
Op 26 juli 1971, toen Wim nog 17 moest worden, zette hij zijn eerste
schop voor Siers in de grond.
Binnengehaald door zijn oom Jan Hunting, die op dat moment
uitvoerder was bij Siers, startte Wim in Etten bij Henk Smit. Wim’s
vader, Wim Hunting sr., werkte op dat moment ook al voor Siers als
grondwerker. Wim Hunting sr. wordt in januari 2012 al 87 jaar. Bij de
receptie die voor Wim werd gehouden, vanwege zijn 40-jarig jubileum,
was zijn vader ook aanwezig en beide Wimmen hebben die middag
zichtbaar genoten.

Naam: Wim Hunting
Geboren: 30 december 1954

DE JUBILARIS
ONDER DE
LOEP

Partner van: Lilian Waterfort
Kinderen: acht
Kleinkinderen: Twee en de derde is op komst
Andere werkgevers vóór Siers: In een naaiatelier, het werk
was prima, maar die dames onderling
In dienst bij Siers sinds: 26 juli 1971
Functie: Allround monteur elektra
Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: Zelfstandige met
mogelijk een aantal mensen in dienst,
Collega die een pluim verdient: Alle collega’s die hard werken
en met beide benen op de grond staan
Leukste TV programma: Alles wat met voetbal te maken heeft
en The voice of Holland
Lievelingseten: Stamppot boerenkool of zuurkool
met een lekker stuk vlees en/of worst
Eet pers se geen: Wortels en hete bliksem
Favoriete artiest of groep: Ik vind erg veel mooi, ik luister

Zijn carrière als Elektramonteur
heeft Wim te danken aan opzichter Van Elderink van de toenmalige
PGEM. Van deze man kreeg hij de
vrijheid om in Zevenaar het vak te
leren zolang hij maar netjes en precies werkte. Toen er in 1974, vanwege een groter werkaanbod in
Zevenaar, vanuit de PGEM-leiding
werd aangegeven dat er een extra
monteur in het gebied moest worden ingezet, heeft de heer Van
Elderink aangegeven, dat dat
niet nodig was. Wim was inmiddels zo’n ervaren elektramonteur
geworden, dat hij wel alleen met
een kraanmachinist op pad kon en
zo geschiedde…
Wim heeft nog een tijdje bij Ted
Brons in Stadshagen gewerkt en
in september 2005 is hij in omgeving Gouda/Schoonhoven gaan
werken. In 2006 vervolgens in de
regio Rotterdam. Hier heeft hij zich
ook als leermeester geprofileerd.
Hij wil graag jonge mensen iets
leren, maar dan moeten die wel
een goede werkmentaliteit hebben. Stefano Pensiero is een van
zijn collega’s, die goed van hem
heeft geleerd en met wie hij graag
samenwerkt.
Wim heeft voor zijn huidige werkzaamheden nooit een vakopleiding gevolgd. Hij heeft alles in
de praktijk geleerd en vanwege
zijn leeftijd kreeg hij vrijstelling
voor het volgen van een vakopleiding. Uiteraard heeft hij wel alle
relevante veiligheidsopleidingen
gevolgd.

naar Veronica, Sky Radio en ook naar 100% NL
Mooiste vakantieland: Curaçao
Heb een grote hekel aan: Mensen met veel kapsones
Ben gek op: Lekker eten en mijn eigen gang kunnen gaan
Zou graag een avondje stappen met: Lilian
Wil absoluut nooit gezien worden met: Gordon
Hobby’s: Tuinieren en zijn eigen auto en
de bus van Siers poetsen
20

Wim is een regelneef. Hij vindt
het dan ook jammer dat de vrijheid van de monteurs wat dat
betreft wat is ingeperkt. Hij vond
het heerlijk om een werkmap te
krijgen, vervolgens alles van A tot
Z te regelen en om vervolgens de
volgende werkmap te krijgen.
Dat er streken worden en werden
uitgehaald op het werk is van alle
tijden. Zo heeft ook Henk Smit aan
Wim een streek geleverd. In Aalten
waar zij samen aan het bovengronds netwerk werkten, moest
wat worden uitgemeten (toentertijd
nog met een metalen meetband).
Wim werd het weiland ingestuurd
met de meetband en, u raadt het
al, Henk liet de meetband zakken
tot op het schrikdraad. “Wel veertig centimeter ging ik de lucht in,
schrikken geblazen, maar ik zal het
nooit meer vergeten”.
Het mooiste werk dat hij zelf heeft
afgeleverd, vindt hij het aanleggen
van alle elektravoorzieningen naar
een nieuw verzorgingscentrum in
Zevenaar. Onder in de kelder kwamen alle voedingen binnen voor
het hele verzorgingscentrum en
dat waren er veel en dus een
imposant gezicht. Wim heeft er
nog spijt van, dat hij daar destijds
geen foto’s van heeft gemaakt.
“Die zouden het in de Bats zeker
ook goed hebben gedaan”.

Namens Lilian en mijzelf
bedank ik iedereen die op
mijn receptie was, voor zijn
of haar komst. De directie
uiteraard voor het mogelijk
maken van deze receptie en
het mooie beeldje. Het was
een gezellige middag.
Wim Hunting
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Naar aanleiding van de oproep “Help mee de kalender 2012 van de Siers bedrijven een gezicht te geven” hebben
wij heel veel foto’s ontvangen. Helaas konden we de ingezonden foto’s niet allemaal op de kalender plaatsen,
daarom hebben we er een mooie collage van gemaakt.
Bedankt allemaal!
PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.
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Tablin sluit gaslekseizoen 2011 af, na inspectie
van 8.000 kilometer gasnet.
De gaslekinspectie voor de gasnetbeheerders
is voor Tablin een groeiende markt. De totale
lengte gasnet, die dit jaar is gecontroleerd
beloopt zo’n 8.000 kilometer! Tablin heeft de
diverse projecten dit jaar uitgevoerd met een
achttal gaslekzoekers.

In de afgelopen jaren zijn de zoekapparaten op
basis van vlamionisatie bijna allemaal vervangen
door modernere apparaten, die zonder waterstofgas
werken en veel lichter zijn. Toch zijn er opdrachtgevers die vasthouden aan het vlamionisatie-principe
en dit als voorwaarde stellen en die worden uiteraard op hun wenken bediend.
Het seizoen voor gaslek zoeken wordt vooral bepaald door de planning, voorbereiding en aanbesteding van de opdrachtgever. Wat Tablin betreft
wordt er vroeg in het jaar begonnen, want dat geeft
de beste garantie dat opdrachten op tijd kunnen
worden afgerond. Je hebt namelijk niet in de hand
hoe lang er kan worden doorgezocht in het najaar.
Het najaar van 2011 was wat dat betreft zeer gunstig, maar dat moet elk jaar maar blijken. Het weer
is van grote invloed, in geval van neerslag, vorst of
harde wind kan er niet gezocht worden. Uit ervaring
blijkt dat, als er meerdere gebieden en opdrachtgevers zijn, het weer maar beperkt een probleem
is. Regen is doorgaans plaatselijk en tijdelijk en
het aantal dagen dat het in heel Nederland een
hele dag regent, is zeer beperkt. Met de toegankelijkheid van weersgegevens op het internet, zoals
buienradar is dit ook veel beter te plannen.
Harde voorwaarde voor medewerkers, die de gaslekinspectie gaan uitvoeren is het VIAG-certificaat
en een speciale certificatie door KIWA.
Dat het gaslekzoeken geen overbodige luxe is,
blijkt elke week maar weer. Naast indicaties van
klasse II lekken (dit zijn lekken die, naar oordeel van
de netbeheerder, planbaar gerepareerd kunnen
worden) worden geregeld indicaties van klasse I
lekken aangetroffen en daar moet de netbeheerder
direct actie op nemen (veiligstellen en repareren).
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De hobby van Thijs Peters
Tot z’n 16e had de nu 54 jarige uitvoerder Thijs Peters uit Sliedrecht het
kweken van kanaries als Hobby. Zo’n 10 jaar geleden begon het toch
weer te kriebelen en heeft deze vogelliefhebber zijn hobby weer
opgepakt. En hoe begin je dan met het kweken van kanaries?
Je koopt een paar vogels, wordt lid van een vogelvereniging en
dan ga je proberen kwaliteitsvogels te kweken. Eerst koop je
vogels elders, en zo bouw je langzaam je eigen stam op.
Thijs richt zich op de tentoonstellingskwaliteit, een mooi
strak model en niet zomaar een pak veren!

De kanarieKs bij Thijs hebben het
goed voor elkaar, achter in zijn tuin
heeft hij een mooi tuinhuisje voor
ze ingericht inclusief verwarming.
Want als je gaat kweken eind januari moet je de temperatuur boven
de 0 graden houden, ook is er
minimaal 14 uur verlichting nodig
voor het kweken. Dit is geregeld
door middel van een timer en dimmer, zo kan de dag nagebootst
worden. Thijs richt zich op kleur
kanaries en heeft voor gele en
groene variant gekozen, maar de
mannelijke kanaries zijn ook goede
zangers en er zijn ook mensen
die zich richten op de zangkanaries. Misschien een idee voor een
nieuw TV programma: The Voice
of Kanaries??

het eind van het jaar heeft hij zo’n
40 tal vogels, en houdt dan 6 stelletjes over om verder te kweken.
De overige vogels verkoopt hij aan
particulieren, maar ook wel via de
vogelmarktplaats.

Een vrouwenkanarie wordt een
POP genoemd en ze kunnen 3
nestjes per seizoen leggen, maar
beter is 2 nestjes. Nadat de POP
op het nestje gaat zitten, duurt
het ongeveer 14 dagen voordat de
eitjes uitkomen. Na 3 weken zitten
ze op stok en na ongeveer een
half jaar kunnen ze naar de
vogeltentoonstelling.
Per keer zitten er zo’n 4-5
jongen in een nestje,
wanneer de eitjes zijn
gelegd kun je na een
week met een lampje
door het ei heen kijken,
zodat je kunt zien of
er iets in zit. Zo kun je
wanneer er teveel eitjes
in een nest zitten, kijken
en de lege verwijderen. Aan

Hoe gaat een vogeltentoonstelling in zijn werk?

Kanaries zijn op hun mooist rond
half oktober, vanaf dan tot en met
het einde van het jaar worden ook
alle tentoonstellingen gehouden.
Een leuk weetje! De groene vogels
mogen naar buiten want dit is
goed voor de kleur, deze wordt
door het zonlicht mooier. Helaas
voor de gele, maar als deze in de
zon komen wordt de kleur flets en
deze moeten binnen blijven tot na
de tentoonstellingen.

Er gaan bij Thijs maximaal 14
vogels mee naar de tentoonstelling, elke vogel gaat in een apart

hokje. Bij aankomst geeft de commissie aan waar de vogels komen
te staan en ze blijven dan 3 à 4
dagen daar. De tentoonstellingen
beginnen meestal op woensdag
dan worden ze door een onafhankelijke keurmeester beoordeeld.
De hoofdprijs is een bondskruis en
daarna volgen de bondsmedailles
Thijs heeft met het kweken leuke
resultaten bereikt, want hij heeft
al meerdere malen de hoofdprijs
gewonnen. Op donderdag, vrijdag
en zaterdag is de tentoonstelling
voor iedereen toegankelijk en kunnen de vogels bewonderd worden.
Niet alleen kanaries maar ook tropische en parkietachtige vogels.
De tentoonstellingen worden door
de Vogelbond vastgelegd en Thijs
gaat naar ongeveer 3 á 4 tentoonstellingen per jaar in zijn eigen district, hij gaat niet met zijn kanaries
naar Apeldoorn, (landelijke tentoonstelling) maar bezoekt deze
wel want dit is een van de grootste
tentoonstellingen in Nederland.
Maar er komt nog meer bij kijken,
er wordt ook een hele administratie bijgehouden van de vogels.
Thijs noteert de geboortedatum, ringnummers, nestgrootte en de bijzonderheden van de vogels en
houdt dit allemaal bij in
de computer. Ook worden
de kanaries voorzien van
een ringetje om hun pootje.
Dit moet wel na 3-4 dagen
gebeuren nadat de vogels uit
het ei zijn gekomen, want anders
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gaat het niet meer en kunnen ze
ook niet als eigen kweek naar de
tentoonstelling. Elk ringetje heeft
zijn eigen kenmerk wat bestaat uit
het jaartal een ringnummer en een
kenmerk in de vorm van cijfers en
letters en staan op naam van Thijs.

Als Thijs van zijn drukke werkdag
thuiskomt, is deze nog niet voorbij.
Bij thuiskomst worden alle kanaries
voorzien van schoon water en voer,
en op zaterdag wordt het hele tuinhuis schoongemaakt… wat een luxe
daar bij de familie Peters.

En ja, het gaat ook niet altijd goed,
de klep van de kooi is weleens open
blijven staan en toen waren enkele
vogels natuurlijk gevlogen. Gelukkig
heeft Thijs er een terug kunnen vangen, dit werd een topper en won
zelfs de gouden medaille.

Thijs geniet van zijn hobby, maar
doet dit niet alleen ook zijn kleinkinderen zijn dol op de vogeltjes
en helpen opa af en toe maar al te
graag op hun manier mee!

Hiermede wil ik de collega’s
van groep Raalte bedanken
voor de cadeaubonnen.
Eigenlijk zou ik tot aan de vakantie doorwerken, maar heb
echter besloten om op 1 juni jl.
reeds te stoppen met werken.
Ik had er geen idee van, dat
ik nog even in ‘t zonnetje zou
worden gezet. Ook de mensen
van de opdrachtgevers, in het
bijzonder de heren Holterman
en Schuit van de Vitens, met
wie ik in de laatste jaren goed
heb mogen samenwerken,
bedankt voor de cadeaubon.
Ook Ubel Olthoff, machinist
van de Negam wil ik bedanken voor de fles kuiernat, die
wel van pas zal komen.
Jongens, ik wens jullie het
allerbeste toe en ik zal nog wel
eens een keer langskomen.
Bedankt
Gerard Eilers

Bij deze willen wij de directie
en collega’s bedanken voor de
gezellige middag en de vele
cadeaus die ik mocht ontvangen naar aanleiding van mijn
25 jarig jubileum bij Siers.
Sibculo,
Henri en Herma Jurjens
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Tablin meet waterlopen in
van Waterschap Veluwe
Tablin is bezig met een landmeetkundig project voor Waterschap
Veluwe, waarbij de hoofdwatergangen en de daarin voorkomende
kunstwerken worden ingemeten. Het waterschap wil zo haar gegevens
van waterlopen voor het beheerregister en de zogenaamde legger
actualiseren.
De opdracht betreft zo’n 293 kilometer waterlopen en zo’n 1.800
kunstwerken (stuwen, duikers,
bruggen, enz). De metingen worden gedaan van punten zowel
onder als boven het water, daarnaast wordt een aantal situaties op
foto vastgelegd. De foto’s worden
later in het GIS-systeem gekoppeld aan de hand van de geografische ligging van de opgenomen
situatie.
De metingen van de watergangen
worden als lengteprofiel en als
dwarsprofiel opgeleverd en stellen het Waterschap in staat om de
waterhuishouding in haar gebied
goed te beheren.
Er wordt zowel met GPS
Total Stations gemeten
omgeving is heel divers
lijk gebied, weilanden en

als met
en de
(stedebossen)

maar ook de breedte en bereikbaarheid van waterlopen verschillen sterk. Sommige waterlopen
worden vanuit een boot gemeten,
soms werkt er één landmeter van
de ploeg in een waadpak, en soms
kan gewoon vanaf de waterkant
gewerkt worden. Wie niet beter
weet kon wel eens denken dat een
geheime commandogroep vanuit
het water optrekt.
Wat het werk voor Waterschap
Veluwe ook bijzonder maakt is het
gebruik van Mobiel WATIS. Dit is
een mobiel GIS-pakket, waarmee
de landmeters hun meting in het
veld verwerken en controleren. Dit
betekent dat er binnen de Tablin
vestiging nauwelijks nabewerking
van de data nodig is. Het project
loopt tot april 2012.
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Werk in uitvoering...
De aanvraag voor een nieuwe overkapping (op de plek van de oude
“groene” loods) is in een vergevorderd stadium. Het streven is om
de nieuw te bouwen overkapping medio 2012 in gebruik te kunnen
nemen.
De nieuwe loods krijgt een oppervlakte van 18 bij 25 meter zodat
we zoveel mogelijk duur/motorisch
materieel droog kunnen stallen. De
loods zal vanaf het HAKO magazijn

doorgetrokken worden tot aan de
lichtmast. De wasplaats is inmiddels ook vernieuwd en al enkele
maanden in gebruik.

De stelling voor in- en uitgaande goederen is vanaf nu gescheiden.
Inkomende gereedschappen en goederen worden vanaf heden in de
stelling bij de trap gelegd. De stelling bij de deur is alleen nog bedoeld
voor uitgaande gereedschappen en goederen.

Op de plek waar nu de haspels staan zal een parkeerstrook worden aangelegd voor +/- 13 auto’s.
De kabelhaspels worden verplaatst naar HAKO
waar een speciale stelling voor deze haspels
wordt geplaatst.
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In de werkplaats is een ruimte ingericht waar keuringen
en reparaties van klein en
elektrisch materieel gekeurd
worden. Retour gekomen
gereedschappen worden eerst
gecontroleerd en gekeurd
en vervolgens boven in het
magazijn op voorraad gelegd.
Tevens liggen de zwaardere
gereedschappen zoals aanboortoestellen in deze ruimte
opgeslagen.
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Landelijk project Ruimte voor de Rivier
Door het stijgende water in de rivieren neemt de kans op overstromingen
toe. In het programma Ruimte voor de Rivier worden landelijk 39
maatregelen voorbereid die onder andere de veiligheid moeten
vergroten. Zo worden er bijvoorbeeld dijken verlegd om grotere
uiterwaarden te creëren of worden hoogwatergeulen aangelegd.

Ruimte voor de Rivier
Deventer
Ook bij Deventer worden maatregelen getroffen om de rivier
de IJssel de ruimte te geven. Dit
wordt gedaan door de uiterwaarden te verdiepen en extra geulen te graven. Hierdoor wordt de
bergingscapaciteit vergroot en zal
het water sneller afgevoerd kunnen worden, waardoor de kans
op overstromingen afneemt. Het
Waterschap Groot Salland is gezamenlijk met Waterschap Veluwe en
Rijkswaterstaat de coördinator van
het project.

Kabels en leidingen
In het gebied langs de IJssel liggen veel kabels en leidingen van
diverse netbeheerders. Om de
verdieping van de uiterwaarden
te kunnen uitvoeren dienen de
kabels en leidingen te worden verlegd of verdiept. In totaal dienden er acht gestuurde boringen
te worden uitgewerkt. Siers is
vanaf september 2010 betrokken
geweest bij het project en heeft
van Enexis, Eurofiber, Gemeente
Deventer, Liander, Tele2, Vitens,
VWTI en Ziggo de opdrachten
gekregen om de gestuurde boringen te engineeren.

TBB
Op het Technisch Bedrijfs Bureau
zijn onder andere de acht gestuurde boringen ontworpen, met lengtes variërend tussen de 140 en
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750 meter. Er is begonnen met
een schetsontwerp aan de hand
van de aangeleverde gegevens
van de opdrachtgevers en van het
Waterschap Groot Salland. Deze
schetsontwerpen zijn daarna verder uitgewerkt tot een definitief
ontwerp. Van alle boringen zijn
boorplannen opgesteld. Hierin
staat onder andere de werkwijze
beschreven en zijn de sterkteberekeningen van de buizen toegevoegd om te kunnen controleren of de buizen voldoen aan de
gestelde eisen.
Voor de boringen zijn door het TBB
vergunningen aangevraagd bij
zowel Rijkswaterstaat, Waterschap
Groot Salland, Waterschap Veluwe,
de gemeente Deventer en de
gemeente Voorst.

Uitvoering
Na de bouwvak zijn de eerste werkzaamheden gestart in Deventer.
Hiervoor zijn niet alleen de boringen aangebracht maar ook de
tracés voor de kabels en leidingen vanaf de boringen naar de
bestaande infra. Op dit moment
zijn zo goed als alle werkzaamheden voor het aanleggen van de
kabels en leidingen afgerond. Het
verwijderen van de kabels die nu
niet meer in gebruik zijn wordt
begin volgend jaar uitgevoerd, dit
vanwege het stormseizoen. In de
periode tussen 15 oktober en 15
april mag er in de omgeving van
dijken niet gegraven worden.
Zie nieuwsberichten op www.siersgroep.nl
voor een filmpje over dit project.
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Jubilaris Bennie Boschker
Op 21-jarige leeftijd is Bennie begonnen bij Siers in de ploeg bij Hans
Kox onder uitvoerder Evert Haselberg. Ome Jan (Halfman) heeft
Bennie aan zijn baan bij Siers geholpen. Dat ging erg vlot weet Bennie
zich nog te herinneren, vrijdags gebeld en de maandag daarop al aan
het werk.
Bennie’s eerste werkgever was
A.J. Lusing in Ruurlo. Na een korte
onderbreking in 1984 toen Bennie
zijn dienstplicht vervulde, ging hij
weer bij Lusing aan de slag. Het
werk liep daar echter iets terug en
toen heeft Bennie besloten tot de
overstap naar Siers.
Hij begon in Eerbeek bij de PGEM,
waar hij het bovengrondse net
ondergronds heeft gemaakt. Met
een ploeg van vier man en onder
leiding van Hans Kox, heeft hij

daar zo’n 8 jaar gewerkt.
Daarna zo’n 5 tot 6 jaar bij ZGN
in Nijmegen met Hans Kox.
Vervolgens is hij in de loodsanering aan de slag gegaan met Rein
Hesselink en daarna met Bennie
Papen in Deventer.
Bennie heeft vele jaren geleden
zijn diploma Vakman Buisleidingen
behaald. Nu heeft hij een collega,
Arnoud Neijenhuis, die bezig is
met de huidige opleiding tot monteur gas/water.

Naam: Bennie Boschker
Geboren: 16 maart 1965

DE JUBILARIS
ONDER DE
LOEP

Partner van: Simone Wielinga (overleden)
Kinderen: Stefan (20 jaar), Kelly-Joy (14 jaar)
In dienst bij Siers sinds: 21 oktober 1986
Functie: Voorman kabels en buizen
Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: Voor een dag
zou ik wel BN-er willen zijn
Leukste TV programma: Ik kijk weinig TV, maar luister graag
naar muziek
Lievelingseten: Ik vind eigenlijk alles lekker wat goed
bereid is
Eet pers se geen: Oesters
Favoriete artiest of groep: Bob Dylan, Van Morrison en Johnny Cash
Mooiste vakantieland: Spanje, Italië en Frankrijk zijn allemaal even
mooi, maar na een dag of tien, wil ik toch graag weer naar huis
Heb een grote hekel aan: Mensen die hun afspraak niet nakomen
Ben gek op: Een glas goede Whisky of Cognac
Zou graag een avondje stappen met: Vrienden
Wil absoluut nooit gezien worden met: Geen idee
Hobby’s: Muziek luisteren en boeken lezen
van bijvoorbeeld John Chrisham
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Bennie vindt het leuk om Arnoud
de fijne kneepjes van het vak bij
te brengen, maar is blij dat hij zelf
niet de verslagen hoeft te schrijven
die Arnoud nu voor zijn opleiding
moet maken.

Anne Fijma Operationeel
Directeur bij Hako
Per 1 december 2011 is Anne E. Fijma (50) bij Hako Electronics
B.V. in dienst als Operationeel Directeur. Door de sterke groei bij
Hako Electronics B.V. was er behoefte aan versterking van het
management, met name op het gebied van operationele zaken.
Deze versterking is gevonden in de persoon van Anne Fijma.

In zijn Nijmegen-tijd deed hij met
zijn ploeg nog een mooie bodemvondst. Achter een klooster op
1.20 m. diep stootte de kraanmachinist op een wijnschat met daarin
o.a. flessen uit 1934. Voor de oorlog waren deze door de nonnen
verstopt, zodat de Duitsers er niet
bij konden. Helaas mocht er niets
van worden gedronken of meegenomen.
Het leukste onderdeel van zijn
werk vond hij vroeger het sloopwerk, maar dat is hem tegenwoordig iets te zwaar. Nu vindt hij het
vooral mooi om er voor te zorgen
dat de boel draait, dat al het materiaal en gereedschap er is, en dat
hij de verantwoordelijkheid draagt
voor de klus. Ook het papierwerk
schuwt hij niet, hij vindt het zelfs
leuk om te doen.

hako
electronics bv

Momenteel is Bennie werkzaam
onder Robert Blanke. Bennie heeft
het erg naar zijn zin in zijn huidige
werkgebied. De werksfeer is goed
en iedereen is bereid om elkaar
voort te helpen.

De nieuwe directeur is woonachtig in Zwolle en afkomstig
van Vitens, waar hij de functie
van Manager Bedrijfsbureau en
Infra projecten Overijssel vervulde. Ook was Anne lid van
het Innovatieteam van Vitens
en van daaruit verantwoordelijk
voor Innovaties op het gebied
van leidingnetinspectie. Voor leidingnetinspectie is hij bij Wetsus,
Themamanager Distributie geweest, daarnaast trekker van een
samenwerkingsverband tussen
Vitens, de Universiteit Twente
en Von Roll. Voor Vitens Evides
Internationaal heeft Anne in ZuidAfrika (Durban) en Mozambique
projecten gedaan op het gebied
van Assetmanagement.

Bij deze willen wij de directie
en collega’s hartelijk danken
voor de gezellige middag en
de cadeaus die ik mocht ontvangen naar aanleiding van
mijn 25-jarig jubileum.
Adnan en Zehra Acar
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Personeelsfeest Hako Electronics B.V.

Griezelen in Avonturenpark Hellendoorn
Na het prachtige zeilavontuur in 2008 en het avondje bowlen in
2010, werd het weer tijd voor een groots feest. De eigen bijdrage van
medewerkers had de PV pot weer goed gevuld, en met een nieuwe
samenstelling van de PV waren er ook genoeg nieuwe ideeën. Op
vrijdagavond 23 september was het dan eindelijk zover. De weergoden
waren ons zeer goed gezind, want de temperatuur was toch nog wel
zomers te noemen. Zo’n 100 mannen en vrouwen waren van de
partij.

Avonturenpark Hellendoorn had
deze avond in Halloween stijl,
speciaal voor Hako Electronics de
poort geopend. We werden opgewacht door een persoon waar je
echt de griebels van krijgt en in
Frans accent werden we door hem
naar de eerste locatie geleid. Daar
genoten we van een heerlijke kop
soep.
Na de introductie begon de
Heksendoornparty echt. Een aantal attracties waren tegelijkertijd
geopend. Als eerste konen we
afdalen in de kelder van Huyze
Griezelsteyn, waar ze je de stuipen

op het lijf jagen. De catacomben
van de rioolrat was geopend en
ook achtbaan de Donderstenen.
Erg leuk om te zien dat men
gewoon weer eens heerlijk kon
genieten van een suikerspin, daar
is niemand te oud voor! Hierna
verlieten we het eerste deel van
het park en kwamen we aan bij de
volgende attractie. Na een rondje
in de Sungai Kalimantan konden
we bij het restaurant genieten van
een hapje eten en een heerlijk
drankje. Hier kwam ook de heks
van Hellendoorn tevoorschijn, die
menigeen persoon behoorlijk heeft
laten schrikken.

Na diverse schrikmomenten werd
ons de weg verteld richting de
Tornado. Maar onderweg werd
eerst nog even gekeken of iedereen
wel geschikt is om deze attractie te
betreden. Tijdens deze oefening
werden de botten goed losgemaakt
en zo te horen en te zien kende ook
iedereen het liedje van Roodkapje
nog. Na 3 rondjes Tornado vervolgde onze weg zich naar de Wild
Waterval. Heel erg leuk om te zien
hoe nat men weer uit deze attractie
stapte, instappen was ook op eigen
risico. Ook de zweefmolen en het
schip waren geopend en ook hierna
kon men weer heerlijk genieten van
diverse soorten eten en
drinken, en ook het softijsje ontbrak niet. Na
het rondje park werden
we naar de Berghoeve
gebracht hier was de
bar geopend en er
stond een heerlijk warm
en koud buffetje voor
ons klaar. Ook kon er
volop gedanst worden
op de klanken van onze
eigen DJ.
Helaas na middernacht
kwam de Heksendoornparty ten einde,
deze avond heeft ons
geleerd dat niemand
te oud is om naar een
pretpark te gaan. Het
was erg leuk om te
zien dat iedereen zich
weer even kind heeft
kunnen voelen.
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Berry Gerrist ziet Abraham
Na een heerlijke vakantie met zijn gezin ter ere van zijn 50ste verjaardag op
Sicilië, werd Berry bij terugkomst verrast door zijn collega’s.
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25-jarig dienstverband

Silvia Groeneveld - Moleman
Op 25 augustus jongstleden was Silvia Groeneveld – Moleman 25
jaren in dienst bij Tablin. Op de dag dat directeur Harry Moek zijn
jubileum vierde, werd Silvia door Harry Moek en de collega’s van
Tablin in het zonnetje gezet.
Silvia had aanvankelijk 25 jaren
geleden niet gedacht dat ze zo
lang bij Tablin zou blijven werken. “Toen ik ruim 25 jaren
geleden mijn opleiding MDGO
Verzorgende had afgerond, wist
ik wel voor mezelf dat ik geen
baan wilde als verzorgende in
een bejaardencentrum. Ik had
in het kader van mijn opleiding
stage gelopen in een bejaardencentrum, en kwam er achter dat
dit niet helemaal mijn ding was.
Na afronding van mijn opleiding
heb ik me vervolgens ingeschreven bij het Arbeidsbureau. Na

een aantal weken vroegen zij of
ik interesse had om als tekenaar
aan de slag te gaan bij Tablin.”
Silvia had geen idee wat ze kon
verwachten, maar besloot toch
om op gesprek te gaan. “Tijdens
het gesprek met Ben Nijmeijer en
Herman Telgenkamp kreeg ik een
rondleiding door de tekenzaal. Het
gesprek verliep van beide kanten
positief en ik dacht bij mezelf ik
probeer het gewoon en ik zie wel
waar het schip strandt.” Silvia kan
zich haar begintijd bij Tablin nog
goed herinneren. “Er waren toen
ongeveer vijftien medewerkers bij

Naam: Silvia Groeneveld - Moleman
Geboren: 16 maart 1968

DE JUBILARIS
ONDER DE
LOEP

Partner van: Stefan Groeneveld
Kinderen: Silvia en Stefan verwachten in
december/januari hun adoptiezoontje uit China
Andere werkgevers vóór Siers: Geen
In dienst bij Siers sinds: 25 augustus 1986
Functie: Tekenaar
Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: Iets in de zorg,
het liefst met kinderen of in een ziekenhuis.
Leukste TV programma: Benidorm Bastards
Lievelingseten: Frikadel speciaal
Eet pers se geen: Tuinbonen
Favoriete artiest of groep: Simple Minds
Mooiste vakantieland: Oostenrijk
Heb een grote hekel aan: Arrogante mensen
Ben gek op: Mooi weer
Zou graag een avondje stappen met: Collega Noël Elia
Wil absoluut nooit gezien worden met: Albert Verlinden
Hobby’s: Met de hond wandelen
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Tablin, en we tekenden nog handmatig op grote tekentafels.” Het
merendeel van haar tijd bij Tablin
heeft Silvia schetsen van huisaansluitingen gemaakt, iets wat
ze thans nog doet. “Ik heb ook
wel andere tekenwerkzaamheden
gedaan bij Tablin, zoals bijvoorbeeld het tekenen van hoofdleidingen voor Essent en Rendo,
maar elke keer keerde ik toch weer
terug in het werk van het maken
van schetsen van huisaansluitingen”. Silvia heeft ook verschillende werkplekken gehad. Zo heeft
ze onder andere in Oldenzaal een
tijdje op de afdeling van Ronny
oude Griep tekenwerk gedaan en
heeft ze een periode in Borne
bij John Falkmann, Jos Maathuis
en Jurgen Loohuis op kantoor
gezeten. Sinds anderhalf jaar
werkt Silvia drie dagen per week

Siers
in het
nieuws:

in de vestiging van Siers in Twello
samen met Tablin collega’s Sandra
Swennenhuis en Noël Elia. Met
Sandra rijdt ze twee keer per
week vanuit Vasse naar Twello.
Silvia werkt nog steeds met veel
plezier bij Tablin, hoewel er in
25 jaren wel veel is veranderd.
“De grootste verandering die ik
heb meegemaakt is dat we nu al
onze tekeningen digitaal maken.
Handmatig tekenen vond ik mooier, omdat je daarin je eigen “stijl”
kwijt kon, hierdoor kon je ook aan
bijna elke tekening zien, door wie
deze was gemaakt. Nu alle tekeningen digitaal worden getekend,
zijn alle tekeningen hetzelfde.”
Ook bepaalde leuke momenten
staan haar nog goed bij. “Een
keertje deed de muziekinstallatie
in de tekenzaal in Oldenzaal het
niet. Toen is er een auto naar binnen gereden, zodat we toch naar
muziek konden luisteren uit de
autoradio. Ook hebben we een
keer (inmiddels oud-medewerker)
Perry Faulhaber midden in de
tekenzaal aan een paal vastgebonden, hij lustte absoluut geen
zoute haring. Deze werd op de
markt gehaald en hij kwam niet
eerder van de paal af als hij een
haring op had gegeten. Dat heeft
dus nog wel even geduurd. Dat
zijn de leuke momenten die je
nooit vergeet.” Momenteel staat

er ook een heugelijk moment voor
Silvia (en haar man) te wachten.
Binnenkort gaan ze namelijk naar
China om hun adoptiezoontje op
te halen. Kortom, Sylvia gaat een
mooie, maar ook een spannende
periode tegemoet. Na haar adoptieverlof zal ze weer met veel plezier bij Tablin aan de slag gaan.

De Siers Groep Oldenzaal heeft
zich als hoofdsponsor voor de
komende vijf jaren aan De Bond
verbonden. De theaterzaal
wordt naar de nieuwe sponsor
vernoemd en heet vanaf dit seizoen Siers Groep Theaterzaal.
Algemeen directeur P. Siers:
“Mijn vader was een van de
grondleggers van De Bond
en wij vinden dat wij als
Oldenzaalse onderneming de
theatercultuur moeten blijven
ondersteunen. Trots zullen wij
de professionaliteit van óns
Oldenzaalse theater uitdragen.”
Theaterdirecteur Monique van
der Burg is enorm blij met deze
vernieuwde samenwerking en
kijkt vol vertrouwen naar de
voortgang van de sponsorwerving voor De Bond.

Overig nieuws
Check sites!
35

PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

os’
do

‘U
it

de oude

COLOFON

Foto mei 1975

Tijden veranderen
en vooral het wagenpark...

Bedankt voor het insturen van de mooie, vrolijke en zomerse kleurplaten!
De 2 prijswinnaars hebben de Irischeque inmiddels ontvangen.

De ‘Bats’ is het twee keer
per jaar verschijnend
personeelsorgaan van de
Siers Groep Oldenzaal BV.
Toezending is kosteloos.
De Siers Groep bestaat uit de
werkmaatschappijen:
Siers Leiding-Montageprojekten
Oldenzaal BV
Tablin Technisch Adviesburo BV
Hako Electronics BV (Muller
Installatietechniek en BOPA)
Siers Vastgoed BV

Bij vragen of suggesties
omtrent de inhoud:
Siers Groep Oldenzaal
tel. 0541 57 22 00
E-mail:
debats@siersgroep.nl
Redactie De Bats
Postbus 307
7570 AH Oldenzaal

