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Zo de eerste sneeuw is weer gevallen 
en dit is alweer de laatste Bats van 

dit jaar en de 2e volgens de nieuwe 
lay-out. Gelukkig waren de reacties 
positief en daar waren we natuurlijk 
erg blij mee. Ook waren er een aantal 
kleine verbeterpunten en die hebben we 
natuurlijk meegenomen. 

De Social Media mag natuurlijk ook niet 
ontbreken in dit tijdperk. Siers is al enige 
tijd actief op Twitter en Facebook en we 
merken dat dit zijn vruchten afwerpt. 
We kunnen zo snel leuke nieuwsfeiten 
delen met onze “volgers” en “vrienden”. 
Ook worden er berichten geplaatst 
door collega’s, bijvoorbeeld tijdens de 
motortoertocht die in augustus weer 
heeft plaatsgevonden. Dus zorg dat 
je snel “vrienden” wordt met de Siers 
Groep Oldenzaal B.V. of ons gaat volgen 
op Twitter, zo blijf je op de hoogte van 
alle nieuwtjes.

Afgelopen maand hadden we ook nog 
wat te vieren, Siers L&M heeft voor 
de 3e keer de Enexis Contractor Safety 
Award gewonnen. Deze prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan de aannemer 

die het beste presteert op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en milieu. 
Dit is natuurlijk een leuke opsteker in 
deze economisch moeilijke tijd. Op de 
achterzijde van deze Bats staat een 
foto van deze award. Elk jaar wordt 
deze ontworpen en vervaardigd door 
glaskunstenaar Alwin Overwater. Deze 
award heeft een mooie betekenis, welke 
je op de achterzijde kunt lezen.

We vinden het ook erg leuk dat we 
van steeds meer collega’s inzendingen 
ontvangen, hou dit ook in 2013 vast. 
Ook danken we onze collega’s die een 
bijdrage hebben geleverd voor deze 
Bats, fijn dat jullie hiervoor tijd hebben 
vrij gemaakt. En de collages zijn weer 
perfect verzorgd door José oude Lohuis, 
want bij vele activiteiten spreken foto’s 
meer dan een stukje tekst.

Fijne feestdagen en een gelukkig 
en gezond 2013!

De redactie
Rick Siemerink & Lieke van Deurzen
     
E-mail: communicatie@siersgroep.nl



4

De
 B

at
s 2

01
2



5

De Bats 2012

VOORWOORD
DIRECTIE
Het jaar 2012 begon met een 

strenge winter met veel 
vorstverlet. Daarna veel regen dus al 
met al financieel gezien een slechte 
start van 2012. Ook is 2012 het jaar 
waarin wij ook last zijn gaan krijgen 
van de economische/financiële crisis 
die over de wereld raast!
Deze crisis is al vanaf 2008 gaande 
en tot onze eigen verbazing hadden 
we er tot en met 2011 niet of 
nauwelijks last van. Nu dus wel en 
daarom hebben we alvast een paar 
maatregelen genomen om de terugval 
in het werk en het  
resultaat te pareren. Een aantal 
van deze maatregelen is jullie al 
medegedeeld via ons “Batsje”. Ik denk 
trouwens dat de komende jaren wel 
moeilijk en uitdagend zullen blijven. 
Economische en financiële crisis, 
politieke onmacht, Europa crisis etc. 
We zullen met zijn allen de buikriem 
moeten aanhalen om deze tijden 
door te komen. Ik vertrouw er echter 
ook op dat wij deze roerige tijden 
zullen doorkomen. Als we kwalitatief 
goed én veilig blijven werken en ons 
daar voor de volle 100% voor blijven 
inzetten komen wij deze storm wel 
door! Ons Siers schip kan wel een 
storm trotseren.

Dan enkele leuke dingen want het is 
natuurlijk niet alleen maar kommer 
en kwel. We hebben ons jaarlijkse 
uitstapje met de gepensioneerden 

weer gehad. We zijn met hen naar 
de Twentse Welle een museum 
in Enschede geweest. Daarna een 
koud en warm buffet bij Hotel Het 
Landhuis! Ja jullie lezen dit goed niet 
bij Pan op de Tankenberg, want zoals 
in de vorige Bats gemeld is Pan tot op 
de grond afgebrand.
Hotel het Landhuis had het prima 
voor elkaar en was zeker een goed 
alternatief voor de Pan. Al met al is 
het een prima dag geweest.

Ook heeft het jaarlijkse 
Sinterklaasfeest voor de kinderen (t/m 
8 jaar) van onze medewerkers weer 
plaatsgevonden. Dit was weer een 
leuke happening en ik heb begrepen 
dat de Sint en zijn Pieten een cadeau 
hadden voor alle kinderen! Ik wil de 
dames die dit organiseren hartelijk 
bedanken.

En we zijn natuurlijk trots dat we 
voor de 3e keer de Enexis Contractor 
Safety Award gewonnen hebben!

Dan ga ik nu proberen vooruit te 
kijken. En dat is op dit moment 
heel erg lastig. Het lijkt wel of alles 
veel langzamer gaat en er niet 
of nauwelijks gebouwd wordt in 
Nederland. Gemeentes houden de 
hand op de knip. Bezuinigingen lijkt 
wel een toverwoord. Iedereen doet 
er aan mee, dus zullen wij dat ook 
moeten gaan doen. Er is nog werk en 

we zullen er alles aan doen om hier 
nog meer werk bij te verwerven! Ik 
vraag van eenieder in ieder geval een 
volle 100% inzet. 
Ook kwalitatief en veilig werken kan 
ons een voorsprong geven op de 
concurrentie, dus handel hier naar.
Al met al zal 2013 dus een forse 
storm gaan worden en die zal hier en 
daar ook wel de spreekwoordelijke 
slachtoffers maken. Ik denk én 
vertrouw erop dat wij met onze 
vakbekwame bemanning, deze storm 
zullen trotseren maar we zullen ook 
best een beetje averij oplopen. Echter 
ons Siers schip kan wel tegen een 
stootje!

Als jullie hier 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 om jullie allemaal Fijne Feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2013 toe te wensen. Geniet van deze vrije 
dagen en tot ziens in 2013.

Het jaar loopt alweer ten einde. De winter is aanstaande en de feestdagen staan ook alweer voor de deur, de tijd raast voorbij. 
Een moment om het jaar 2012 nog eens te overdenken en waar mogelijk vooruit te kijken naar 2013.
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Vanaf september is Cogas in samenwerking met Hako gestart met de aanleg van glasvezel in Oldenzaal. Een thuiswedstrijd dus! 
Op 1 november is de eerste wijkcentrale (POP) geplaatst op de Thij. Het plaatsen van de POP was een stukje vakwerk waar 2 
hijskranen bij aan te pas moesten komen, om zo de POP tussen de bomen op zijn plaats te manoeuvreren. De verwachting is dat 
de civiele ploegen half januari alle kabels in de grond hebben liggen op de Thij. Eind november beginnen de monteurs met de 
montagewerkzaamheden in de POP en de distributiepunten (DP’s), zodat er een ononderbroken glasverbinding ontstaat van de 
POP naar de woning. De verwachting is dat in week 2 van volgend jaar, de ploegen de eerste woningen zullen gaan aansluiten. 
Daarna volgt de rest van Oldenzaal. 

HAKO LEGT GLASVEZEL

Het aanleggen van glasvezel bestaat in 
principe uit vier disciplines:

 Schouwen
 Civiel
 Montage
 Huisaansluiting

Uiteraard gaat het ontwerpen en de 
engineering van het netwerk door het 
Technisch Bedrijfsbureau hieraan vooraf. 
Schouwen is het kijken naar de meest 
geschikte plaats om de glasvezelkabel 
het huis in te brengen in overleg met de 
eigenaar. De schouwer legt deze gegevens 
en foto’s vast in zijn tablet en de eigenaar 
bevestigd dit met een handtekening.
Tijdens de civiele aanleg wordt de ploeg 
voorzien van een werkmap met daarin de 
foto’s van de locaties waar de 
invoering gemaakt moet worden. 

Door middel van een tuinboring wordt 
de glasvezelkabel vanaf de straat, onder 
de voortuin doorgetrokken naar de gevel 
van de woning. De civiele aanleg houdt 
in dat vanuit de POP een buizensysteem 
wordt gelegd naar de distributiepunten 
(DP’s). Op één distributiepunt worden 
maximaal 48 woningen aangesloten met 
een 2-vezelige kabel. Daarna wordt er 
vanuit het buizensysteem van de POP een 
96-vezelige kabel naar de DP’s geblazen.
Wanneer de civiele werkzaamheden 
gereed zijn volgen de 
montagewerkzaamheden, dit houdt 
in dat de 96 vezels in de POP op een 
patchlade worden gelast en daarna op 
een distributiepunt op de 2-vezelige 
huisaansluitkabel worden gelast. 
Zo ontstaat er tussen de POP en de 
huisaansluiting een ononderbroken 

glasverbinding.
Daarna maakt de HAS ploeg afspraken 
met de eigenaars  voor de laatste 
activiteiten, het monteren van de FTU 
(modem), aflassen en meten van de huis-
aansluiting. 
Tijdens deze projecten is communicatie 
erg belangrijk daarom worden de 
eigenaars gedurende het gehele 
proces geïnformeerd door middel van 
een 3-tal brieven over de geplande 
werkzaamheden. Ook hebben we een 
klantenservice waar klanten terecht 
kunnen voor eventuele vragen en op of 
aanmerkingen. 
Het is een uitdaging om de processen 
van het project zo goed mogelijk als een 
“trein” op elkaar te laten aansluiten.

IN OLDENZAAL

           21-04-’13  Enschede Marathon
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Alfons en Ria Kruiper hebben op 11 november meegelopen 
met de Athens Classic Marathon 2012.
 
Het zeer afwisselende parcours loopt door parken, over 
bruggen, langs de mooiste gebouwen van de stad en het meest 
spectaculaire is de finish in het Olympisch stadion van 1912. 
Het parcours begint relatief rustig met een vlak stuk van ongeveer 
11 km. Daarna wordt het zwaarder en loop je ongeveer 19 km 
de heuvel op. De laatste 11 km is vervolgens bergafwaarts in de 
richting van het Olympisch Stadion van Athene.
Deze ‘classic’ marathon dankt haar naam aan het feit dat 
langs deze route, ruim 2.500 jaar geleden, de eerste 42 km 
achtereenvolgens werd gelopen, door 1 persoon. 
De boodschapper Phiedippides liep in het jaar 490 voor Christus 
over deze route naar Athene, om het goede nieuws te brengen 
van de overwinning bij het slagveld van de stad Marathon.

Benno Benneker heeft op 8 september de Jungfrau getrotseerd! 
 

Dit is een internationale marathon die tegen de unieke 
achtergrond van de Eiger, Mönch en Jungfrau ligt. Waarbij niet 
alleen de 42,195 kilometer moet worden overwonnen maar 
ook nog eens 1.823 meter de hoogte in. 
Aan deze 19e editie van de Jungfrau marathon hebben ruim 4000 
lopers deelgenomen! Dit traject werd door het Amerikaanse 
marathon-vakblad verkozen tot ‘s werelds mooiste traject en 
biedt ook de toeschouwers een unieke belevenis. Elk jaar gaan 
3.500 lopers uit circa 35 landen de uitdaging aan. Een bijna 
even groot aantal kan wegens het beperkte aantal startplaatsen 
níet deelnemen.

SIERS SPORTKLEDING 
OVER DE GRENS!

           21-04-’13  Enschede Marathon     08-09-’13  Singelloop Enschede           06-10-’13  Huttenkloasloop Oldenzaal
Noteer vast in je agenda!
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TENNET ‘SCHAKELT’ 
TABLIN IN

In 2010 werd door GEO-Audit (onderdeel 
van Tablin Technisch Adviesburo B.V.) in 
opdracht van TenneT TSO een onderzoek 
uitgevoerd naar de aanwezige data in het 
beheersysteem van Tennet. De gegevens, 
die tot op dat moment waren opgeslagen 
binnen het INCA beheersysteem, dienden 
te worden overgezet naar het nieuwe 
beheersysteem sisNET. 
Een volledig softwarematige overzetting 
bleek geen optie en de meest gunstige 
werkwijze, waar TenneT voor gekozen 
heeft, is het softwarematig overzetten 
van de geometrie (het tracé) en daarna 
handmatige toevoeging en koppeling van 
alle voorkomende objecten (kabels en 
attributen) van het hoogspannings- en 
telecomnet. Voor dit laatste is Tablin 
ingeschakeld.

Overzetten ondergronds net
Voordat kon worden begonnen met 

het werk is in 2011 door Tablin eerst een 
pilot uitgevoerd. De pilot was bedoeld 
om meer inzicht te krijgen in het proces 
(logische werkvolgorde) voor uitvoering 
van de werkzaamheden en meer kennis 
te krijgen in de werking van de software 
sisNET. Op basis hiervan konden betere 
kentallen worden verkregen ten behoeve 
van alle aspecten van het project, zoals 
financiën en doorlooptijd. Vanaf week 
44 in 2011 tot week 24 van 2012 heeft 
Eugène Chömpff met een team van vier 
tekenaars bij Tennet in Arnhem deze 
migratie naar sisNET verzorgd.

Met hulp van Harry van Zeijts en 
Louis Roozendaal van Tennet werden 
problemen gesignaleerd en zo 
snel mogelijk opgelost om tot een 
goed product te komen. Een totaal 
van ruim 666 km ondergrondse 
hoogspanningsverbindingen en ongeveer 
200 km telecomverbindingen werd 
onderhanden genomen tot op de 
stationsterreinen.

Overzetten bovengrondse netwerk
Nu de ondergrondse verbindingen 

zijn ingevoerd, is het vervolg nu ook de 
bovengrondse verbindingen bekend te 
maken. In juni zijn de voorbereidingen 
voor deze fase gedaan. Veldmedewerkers 
van TenneT hebben (vaak met verrekijker 
en fototoestel als gereedschap) alle 
noodzakelijke gegevens over de 
bovengrondse leidingen ingewonnen. 
Het aantal variaties is enorm groot. Het 
team van Tablin en TenneT is inmiddels 
ingewerkt en volop bezig met het 
invoeren van het bovengrondse net.  

Alle in het terrein ingewonnen gegevens 
moeten worden gekoppeld aan de 
bovengrondse verbindingen. Op deze 
wijze kan op termijn aan de strenge eisen 
van de Energiekamer ten aanzien van het 
BMR (BedrijfsMiddelenRegister) worden 
voldaan. Vanaf oktober is het team met 
3 man versterkt opdat het project voor 
einde 2012 kan worden opgeleverd.



Naam  : Michel Winter 
Leeftijd  : 41
Woonplaats : Apeldoorn
Functie  : Kabels- en buizenlegger
Werkzaam bij  : Siers L&M

Naam  : Sander Bijzitter 
Leeftijd  : 23
Woonplaats : Enschede
Functie  : TBB / Tekenaar
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Aron Roeke 
Leeftijd  : 25
Woonplaats : Goor
Functie  : Tekenaar
Werkzaam bij : Tablin

Naam  : Rob van der Pluijm 
Leeftijd  : 47
Woonplaats : Barendrecht
Functie  : KAM-Coördinator / Teamleider TBB West
Werkzaam bij : Siers Groep Oldenzaal B.V.

Naam  : Tim Morsink 
Leeftijd  : 24
Woonplaats : Oldenzaal
Functie  : Trainee
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Rick oude Booijnk 
Leeftijd  : 23
Woonplaats : Deurningen
Functie  : TBB / Tekenaar
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Gerben Wetering 
Leeftijd  : 26
Woonplaats : Den Ham
Functie  : Kabels- en buizenlegger
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Daan Steenbakker 
Leeftijd  : 22
Woonplaats : Tubbergen
Functie  : Tekenaar
Werkzaam bij : Tablin

Naam  : Thijs Damhuis 
Leeftijd  : 28
Woonplaats : Oldenzaal
Functie  : Tekenaar
Werkzaam bij : Tablin

Naam  : Tim Fieten 
Leeftijd  : 23
Woonplaats : Dedemsvaart
Functie  : Trainee
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Bjorn Kienhuis 
Leeftijd  : 22
Woonplaats : Almelo
Functie  : Tekenaar
Werkzaam bij : Tablin

10

De
 B

at
s 2

01
2

De
 B

at
s 2

01
2 NIEUWE 

MEDEWERKERS



Naam  : Mike Gelink 
Leeftijd  : 24
Woonplaats : Denekamp
Functie  : Tekenaar
Werkzaam bij : Tablin

Naam  : Jasper Pellen 
Leeftijd  : 23
Woonplaats : Ewijk
Functie  : Schouwer
Werkzaam bij : Hako

Naam  : Rudy ter Grote 
Leeftijd  : 52
Woonplaats : Oldenzaal
Functie  : Schouwer
Werkzaam bij : Hako

Naam  : Antoine Soethout 
Leeftijd  : 47
Woonplaats : Breda
Functie  : Zelfstandig Monteur
Werkzaam bij : Hako

Naam  : Ruben Kastelijn 
Leeftijd  : 24
Woonplaats : Barendrecht
Functie  : Ass. Engineer / Werkvoorbereider
Werkzaam bij : Hako

Naam  : Sander Belinfante 
Leeftijd  : 28
Woonplaats : Spijkenisse
Functie  : Uitvoerder
Werkzaam bij : Hako

Naam  : Freddie te Stroet 
Leeftijd  : 44
Woonplaats : Hengelo (GLD)
Functie  : Schouwer
Werkzaam bij : Hako

Naam  : Edwin Broekhuis 
Leeftijd  : 48
Woonplaats : Diepenveen
Functie  : Monteur Glas
Werkzaam bij : Hako

Naam  : Silke oude Groeniger 
Leeftijd  : 25
Woonplaats : Almelo
Functie  : (Interne) Fiber Processen Controller
Werkzaam bij : Hako

Naam  : Dylan Briene 
Leeftijd  : 18 
Woonplaats : Maurik
Functie  : Monteur infra gas/water
Werkzaam bij : GOA Leidingtechniek
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LAATSTE METER 
DORDRECHT
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Verder waren er medewerkers 
van Reggefiber, Gemeente 
Dordrecht en Firma van Dijk 
uitgenodigd. Om alles op 
beeld vast te leggen was ook 
TV Dordrecht benaderd. (voor 
geïnteresseerden is deze 
gebeurtenis op TV Dordrecht en 
op internet te bekijken). 

Het symbolisch doorknippen 
van een afzetlint en een “klap 
sessie” voor alle gravers die 
hier al die jaren in weer en 
wind verantwoordelijk voor 
zijn geweest werd de laatste te 
graven meter ingeluid. 

Om deze mijlpaal verder 
luister bij te zetten werd er 
tussen de middag voor alle 
civiele–montage ploegen, 
medewerkers, en genodigden 
een snack geserveerd in 
het magazijn van Hako in 
Dordrecht.

Het geheel leverde ons als 
Hako, lovende woorden op 
van onze opdrachtgever 
Reggfiber. Dit niet alleen voor 
het organiseren van deze 
gebeurtenis maar nog veel 
belang-rijker, voor de gehele 
uitrol en begeleiding van het 
netwerk in 
Dordrecht.

Woensdag 21 november 2012 was het dan zover. Na de start in november 2008 werden de laatste meters gegraven 
voor het FttH project in Dordrecht. Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan zijn wij om 10 uur met alle Hako 

medewerkers naar de Kromme Elleboog/DP3460, gegaan om dit feit mee te maken. 

Hans van Waas: “ Mijn dank gaat uit naar allen, binnen en buiten de Siers groep die een positieve bijdrage hebben 
geleverd tot het succes van het FttH project in Dordrecht”. 
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JUBILARISSEN

Sinds een jaar of 2 maken de 
meeste van onze collega’s 
buiten, gebruik van een nieuw 
type stamper.
Het gaat om de Samac S58 en 
S64 beiden voorzien van een 
Hondamotor.
Deze stampers worden/
werden veelal liggend ver-
voerd. Dit is echter niet de 
bedoeling, aangezien de motor 
hier erg gevoelig voor is. De 
stamper zwerft dus veelal 
“liggend” door de bus. 

Om dit te voorkomen heeft 
de TD een steun ontwikkeld 
die vanaf heden in bijna elke 
bus gemonteerd wordt of gaat 
worden.

Dit heeft een aantal grote 
voordelen: 

 De stamper krijgt nu een 
vaste plek in de bus; 

 De stamper kan nu altijd 
rechtop vervoerd worden; 

 Behoud van de stamper, 
minder kans op beschadigin-
gen tijdens het vervoer.

Dit is een mooi stukje vakman-
schap waar de TD trots op mag 
zijn!  

VAKMANSCHAP
TECHNISCHE DIENST

De Bats 2012

Naam   Bedrijf   Woonplaats  In dienst Wanneer 
D. Pendjol  Hako   Enschede  01-07-2000 01-01-2013
J. Reurink  Siers L & M  Nieuwleusen  01-07-2000 01-01-2013
T. Bosch  Hako   Hengelo (ov)  10-07-2000 10-01-2013
W. Kogelman  Siers L & M  Marienheem  22-08-2000 22-02-2013
M. Schipper  Siers L & M  Hoogersmilde  24-08-2000 24-02-2013
H. Keuter  Siers L & M  Enschede  28-08-2000 28-02-2013
J. vd Werff  Siers L & M  Zwijndrecht  28-08-2000 28-02-2013
H. de Vries  Hako   Schoonhoven  01-09-2000 01-03-2013
H. Tisheh  Tablin   Elst   04-09-2000 04-03-2013
S. Kip   Siers L & M  Kampen  02-10-2000 02-04-2013
J. Roewen  Siers L & M  Coevorden  06-11-2000 06-05-2013
M. Hakkers  Siers L & M  Bergentheim  08-01-2001 08-07-2013
J. Tijman-Nijmeijer Siers Groep  Oldenzaal  01-02-2001 01-08-2013
M. Krijgsman  Siers L & M  Overdinkel  12-02-2001 12-08-2013
H. Thuis   Siers Groep  Duiven   19-02-2001 19-08-2013
M. Schuurman  Siers L & M  Wierden  26-02-2001 26-08-2013
W. Brinkman  Hako   Hengelo (ov)  12-03-2001 12-09-2013
H. Poorthuis  Hako   Enschede  01-05-2001 01-11-2013
Naam   Bedrijf   Woonplaats  In dienst Wanneer 
G. Reimer  Tablin   Hardenberg  04-01-1988 04-01-2013
A. Hegeman  Siers L & M  Nijverdal  28-03-1988 28-03-2013
W. Post   Siers L & M  Hengelo  16-05-1988 16-05-2013
R. Oude Griep  Siers L & M  Denekamp  18-07-1988 18-07-2013
R. Westerhof  Siers Groep  Lattrop   18-07-1988 18-07-2013
G. Jansen  Siers L & M  Zelhem   12-09-1988 12-09-2013
A. Hutterd  Siers L & M  Nijverdal  24-10-1988 24-10-2013
I. Giesselink  Siers L & M  Oldenzaal  28-11-1988 28-11-2013
Naam   Bedrijf   Woonplaats  In dienst Wanneer 
H. Telgenkamp  Tablin   Oldenzaal  16-04-1973 16-04-2013
P. Kraaijeveld  MSH bouw  Vorden   18-06-1973 18-06-2013

12,5 JR.

25 JR.

40 JR.
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Bjørn Markerink heeft zijn diploma behaald voor de opleiding Werkvoorbereider Installatietechniek op MBO 4 niveau.
Ook kan de vlag uit voor Michel Bos, hij is afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool te Groningen voor de opleiding 
Werktuigbouwkunde, met als specialisatie Hogere Installatie Techniek. Van harte gefeliciteerd!

VLAG UIT VOOR GESLAAGDEN!

Vastgestelde verlof- en ATV dagen bij Siers en Hako in 2013

Wanneer   Regio    Datum   Aantal
Wintersluiting   Alle regio’s   2 t/m 4 januari  3 dagen
Krokus    Noord-Midden   21 – 22 februari  2 dagen
    Zuid    28 – 1 maart  2 dagen

Maandag voor Koninginnedag Alle regio’s   29 april   1 dag
Vrijdag na Hemelvaart  Alle regio’s   10 mei   1  dag
Vrijdag voor de bouwvak  Alle regio’s   19 juli   1 dag
Bouwvak vakantie  Alle regio’s   22 juli t/m 9 augustus 15  dagen
Maandag na bouwvak  Alle regio’s   12 augustus  1 dag
Herfst    Zuid    17 – 18 oktober  2  dagen
    Noord-Midden   24 – 25 oktober  2 dagen
Wintersluiting   Alle Regio’s   23 t/m 31 december 5 dagen

Vastgestelde verlof-en ATV dagen bij Tablin in 2013

Wanneer   Regio    Datum   Aantal
Wintersluiting   Alle regio’s   2 t/m 4 januari  3 dagen*
Maandag voor Koninginnedag Alle regio’s   29 april   1 dag
Vrijdag na Hemelvaart  Alle regio’s   10 mei   1 dag
Wintersluiting   Alle regio’s   23 t/m 31 december 5  dagen

*Hiervoor zijn dagen uit 2012 gereserveerd.

MEDEDELINGEN VAN DE 
ONDERNEMINGSRAAD

Bjørn Markerink Michel Bos
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NIEUWS VAN DE 
AFDELING ICT
We zijn reeds gestart met de voorbereidingen om met het 
complete bedrijf gefaseerd over te gaan naar Windows 7 en 
Office 2010 op de PC’s. Met de invoering van Windows7/Office 
2010 sluit de Siers Groep weer aan op de huidige staat der 
techno-logie. De implementatie wordt stap voor stap ingevoerd, 
en zal starten in het eerste kwartaal van 2013. 

Wat veranderd er voor jullie?
De werking van Office 2010 is op een aantal punten anders dan 
je gewend bent. Het grote verschil is dat veel bekende functies 
op een andere plaats oproepbaar zijn.

Werkzaamheden die verstoringen kunnen geven worden zoveel 
mogelijk buiten kantooruren verricht, maar we kunnen dit niet 
volledig uitsluiten. Derhalve vragen we jullie begrip mocht het 
één en ander toch onverhoopt leiden tot overlast.
Maar daarna zijn we klaar voor de toekomst!

Zoals jullie laatst al hebben kunnen lezen in het Batsje, is de 
afdeling ICT voortaan te bereiken via een helpdesk nummer en 
e-mail adres. Neem dit verzoek ook in acht, zo kunnen we met 
zijn allen nog efficiënter werken.

Vastgestelde verlof- en ATV dagen bij Siers en Hako in 2013

Wanneer   Regio    Datum   Aantal
Wintersluiting   Alle regio’s   2 t/m 4 januari  3 dagen
Krokus    Noord-Midden   21 – 22 februari  2 dagen
    Zuid    28 – 1 maart  2 dagen

Maandag voor Koninginnedag Alle regio’s   29 april   1 dag
Vrijdag na Hemelvaart  Alle regio’s   10 mei   1  dag
Vrijdag voor de bouwvak  Alle regio’s   19 juli   1 dag
Bouwvak vakantie  Alle regio’s   22 juli t/m 9 augustus 15  dagen
Maandag na bouwvak  Alle regio’s   12 augustus  1 dag
Herfst    Zuid    17 – 18 oktober  2  dagen
    Noord-Midden   24 – 25 oktober  2 dagen
Wintersluiting   Alle Regio’s   23 t/m 31 december 5 dagen

Vastgestelde verlof-en ATV dagen bij Tablin in 2013

Wanneer   Regio    Datum   Aantal
Wintersluiting   Alle regio’s   2 t/m 4 januari  3 dagen*
Maandag voor Koninginnedag Alle regio’s   29 april   1 dag
Vrijdag na Hemelvaart  Alle regio’s   10 mei   1 dag
Wintersluiting   Alle regio’s   23 t/m 31 december 5  dagen

*Hiervoor zijn dagen uit 2012 gereserveerd.

JUBILARIS
HENK SCHIEVEN

Op 25 oktober 2012 is er in de 
middag pauze, op informele 

wijze stilgestaan bij het 25 jarig 
jubileum van Henk Schieven. 
In de Siers schaftkeet op het 
werk in Epe heeft Herman oude 
Lohuis hem de gouden Siers speld 
overhandigd. Onder het genot van 
een schnitzel werd de loopbaan van 
Henk besproken, hierbij kwamen 
nog een aantal leuke en bijzondere 
anekdotes op tafel. 

De komende tijd gaat de afdeling ICT verschillende veranderingen doorvoeren en we vinden het belangrijk dat jullie hiervan op 
de hoogte zijn.

 Bij vragen kun je contact opnemen met de afdeling ICT: 088-5572777 of mailen naar helpdesk@siersgroep.nl 



Op zaterdag 25 augustus ging de jaarlijkse Siers motortoertocht weer 
van start. De weersvoorspelling voor die dag was “wisselvallig” 

maar dat mocht de pret niet drukken. De motor minded Siers 
collega’s, familie en bekenden hadden zich weer verzameld voor een 
gezamenlijke toerrit. Tussen 8 uur en half 9 was er een warm onthaal 
met koffie en krentewegge en zo zat de kantine al snel gezellig vol. En 
op de parkeerplaats stond een bonte verzameling van ongeveer 32 
motoren,van racers tot toerbuffels. 

Rond half negen werden er kleine groepen van ongeveer 8 à 10 
motoren gevormd. En net na half negen vertrok de eerste groep. Met 
tussenpozen van ongeveer 5 minuten vertrokken de andere groepen. 

Vanaf Oldenzaal vertrokken we richting Denekamp via de N341. Via 
Beuningen en de weg der drempels passeerden we de Nederlands-
Duitse grens. Bij de “Pruus” op bezoek, zoals de lokalen de Duitsers ook 
wel noemen.
 
“iedereen zat zo vol van de eerste, maar een tweede 
bakkie pleur ging er wel in.” 
 
Via Bad-Bentheim, Neuenkirchen, Mesum kwamen we na een kleine 62 
kilometer aan bij onze eerste stop in Elte. Tijd voor een “tasche kaffee 
und ein kuchen”. En wat voor een kuchen, het was lekker en zeer veel. 
Het was dan ook niet vreemd toen de lieftallige Deutsche Fraulein kwam 
vragen of iemand nog meer “kuchen” wilde iedereen stellig nee zei. 
Iedereen zat zo vol van de eerste, maar een tweede bakkie pleur ging er 
wel in. 

Tot zover prima wegen en ook de weergoden waren ons goed gestemd. 
Nog steeds geen regen, zelfs het zonnetje liet zich zo nu en dan zien.

Na ongeveer een half uur vertrokken we richting Bevergern. Via Riesbeck 
en dwars door Ibbenburen naar Schlickelde. We zien graslanden 
en komen door bossen via goede wegen. We komen nog langs de 
elektriciteitscentrale van Ibbenburen, ook wel de wolkenfabriek 
genoemd in de volksmond. Na ongeveer 105 kilometer werd er een 
pauze ingelast. We stoppen op een parkeerplaats en de bezemwagen 
arriveert met drinken en wat de knabbelen, stukjes worst en kaas. Goed 
geregeld allemaal! Bijna iedereen maakt gebruik om even de benen te 
strekken en wat te drinken. Bijna iedereen, want één groepje mist de 
stop en rijdt door. 
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Na een kwartiertje worden de motoren weer gestart en wordt de rit 
vervolgd.

Via mooie wegen met mooie vergezichten en dwars door Brochterbeck 
komen we na een 121 kilometer aan bij onze eetgelegenheid, “Zur 
Blankenburg”. En wie zaten hier op het terras? Jawel de verloren zonen 
en dochters van de doorgereden groep. Ze zaten lekker te genieten van 
een drankje en het zonnetje. 
Intussen worden we verwelkomd door de gastvrouw en nemen we 
plaats op het terras. Tijd voor de lunch, Schnitzel mit brat kartoffeln und 
apfelschörrl. Dit doet het altijd goed, en het smaakte naar meer. Intussen 
wordt de lucht donker en dreigender. En jawel wanneer we aanstalten 
maken om te vertrekken barst de hemel open, das letterlijk mosterd 
na de maaltijd. Maar gelukkig valt het mee en houdt het snel op met 
regenen, al met al slechts 10 minuten.

Vanaf dat moment hebben we de weergoden weer aan onze kant en 
blijft het droog met zo nu en dan een warme zonnetje. 
Zo rijden we via de Emsdetten en Wettringen door om met ca. 
167 km op de teller weer een pauze in te lassen op een beschutte 
parkeerplaats langs de weg. Echter de parkeerplaats ligt naast een 
knooppunt van boerenwegen. Het was een komen en gaan van grote 
tractoren. Sommigen hadden de motor niet heel tactisch geparkeerd 
en waren verstandig genoeg om hun trouwe motoren toch maar even 
te verplaatsen. Gelukkig ging alles ging goed en na een hapje en een 
drankje vertrokken we weer.

Via Ochtrup en Epe (Dld) richting Gronau en bij Losser de grens weer 
over richting Oldenzaal. Waar na een rit van ongeveer 230 kilometer 
een einde komt aan deze zeer geslaagde rit. Bij Losser gingen al 
meerdere toergenoten richting huis, maar voor de diehards was er op 
de zaak nog de gelegenheid voor een bakkie pleur en een overgebleven 
krentewegge en de gelegenheid om nog even na te praten. 

Alles ging goed, niet één keer verkeerd gereden en goed weer! Ook het 
ontspannen toeren in Duitsland, wat toch iets meer relaxed is dan in 
Nederland met al de verkeerscontroles en drempels etc. was plezierig. 
Complimenten voor de organisatie, alles was goed geregeld. Goed 
gedaan lui.

Tot volgend jaar, Good Goan!

Martijn Zomerman
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HOBBY VAN ...
CHRISTIAN 

ALTHANNING
Op zijn 15e was het dan zover en kocht 
Christian van zijn gespaarde zakgeld, zijn 
eerste metaaldetector. Wel een 2e hands 
maar dat mocht de pret niet drukken, 
Christian kon er op uit om mooie dingen 
te zoeken. Toen hij op zijn 17e het leger in 
ging is hij ermee gestopt. Toen hij na 6 jaar 
uit het leger kwam, heeft hij zijn passie 
weer opgepakt. Inmiddels is hij toe aan zijn 
4e metaaldetector, één van de nieuwste 
die op dit gebied te krijgen is. Deze 
worden ook steeds moderner en luxer, 
tegenwoordig hoef je niet meer zoveel te 
graven omdat het scherm aangeeft wat 
er ligt zoals: de vorm, metaalsoort en 
de diepte. Dit alles door middel van een 
magnetische veld wat de grond ingaat 
en een signaal weerkaatst. Goud en 
aluminium hebben bijna dezelfde waarde, 
dus dat is altijd graven want het zou maar 
eens een keer goud zijn in plaats van 
een cola blikje! Helaas is het 9 van de 10 
keer niets, maar toch blijft het spannend 
wanneer de detector begint te piepen.

Hij heeft geen bepaalde manier van lopen, 
een beetje kris kras en op gevoel. Een 
boom is een markant punt, hier loopt hij 
altijd omheen. Het zoeken in kasteeltuinen 
en op stortakkers is favoriet, hier in de 
buurt blijken vroeger ongeveer 100 
kastelen te hebben gestaan. 
Hiervan zijn er wel veel verdwenen, maar 
toch kun je deze plekken herkennen 

doordat je de plaats van de grachten die 
vroeger om de kastelen heen lagen kan 
zien.

Zo heeft Christian diverse mooie en oude 
munten gevonden, maar ook de vergulde 
broche is heel bijzonder. Ook heeft hij een 
oude doodskist schroef gevonden, een 
zilveren gulden en een koperen pasfoto. 
Eind augustus heeft hij nog een gegoten 
Romeinse bronzen ring gevonden. Ook 
vindt hij veel kruisjes, maar dat is identiek 
aan deze regio. Het zijn vaak loden 
kruisjes, die werden gedragen door de 
armen die toch hun geloof wilde laten 
zien. Maar dit is slechts een greep uit zijn 
vondsten. Er zijn zelf een aantal vondsten 
van Christian te bewonderen in een 
museum in Delden, via via is hem gevraagd 
of hij een aantal vondsten in bruikleen 
wilde tentoonstellen.
 
Wanneer hij thuis is laat hij de vondsten 
eerst in de olie conserveren, zodat ze 
niet verder roesten en daarna worden 
ze mooi opgepoetst en worden ze netjes 
opgeborgen.

Op het forum “piep piep” wisselen deze 
fanaten allerlei informatie met elkaar uit, 
maar de mooiste plekjes houd je natuurlijk 
voor jezelf.

Gezien technische ontwikkelingen op dit 
gebied niet stil staan, komt er misschien 
nog een tijd dat de metaaldetector zelf 
graaft en het voorwerp uit de grond pakt.

Christian heeft de smaak van het 
avontuurlijk speuren met een detector te 
pakken, elke weekend maakt hij hier tijd 
voor vrij en gaat hij er vaak samen met 
zijn schoonvader op uit. Na het verlies 
van zijn ouders, die 3 jaar geleden met de 
vliegtuigramp in Tripoli om het leven zijn 
gekomen, is het ook een uitlaatklep voor 
hem geworden.

Vanuit Tablin is hij gedetacheerd bij 
TenneT in Arnhem waar hij de functie van 
Dataverwerker vervult. Christian heeft 
daar kunnen afspreken dat hij zijn uren in 
4,5 dag maakt, zodat hij de vrijdagmiddag 
met zijn metaaldetector de natuur in kan! 
Meestal gaat hij in Twente op pad, maar 
het is af en toe ook mooi om in Limburg en 
Brabant te gaan zoeken.

Regels voor het zoeken met een 
metaaldetector:

 
Wanneer je munitie vindt, moet je de  
politie waarschuwen. 

Laat geen rommel achter en maak zoek- 
gaatjes altijd dicht.

Metaaldetector, hoofdtelefoon en de bats mee en we gaan op pad! Je kunt natuurlijk nog beter over je passie vertellen, als je hem 
uitvoert. Dus samen met Christian gaan we zoeken op een akkertje nabij Oldenzaal. Hij geeft aan dat deze akker vroeger langs de 

handelsweg van Kasteel Saasveld naar vestigingsstad Oldenzaal lag, dit kun je o.a. zien aan de stand van de bomen. Ook ik mocht nog 
een ‘paar banen lopen’, en vond zelfs nog wat. De opbrengst van die middag; 2 munten en een lepel!
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Geboren:

Jorik,
zoon van Richard en Daniëlle Welpelo 
geboren op 29 juni 2012

Sahar,
dochter van Espodzjmay en Hamid Niazi
geboren op 15 juli 2012

Sanne,
dochter van Corina Lourens en  
Martin Verschoor 
geboren op 16 juli 2012

Suus,
dochter van Mike de Leeuw en  
Marije de Vries
geboren op 31 juli 2012

Owen,
zoon van Henk en Charissa Lubbelinkhof 
geboren op 31 juli 2012

Manouk,
dochter van Bertran en  
Mariëtte Burgmeijer
geboren op 21 augustus 2012

Jelle,
zoon van Dennis en Bianca Bouw 
geboren op 19 september 2012

Gino,
zoon van Nick Boxem en  
Maureen Nordkamp 
geboren 28 september 2012

Duncan,
pleegzoon van Willy en 
Ellen Lusing- de Vos
voorgoed bij ons komen wonen
op 18 oktober 2012

Bret,
zoon van Chris en Ingrid Bolderman 
geboren op 6 november 2012

Marijn, 
zoon van Kelly Roesthuis en Tim Bevers 
geboren op 21 november 2012
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PERSONALIA
TWENTSE 
SPREUKEN
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat communicatie in het 

Twents gemiddeld 75% korter is dan in het ABN. Door Twents als voertaal 
te gebruiken kunt u flink bezuinigen op uw vergadertijd. Dit levert diverse 
voordelen op waaronder een beter begrip en kortere notulen.

Ik verklaar bij deze de vergadering voor geopend.

 Wakker wön!

Bent u vandaag de notulist?

 Schrief ie?

Ik denk niet dat deze opmerking significant bijdraagt aan deze discussie.

 Kwats.

Uw voorstel lijkt mij voor dit bedrijf geen resultaten op te leveren.

 Ie bint nie wies.

Hetgeen u mij zojuist meedeelde was mij niet geheel duidelijk.

 Hè?

Pardon meneer, maar kunt dat even herhalen?

 Nog ’n moal.

Excuseer, ik moet even een telefoontje plegen.

 Eem bell’n.

Dan is het nu tijd voor de rondvraag of wat verder ter tafel komt.

 Haj nog wat.

De vergadering wordt bij deze beëindigd.

 Wie goat noar huus.
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WINNAAR ENEXIS 
CONTRACTOR SAFETY AWARD

“ De Cirkel is rond, zowel bij het gas als elektra.
De 2 manfiguren dragen ervaring en kennis 

vol passie over aan elkaar.
Ze werken samen en zorgen voor een volwaardig produkt,
waar de opdrachtgever en klant tevreden op kan toezien. ”


