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Voorwoord Directie

Ook de Bouwsector zal hard 
geraakt worden aldus dezelfde 
geleerden!?
Wat merken wij als Siers Groep 
bedrijven van al deze ellende die 
zich rondom ons afspeelt??
Tot op heden nog niet zoveel! Je 
ziet wel langzamerhand een ver-
schuiving van nieuwbouwaanslui-
tingen naar saneringswerk, maar 
dit loopt nog niet zo hard als ieder-
een had verwacht.
De eerste helft van 2009 hebben 
we dus veel werk verzet en er 
is nog steeds voldoende werk in 
portefeuille. Mede dankzij onze 
opdrachtgevers die nu ook inzien 
dat we gezamenlijk moeten pro-
beren medewerkers voor onze 
branche te behouden. Daartoe 
willen ze hun investeringen in 
saneringswerk naar voren halen en 
zodoende kunnen wij hopelijk de 
komende tijd doorwerken.
Ook de werkzaamheden in FttH 
lopen gewoon door. Het werk in 
Deventer loopt richting de eindfa-
se en in Dordrecht zijn we dit voor-
jaar begonnen. Een nieuwe FttH 
klus in de Achterhoek zal, als het 
goed is, dit najaar gaan starten. 
We hebben om dit werk in goede 
banen te kunnen leiden huisves-
ting in Doetinchem gehuurd. Ook 
bij Tablin ziet het werkaanbod er 
voor de 2e helft van 2009 goed 
uit.
Al met al kun je dus nu gerust zeg-
gen dat we lekker op koers liggen 
en nog niets merken van deze 
crisis!!

Ook kan ik jullie mededelen dat 
direct na de bouwvakantie de heer 
Arnaud van Buiten bij Hako in 
dienst zal treden als Algemeen 
Directeur. Met deze invulling én de 
aanstelling van Peter Telgenkamp 
(begin 2009) bij Siers L en M is 
de directie weer op volle oorlogs-
sterkte. Ik wil Arnaud alvast veel 
succes wensen vanaf deze plaats 
en in de volgende Bats zullen we 
Arnaud uitgebreid aan jullie voor-
stellen. Jullie hebben inmiddels 
allemaal het jullie toekomende en 
welverdiende winstdelingsbedrag 

over 2008 ontvangen. Ik hoop dat 
dit welbesteed gaat worden en ik 
hoop dat ik volgend jaar op ons 
personeelsfeest wederom mag en 
kan mededelen dat er ook over 
2009 gedeeld kan worden?
De tijd gaat het ons leren. Maar 
ik durf wel te stellen dat jullie de 
grootste en invloedrijkste factor 
zijn om een en ander te bewerk-
stelligen!!!
Jullie INZET, MOTIVATIE, 
KWALITEIT van werken, en zeer 
zeker ook VEILIG werken zijn hier 
van belang. Als dit alles aanwezig 
is en eenieder zich voor de volle 
100% inzet is de kans het grootst!! 
Dus laten we elkaar scherp houden 
en waar mogelijk helpen. Ik daag 
jullie uit om het resultaat van 2008 
te benaderen en waar mogelijk te 
overtreffen. Allen succes hierbij. 

Maar nu eerst gaan we genieten 
van een welverdiende zomerva-
kantie. Rust goed uit en kom allen 
gezond weer terug voor een uitda-
gende 2e helft van 2009.

Veel (vakantie) plezier en tot ziens,
Peter Siers

Geachte lezers van deze ( vakantie) Zomer Bats,

De eerste helft van 2009 zit er alweer op! Een eerste helft waarin 

in Nederland en de rest van de wereld van alles aan de hand is. 

Kredietcrisis, Mexicaanse griep ( komt hij wel of niet??), verwachte 

verdubbeling van de werkeloosheidscijfers (aldus CPB), etc.

Al met al geen berichten waar je vrolijk van wordt.

Dit zou ons allemaal nog te wachten staan in de 2e helft van 2009 en 

de geleerden verwachten dat het in 2010 in Nederland nog niet veel 

beter zal gaan worden!! 
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‘Hoogzomer’ heet dat. De tijd is 
weer rijp er even tussenuit te pie-
pen. Even bijtanken, even helemaal 
niets hoeven, even aan de lader…
Dat er hard gewerkt is binnen de 
bedrijven laat deze Bats volop zien. 
We keken bijvoorbeeld rond in 
Enschede, in Dordrecht (zie foto 
vookant), in Denekamp, op de 
Veluwe.
Ook maken we in dit nummer nader 
kennis met onze nieuwe commerci-
eel directeur Peter Telgenkamp. 

En zo hebben we met meerdere 
interessante mensen gesproken en 
opgetekend wat zij te melden heb-
ben. Bekijk vervolgens maar eens 
goed de perspectieftekening van 
de nieuwe kantoorflat.
Dat liegt er niet om toch! 
De hobbyrubriek wordt dit keer 
ingevuld door Martin Verschoor en 
met de nieuwe rubriek ‘uit de oude 
doos’ hopen we collega’s aan te 
sporen eens in oude foto-albums 
te duiken. Wie niet alleen een leuke 
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foto heeft, maar er ook nog een 
aardig verhaaltje bij kan vertellen 
nodig ik uit mij te bellen.
Het zou leuk zijn dat de rubriek op 
deze manier wordt ingevuld.
Mensen die hebben meegedacht 
en mooie foto’s hebben gele-
verd voor dít nummer: hartelijk 
dank daarvoor. Onder meer Erwin 
Hamer, Ger Gillissen, José oude 
Lohuis en Thijs Peters.
We hopen weer een nummer 
gemaakt te hebben dat elk wat wils 
biedt. Stop het gauw in de koffer of 
lees ’m in de schommelstoel in de 
achtertuin.
Leesvoer genoeg.

Goede vakantie voor eenieder.
Annette Bussmann  

Zo zoetjes aan schuiven we met zijn allen richting vakantie. Terwijl 

we dit schrijven vallen de mussen al bijkans dood van het dak. Het is 

warm en de voorspelling is dat het nóg warmer wordt. Zwembaden 

en recreatievijvers worden door de jeugd al druk bezocht. Buiten 

zwoegende werkpaarden mogen eind juli ook op reces. 

De één klept stad en land af 
voor een postzegel, de ander 
mist geen enkele show van 
de konijnenfokvereniging of 
blijft maar speuren naar een 
zeldzame munt die nog in het 
album ontbreekt. Hobbyisten 
zijn er van allerlei kunne, maar 
ze hebben één ding gemeen. 
Hun gedrevenheid.

In deze elfde aflevering 
aandacht voor de 
paardensport. Op bezoek bij 
Martin Verschoor in Haarle.
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Opdrachtgever in dit verhaal is het 
bedrijf Reggefiber. De eerste drie 
reeds gegunde wijken in Dordrecht 
voorzien samen in de aansluiting 
van maar liefst 15.200 woningen. 
Als hoofdaannemer klaart Hako 
Electronics BV in Ridderkerk, 
onderdeel van de Siers Groep, de 
klus met zowel eigen als via onder-
aannemers ingehuurde mensen.

Een onmiskenbare Hako bedrijfs-
wagen op de parkeerplaats voor 
het pand met adres Vierlinghstraat 
8 op het Dordtse industrieterrein 
attendeert de bezoeker op de aan-
wezigheid van de Siers Groep, lees 
Hako Electronics BV.
Volgens opgave zou hier het zenuw-
centrum zetelen van het glasvezel-
project. Aanbellen dan maar…

Secretaresse Bianca van der Stoep 
opent de deur.
‘Nee, aan de buitenkant kun je 
inderdaad nog niet zien dat we 
hier zitten.
We hebben een bord besteld, maar 
dat is nog in de maak.’ (Inmiddels 
hangt het bord!) 
Eer je als werknemers een hecht 
collegiaal team vormt, elkaars spe-
cialiteiten, grillen en nukken uit en 
te na kent ben je minimaal enkele 
maanden samen op weg. Zeker als 
je ook nog eens te maken krijgt 
met niet te vermijden startpro-
blemen. Een goed half jaar trekt 
Het Glasvezel Team in Dordrecht 
nu samen op en die tekst op de 
ruggen van de feloranje gekleurde 
hesjes van de buitenwerkers lijkt 
de waarheid getrouw. Hier wordt 
Teamwerk verricht.
‘En dat loopt nu goed’, bevestigt 
de Ridderkerkse Hako vestigings-
leider Rudolf Prenger tijdens een 
bezoek van De Batsredactie medio 
april.
‘Maar we hebben wel de nodi-
ge aanloopproblemen gehad. 
Bijvoorbeeld met de herstrating. 
Binnen de gemeente Dordrecht 
is het regel dat de gemeente 
dat in eigen beheer uitvoert. Wij 
zijn gewend het zelf te doen. We 
kwamen tot een compromis. De 
gemeente huurde stratenmakers 
in, maar dat liep niet zoals het 
moest. Uiteindelijk werken we nu 
met door onszelf ingehuurde stra-
tenmakers. Het belemmerde het 
werk in het begin, maar het zijn wel 

essentiële kwesties. Want je praat 
hier over 140 kilometer hoofdsleuf 
en 120 kilometer boringen onder 
de tuinen door naar de woningen. 
Dergelijk groot werk hebben wij als 
Hako in Ridderkerk nooit gehad’, 
weet Prenger. Aanloopproblemen 
zijn niet te voorkomen. 
Toen de gunning in de nazomer 
bekend werd is er ook meteen 
gezocht naar een deskundige alge-
heel projectmanager om zaken te 
sturen. Die werd gevonden in de 
persoon van Hans van Waas, die 
als ZZP’er zijn intrede deed.
Was Rudolf Prenger maandenlang 
vier dagen per week met Dordtse 
zaken bezig, langzaam maar 
zeker kon hij zich terugtrekken en 
besteedt hij nu nog anderhalve 
dag aan het project.
‘Want het gewone werk blijft ook 
gewoon doorgaan!’
Nestor van het project is Ronald van 
der |Drift, sinds oktober betrokken 
bij het project. Hij coördineerde 
reeds de allereerste werkzaamhe-
den éér er ook maar een spade in 
de grond was gestoken. 
Zijn bureau sluit aan bij dat van 
Tony Vonk. Tony beleeft tijdens 
ons bezoek zijn tweede werkdag 
bij Hako. Hij kan bogen op tien 
jaar ervaring bij UPC en houdt zich 
speciaal bezig met de inrichting 
van de poplocaties. Hij is bekend 

Ook Dordrecht volop in de ban van glasvezel

Dordrecht en Deventer. Wat deze steden gemeen hebben is naast hun 

beginletter hun oude centrum, veel water opzij van de stad en wat 

Dordrecht betreft zelfs geheel rondom. Belangrijkste overeenkomst is 

echter de bedoeling van de gemeenten in de toekomst iedere woning 

binnen de gemeentegrenzen van glasvezelkabel te voorzien. Verkeert 

dat werk in Deventer al in een redelijk gevorderd stadium, in de 

Dordtse wijken Stadspolder en Dubbeldam is het nog maar enkele 

maanden geleden ter hand genomen. In navolging van Deventer heeft 

echter ook de gemeente Dordrecht de intentie uitgesproken de stad 

deel voor deel met glasvezel te willen bekabelen.  

Jan van Doorn in het magazijn

Bianca van der Stoep
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met het inhuren van mensen die 
storingen kunnen verhelpen.
Bianca van der Stoep, van oor-
sprong office manager, is sinds 
februari secretaresse en telefo-
niste. 
In een inpandige Sierskeet in de 
magazijnruimte, waar feloranje 
kabels enorme haspels omringen, 
treffen we Jan van Doorn. Hij komt 
van de Ridderkerkse vestiging, is 
drie jaar bij Hako in dienst en 
beheert en bewaakt sinds januari 
de uitgaande en inkomende mate-
rialen in het magazijn.
Een tweede keetunit binnen het 
magazijn is nog onbemand, maar 
wordt ingericht als kantoorruimte 
voor ‘twee Vutters’, te weten Piet 
Moret en Lau Boelaart. Het twee-
tal toetst de netwerktekeningen 
aan de realiteit en fungeert als 
enquêteur voor de Dordtenaren. 
Al 1200 meterkasten zijn geïnspec-
teerd door het duo dat nu binnen 
ruimte opeist om de gegevens te 
verwerken. 
Ter ondersteuning van de proces-

sen en ‘voor een frisse kijk’ op 
kwesties is sinds kort ook Theo 
Kleizen betrokken bij het Fiber-
project. Hij is er mede voor de 
noodzakelijke link naar Oldenzaal, 
waar immers medewerkers van het 
Technisch Bedrijfsbureau van Siers 
en tekenaars van Tablin voor het 
project werken.
Prenger: ‘Want dit project loopt 
parallel aan dat van Deventer en 
voor Deventer is Oldenzaal ‘lekker 
dichtbij’. Ook in Oldenzaal moeten 
ze het werk kunnen behappen. De 
afstand is voor ons soms wel een 
lastig probleem.’
En zoals altijd speelt ook de tijds-
druk mee. Eind volgend jaar moet 
de klus, waarvan graafwerk en 
montage volledig zijn uitbesteed, 
geklaard zijn. 
‘Medewerkers hebben we geluk-
kig genoeg kunnen vinden. Ze zijn 
netjes opgeleid, ingewijd en goed 
geïnstrueerd.’
Om dat te gaan zien maken we een 
tochtje naar de Kromme Zandweg 
in het vroegere dorp Dubbeldam. 

Henk van der Hoeven, civiel toe-
zichthouder, is er met zijn ‘zijn 
jongens’ bezig met de aanleg 
van een voedingslijn. Vlak in de 
buurt mondt de lijn uit bij de eerst 
geplaatste poplocatie (een grote 
van maar liefst 27 m2). Ook in 
Stadspolder staat er reeds eentje. 
In totaal zijn er bij de twee gelijk 
oplopende bouwstromen in de 
stad acht van deze ‘doorgeeflui-
ken’ gepland. Vier ingehuurde en 
één eigen buitenploeg verstouwen 
het werk. 
De poplocatie aan de Kromme 
Zandweg bevat slechts ‘lege hul-
zen’. Nog geen draadwerk te zien, 
geen snorrende airco te horen. 
Maar hij staat er! De dikke oranje 
kabels liggen in de sleuf langs 
de woningen, de gelijk gekleurde 
dunne die naar de meterkasten van 
de huizen gaan leiden liggen klaar. 
Aanwonenden zijn netjes op de 
hoogte gesteld van wat er wanneer 
staat te gebeuren.
Landmeter Bart Wagenaar van 
Tablin en voorman Jasper Zegveld 
(Van Dijk Infra) zien toe op het werk 
ter plekke. Andere in Dordrecht 
actieve Tablinner is tekenaar Sjaak 
Opsteegh. ‘Het is een bewerkelijke 
klus. Dergelijk groot werk zijn wij 
niet gewend’, weet Rudolf. ‘Want 
wil je als hoofdaannemer een klus 
als deze runnen, dan moet je der-
tig tot 40.000 aansluitingen per 
jaar kunnen maken.
We zijn in ieder geval nu, na een 
dik half jaar, goed op koers.’
De 1000ste aansluiting werd op 12 
mei gemaakt!

De enqueteurs 
Lau Boelaart

en Piet Moret

Tony Vonk Ronald van der Drift
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‘Niks georganiseerde reis.  
Gewoon een ticket kopen en 
gaan. Ik houd van reizen, van de 
natuur en de steden. En deze lan-
den waren alle drie erg mooi kan 
ik je vertellen.’ 
Telecomman Hans van Waas 
kreeg zijn opleiding bij KPN, was 
al op zijn 29ste ‘eerste projecteur’ 
in het district Rotterdam West, 
werkte vervolgens voor KPN/
International en KPN/Qwest, een 
Nederlands-Amerikaans bedrijf 
dat glasvezelverbindingen tussen 
Europese steden realiseerde.

In het District Rotterdam hield 
Van Waas zich met verschillende 
zaken bezig.  ‘Dat ging van een 
project ‘bommen verwijderen uit 
de Tweede Wereldoorlog’ tot het 
namens KPN fungeren als contact-
persoon Stadsvernieuwing voor 
de gemeente Rotterdam. Ik heb 
daar als gastdocent een module 
over geschreven en die ook gedo-
ceerd’, vertelt hij.
En dan, met een glimlach: ‘Er is 
daar in die tijd een telefooncen-
trale gebouwd waar gerust mijn 
naamkaartje aan gehangen had 
kunnen worden.’
Gaandeweg raakte Hans met alle 
werkzaamheden op telecomge-
bied vertrouwd. 

Rotterdammer Hans van Waas 

(51) startte op 13 oktober 

vorig jaar zijn inwerkperiode 

als project manager voor het 

glasvezelproject van Reggefiber 

en Hako in Dordrecht.

Maar niet nadat hij eerst 

een maandje met zijn vrouw 

al backpackend rondzwierf 

door Panama, Costa Rica en 

Nicaragua. Om starters-energie 

op te doen.

Project manager FttH Dordrecht 
Hans van Waas:

Iedere dag met 
een glimlach 
naar het werk

Jasper Zegveld en ‘crew’
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Na zijn veertigste besloot hij nog 
een studie commerciële economie 
aan de Hogeschool van Utrecht op 
te pakken.
Van Waas werkte veel in het bui-
tenland, maar woonde er nooit 
met zijn gezin. Zijn werk bracht 
hem voor langere periodes naar 
Engeland, Duitsland, Frankrijk, 
de Scandinavische landen, maar 
ook naar bijvoorbeeld Nigeria, 
Jordanië en Indonesië.

‘Ik heb altijd de uitdaging gezocht. 
Ben met een glimlach geboren. Als 
kind al wilde ik verder kijken dan 
de horizon. Dan fietste ik bij mijn 
vader achterop naar ‘De Boeg’ in 
Rotterdam, maar het liefst wilde ik 
verder fietsen; weten wat er meer 
te zien zou zijn. Dat gevoel heb ik 
nog steeds.’
Van Waas leidde niet alleen pro-
jecten in vast dienstverband, maar 
pakte ook als zelfstandige telecom 
zaken op, zoals voor het Ministerie 
van ICT in Jordanië, Nigeria 
Telecom, en een waterproject in 
Jakarta.
Werkend voor Nacap Telecom, 
leidde hij laatstelijk een Fiber tot 
the Office project in Zuid-Limburg. 
Dat project liep af, en hij wilde weg 

bij Nacap Telecom. ‘Ik kreeg daar-
bij de vraag naar Angola te komen. 
Maar heb daar vanaf gezien. Medio 
september 2008, diende Hako 
zich aan voor het FttH project in 
Dordrecht.  Een leuke klus van 
forse omvang met veel ins-en outs. 
We zetten het helemaal nieuw van 
de grond af aan op. Een echte uit-
daging, dat sprak mij aan. Ik heb 
mij geconfirmeerd. Dat wil zeg-
gen: ik heb ja gezegd en daarméé 
A, maar tegelijk ook B. Want  als je 
aan iets zoals dit begint wil je het 
ook afmaken.
En nu zit ik hier. Ik heb veel vanuit 
huis gewerkt, maar hier ben ik 
beneden tussen de eerste pioniers 
op kantoor begonnen.’ Sinds kort 
zetelt Hans op de bovenverdie-
ping. De mentaliteit bij Hako en 
Siers spreekt hem aan. De mana-
ger houdt van communiceren met 
mensen.
Hoewel het behoorlijk druk is, er 
veel zaken aandacht nodig heb-
ben, heb ik het hier in Dordrecht 
prima naar mijn zin. Ga iedere 
morgen met een glimlach naar 
mijn werk…’

Project manager FttH Dordrecht 
Hans van Waas:

Iedere dag met 
een glimlach 
naar het werk

Project manager Hans van Waas

Het laatste stukje naar de ‘pop’

Henk van der Hoeven ziet toe 
op het werk



PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

8

Wat ontbrak waren de massale aan-
meldingen, alle inspanningen van 
de organisatoren Bart Bossewinkel 
en Ronald Huidekooper ten spijt. 
Maar alle begin is moeilijk en als 
Bart Bossewinkel de baan aan het 
eind van de middag verlaat is hij 
voldaan over het verloop van het 
toernooi. Ook de andere deelne-
mers beamen terug te zien op een 
sportieve, geslaagde middag. 
Echter dat er -  buiten de acht-
tien spelers die zich voor deelname 
opgaven – méér tennisliefhebbers 
moeten zijn binnen het Siersbedrijf, 
dáárvan is de organisatie stellig 
overtuigd. Die laat zich dan ook 
absoluut niet ontmoedigen. ‘Over 
een paar maanden prikken we alvast 
een nieuwe datum voor volgend 
jaar. Dan kunnen de liefhebbers er 
op tijd rekening mee houden’, aldus 
Bart Bossewinkel. Kende het eerste 
toernooi een bescheiden bezetting, 
toch waren er ook mensen van ver 
die de moeite hadden genomen 
‘over te komen’. Ervaren spelers als 

uitvoerder Henk Poot uit Almere 
met zijn echtgenote, en ook de twee 
kersverse Dordtse Hako-collega’s 
Tony Vonk en Adrie Deckers. 
Tony Vonk is man van de beenspor-
ten (fietsen en hardlopen), maar 
redt zich als niet-tennisser ook aar-
dig op de baan. Het aloude cliché 
‘meedoen is belangrijker dan win-
nen’ doet dan ook opgeld. Want 
een speler als Roland Christenhusz 
is zichtbaar wél iemand die met 
regelmaat een balletje slaat. En wat 
te denken van de echtparen Willy 
en Carla Halink en Karin en Wim 
Cobbenhagen?
Het dubbeltoernooi kende par-
tijen van vier keer 25 minuten. 
Tegenstanders werden willekeurig 
bij elkaar gekozen. ‘Wel jammer dat 
ik niet tegen iedereen heb kunnen 
spelen’, vond Elly Poot. Met voor 
iedereen overtuigend spel kwam 
Roland Christenhusz uiteindelijk als 
beste speler uit de bus. (Hij liet 
een plus saldo in games noteren 
van 26).

De uitslagen:
1e Roland Christenhusz, wisselbe-
ker plus eerste prijs.
2e prijs Henk Poot
3e prijs Elly Poot
Voor hen, maar ook voor alle ande-
re deelnemers, was er een fles 
echte Oldenzaalse boeskoolbitter. 

Na de wedstrijden ging de vlam 
onder de grote ‘sköttelbraai’ en 
het vlees erin.
De organisatoren hopen dat zich 
voor het toernooi van 2010 méér 
liefhebbers melden. Zodat wellicht 
dan een zinderende finale uit zal 
gaan maken wie zich de beste ten-
nisster binnen de Siers Groep mag 
noemen.
Houd de komende maanden de 
Batsjes in de gaten!

Een zonnig, gezellig en sportief toernooi

Wat tennissers gemist hebben…

Een gezellige, sportieve invulling en een prachtig groene parkomgeving 

op het Oldenzaalse Kalheupink. Voeg daarbij wat vriendelijke 

late-lente-zonneschijn plus een strak geplande organisatie en de 

ingrediënten voor een geslaagd tennistoernooi voor personeelsleden 

(met aanhang) van de Siers Groep waren zaterdag 13 juni aanwezig. 

Ronald braadt het vlees vast aanFanatiek spel
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Hij is uitgerust met een motor 
volgens de euro 5-norm.  Deze 
norm houdt in dat de wagens 80% 
minder roetdeeltjes uitstoten dan 
voorheen.
Een dergelijke motor voor vracht-
wagens is verplicht gesteld vanaf 
1 oktober. Benno kan er nu al 
‘ongestraft’ de steden mee in- en 

uitrijden.
Hij is ook bijzonder tevreden over 
de verdere capaciteiten van wagen,  
die van een 37 tons meterkraan is 
voorzien. Die laat zich een stuk 
soepeler bedienen dan de vorige.
Als eerste klus plaatste hij vrijdag 
een container in Nijmegen bij het 
werk van Eloy Koning. 

Soepeltjes op pad 
met nieuwe vrachtwagen

Willem Hendrikse, 
directeur 

bedrijfswagens 
Baan Twente, 

overhandigt de 
sleutels aan Benno.

Bij deze wil ik de directie 
van de firma Siers en Tablin 
bedanken voor de kado’s en 
felicitaties die ik heb ontvan-
gen  i.v.m mijn jubileum. 
Als jubilaris was ik zeer tevre-
den met de aandacht die 
de firma’s aan mij hebben 
besteed.

Magazijn Siers Twello, 
Berry Gerrist

- BEDANKT -

Langs deze weg willen wij 
iedereen dank zeggen voor 
de felicitaties, bloemen en 
cadeaus ontvangen bij de vie-
ring van mijn zilveren dienstju-
bileum bij Siers. 
Met mijn gezin heb ik genoten 
van de ontvangst en de recep-
tie met drankje en hapje.
Speciaal bedank ik de directie 
en collega’s van de Cogas.

Overdinkel,  
Henny en Siny Haarman en 

kinderen 

- BEDANKT -

Met de officiële overhandiging van de sleutel heeft chauffeur Benno 

Benneker op 26 juni  zijn spiksplinternieuwe - milieutechnisch aan 

de jongste eisen voldoende - vrachtwagen in gebruik genomen. De 

aanschaf van de bakwagen met zware kraan was noodzakelijk vanwege 

door de overheid aangescherpte regels omtrent CO2 uitstoot.

Op 24 juni 2009 heeft bij Enexis 
te Zwolle de diploma-uitreiking 
plaatsgevonden voor een aan-
tal SPG-ers. Voor de opleiding 
Aankomend Buizenlegger zijn 
geslaagd: Stanley Berendsen, 
Dennis Harmsen, Ronald Hassing 
en Patrick Mieldijk.
Voor de opleiding Buizenlegger 
is geslaagd: Richard Mulder. Voor 
de opleiding Eerste Monteur 
Middenspanningsinstallaties is 
geslaagd: Roy Zwolle (niet aan-
wezig).

Vlag uit voor geslaagden!

Op de foto vlnr: Patrick, Dennis, Stanley, Ronald en Richard.      
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Mustafa leverde onlangs zelfs 
een lesdag in om meer praktijk-
ervaring op te doen. Hij volgt 
de civieltechnische richting aan 
het Deltion College in Zwolle, 
gaat nog één dag per week naar 
school en volgt daarnaast op 
maandagavond praktijklessen in 
Nieuwleusen.
Eind december hoopt hij zijn 

studie af te ronden. Zijn even-
eens 24-jarige collega Henk 
Lubbelinkhof heeft zijn studie al 
afgerond en heeft sinds februari 
een vast dienstverband bij Siers.
Alfons heeft plezier in zijn werk 
als leermeester. Het fit-, straat-, 
grond-, en zelfs raketwerk maakt 
het project in Apeldoorn tot een 
allround klus voor de jongeren.

‘We werken zonder kranen’, legt 
Alfons uit. ‘Alles gebeurt hier met 
de hand. Zoals het goed spit-
ten van een gat, waar leer je dat 
nog? Het moet recht afgegraven 
worden. We willen geen ‘doev’n-
nusten’, zegt hij.
Eind mei is de driemans ploeg 
te vinden aan de Dovenetel in 
Apeldoorn waar wat oudere 
woningen staan. Ze hebben vaak 
geen kruipruimte en de gasmeter 
zit meestal niet in de meterkast. 
Oude gasleidingen worden er 
vervangen, binnenleidingen wor-
den afgeperst en opnieuw aan-
gesloten.
De klus kent een sterk sociaal 
aspect als gevolg van het plan-
nen, afspraken maken en werken 
bij de mensen thuis. De ‘direc-
tiekeet’ staat in de straat waar 
gewerkt wordt.
Mustafa: ‘In het begin is het vaak 

Gassaneringsproject Apeldoorn goede leerschool

‘Wie door Alfons is opgeleid, die kán wat!’

Een jonge collega en een ‘bijna-collega’ werken momenteel in 

Apeldoorn aan een gassaneringsproject. Met dertig jaren praktische 

infra-kennis is Alfons Kruiper bij uitstek de geschikte man om deze 

jonge mensen binnen Siers L & M het vak bij te brengen. ‘En niet 

alleen om zijn vakkennis, maar ook om de manier waarop hij die over 

weet te brengen. Goed én strak geleid. Dat is niet iedereen gegeven’, 

weet uitvoerder Theo Cents. ‘Met Alfons als leider leer je veel’, beaamt 

aankomend monteur gas en water/buizenlegger Mustafa Karaca. ‘Dat 

mag best wel eens gezegd worden’, aldus de goedlachse 24-jarige. 

Vlnr. Henk Lubbelinkhof, Alfons Kruiper en Mustafa Karaca
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lastig afspraken te maken. Later 
komen de mensen vanzelf naar 
ons toe. We noemen ze voor de 
grap ook buurman- of buurvrouw. 
We werken netjes, 
gooien meteen twee 
matten in de gang. Ze 
zijn bijna altijd tevre-
den over ons. 
Het gaat in totaal om 
driehonderd perce-
len, waar de ploeg 
tot eind van het jaar 
mee bezig denkt te zijn. 
Theo: ‘Alfons vraagt veel van de 
jongens die hij opleidt, maar ze 
leren dan ook veel. Wie bij hem 
vandaan komt, die kán wat. Want 
Alfons solt abso-
luut niet verder 
als iets er niet 
inzit.’
‘Je moet me niet 
teveel opheme-
len, hoor’, lacht 
deze. ‘Ik ben wél 
geduldig. Ik geef 
mensen ruim de 
gelegenheid óm 
te leren. Vroeger 
was daar hele-
maal geen tijd 
voor. Dan was 
het: Kun je dat 
nu nóg niet? ’ 
Maar na een paar 
weken moet het 

wel sneller gaan. Ik hecht ook aan 
gezelligheid en een goede sfeer. 
Mustafa is als kraanmachinist bij 
Siers binnengekomen. Hij is erg 

leergierig.Het gaat 
hartstikke goed.’
‘Niet voor niets dat 
hij al een auto heeft’, 
grapt Alfons. ‘En 
nog wel eentje mét 
airco!’, voegt Mustafa 
er lachend aan toe. 
Hij citeert graag een 

Turks gezegde waar zijn vader 
vaak mee schermt: ‘Niet bang zijn 
voor werk. Het werk moet bang 
zijn voor jou!’
Aanpakken dus.

Vooral vanwege de kredietcrisis spant de Siers 
Groep zich extra in om jonge, kundige collega’s aan 
het werk te houden. Nu het werk in de nieuwbouw 
vanwege de kredietcrisis terugloopt richt de Siers 
Groep zich momenteel specifiek op het sanerings-
werk. ‘En dat dus vooral ook om deze jonge men-
sen aan het werk te houden’, aldus uitvoerder Theo 
Cents in Twello. ‘Want jongeren,  vormen wel de 
basis voor de toekomst van het bedrijf.
Onze directeur Herman oude Lohuis heeft in het 
verleden -en ook nu nog- veel inspanningen gele-
verd voor leerprojecten binnen het bedrijf. Daar 
plukken we nu nog de vruchten van’, aldus Cents.

SPG’ers tussen de 16 en 27 jaar volgen een oplei-
ding en werken tegelijk voor een infrabedrijf. 
Het gassaneringsproject in opdracht van Liander 
(Nuon) is één van de projecten, dat loopt vanuit 
Twello. Voor Vitens is Siers zo momenteel ook bezig 
met sanering van rioolkruisingen. ‘Vitens heeft 
onlangs, zo las ik in de krant, nog weer extra miljoe-
nen uitgetrokken voor saneringswerk. Daar zijn wij 
natuurlijk blij mee.
Want je ziet om je heen wel dat er weinig nieuwe 
projecten opgestart worden. Dus kunnen we meer 
arbeid investeren in sanering.’

‘Jongeren basis voor toekomst van bedrijf’

Geboren:

Jurre, 
zoon van Frank en Ester Cents, 
op 9 april 2009 te Lemelerveld

Romy, 
dochter van Erik Rouwhorst en 
Jessica Houtepen, op 20 april 
2009 te Zieuwent. 

Luna, 
dochter van Jeroen Duinkerken 
en Kim Robben, op 8 juli 2009 
te Klazienaveen

Gehuwd:

Richard Kappert 
en Patricia van Noort, 
op  22 mei te Oldenzaal       

Nicole Vogelzang 
en Tom aan de Stegge,
op 29 mei 2009 te Tubbergen/
Oldenzaal

Mark Hasselerharm 
en Esther Damhuis, 
op 12 juni 2009

Overleden:

Gerrit Bernard 
(Gert) van den Toren, 
op 19 maart 2009 te Hengelo 
(Gld)

Personalia

‘Vroeger was het: 

Kun je dat nu 

nóg niet?’
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In april 1988 – jawel 21 jaar gele-
den – stonden enkele van de hui-
dige deelnemers (zoals Willy H. en 
Wim C.) ook al op de baan.
In een stukje over dat toernooi 
komen we ook namen tegen als 
die van Martin Gelink, Michel 
Aveskamp, Anthony Vogelzang 
en Harrie Moek van Tablin. Ook 
Herman oude Lohuis was erbij. 
Annet Horstman sloeg als enig 
deelnemende dame een balletje 
mee en ook de prestaties van Ben 
olde Boerrigter bleven niet onbe-
sproken.
Zouden allen het spelletje door de 
jaren heen verleerd zijn? 
Volgend jaar krijgen ze in ieder 
geval weer een kans mee te doen. 
Waren er dit jaar glanzende bekers 
te verdienen, in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw ging de beste 
speler aan de haal met de ‘Super-
Siers-Kruk’.
Aangezien de trofee gekaapt bleek 
werd de winnaar als troostprijs een 
echte barkruk overhandigd! 
En in 1988 was dat niemand min-
der dan Hans Siers, die een koppel 
vormde met Gunther Brouwer. Hij 
won hem dat jaar – na een tie-
break - voor de tweede keer in 
successie. 

Op de foto zien we Hans Siers worstelen 
met de eerlijk verdiende kruk.

‘Uit de oude doos’ is een nieuw rubriekje dat we in iedere Bats terug willen 
laten keren.
Het idee ontstond door toedoen van Hans Lotgerink, eigenaar/directeur 
van drukkerij Lotgerink, het bedrijf waar de Bats al sinds jaar en dag wordt 
opgemaakt en afgedrukt.
Hans hield dit voorjaar grote zolderopruiming en kwam daarbij een stoffige 
doos tegen vol oude Batsen.
Nu zijn er binnen het bedrijf ordners vol oude exemplaren bewaard geble-
ven, maar toch zaten er ook wat originele exemplaren tussen. Bovendien 
beschikken we nu als redactie ook over een eigen archief. Vandaar de 
nieuwe rubriek.
We kunnen putten uit de oude Batsen, maar leuk is ook eens een fotootje 
te plaatsen uit iemands eigen oude foto-album. Dus wie over iets aardigs 
beschikt|: De redactie houdt zich aanbevolen.  

De Super-Siers-Kruk
Trok het tennistoernooi op 13 juni 2009 nog té weinig belangstellenden, 

toch hebben Siers-collega’s en aanhang, evenals trouwens bij voetbal 

en volleybal, vaker onderling hun krachten gemeten.

Hans Lotgerink 
met de 

oude Bats’en

‘U
it       
 de

       oudedoos’
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Siers Groep 
Party CD voor 
Bert Scholten
Medewerkers van de afdeling 
financiële administratie op het 
hoofdkantoor van de Siers Groep 
aan de Schuttersveldstraat heb-
ben in april het zilveren dienstjubi-
leum van hun collega Bert Scholten 
luister bijgezet. De cadeaus die 
Bert daarbij ten deel vielen: een 
Tomtom navigatiesysteem, een 
horloge, een plant én een door de 
afdeling zelfgemaakte Siers Groep 
Party CD met daarop door de 
collega’s uitgezochte nummers, 
aangezien Bert zoveel van muziek 
houdt. Natuurlijk kreeg hij ook de 
gouden Siersspeld uitgereikt. 

Hierbij wil ik al mijn naaste 
collega’s in Oldenzaal, de 
directie van de Siers Groep 
en heer Siers Sr. hartelijk 
bedanken voor alle ontvan-
gen felicitaties en uiteraard 
niet te vergeten alle mooie 
cadeaus en attenties inclusief 
de Siers speld. Dit alles viel 
mij te beurt ter ere van mijn 
25-jarig dienst jubileum bij de 
Siers Groep op 2 april 2009.
Het jubilarisfeestje door het 
bedrijf aangeboden is begin 
april met naaste collega’s 
gevierd . Ook hiervoor wil ik 
de directie bedanken -  ik vond 
het super en zeer geslaagd.

Tot slot nogmaals mijn har-
telijke dank – ook voor de 
vele leuke en spontane reac-
ties naar aanleiding van het 
blijkbaar toch aansprekende 
verhaal (in de Paas Bats) over 
mijn Hobby met zwart vinyl.

Bert Scholten

- BEDANKT -

Het grote glasevenement op 13 
juni in het winkelcentrum bij de 
Deventer IJsbaan trok een dui-
zendtal bezoekers. Het door 
netwerkleverancier ‘Glashart’ 
georganiseerde ‘event’, waar voor-
lichting over de toepassing van 
glasvezel centraal stond, werd 
door de hoofdaannemer van het 
Deventer verglazingsproject Hako 
Electronics BV opgeluisterd. 
Hako-projectleider René van Dilgt 
is zeer tevreden over het verloop.
‘We hadden demo’s bij ons en 
hebben veel mensen kunnen 
informeren. Er zijn behoorlijk wat 
abonnementen afgesloten. Ook 

zorgaanbieders kwamen bij de 
Hako-stand uitleg vragen. En hoe-
wel de aan een LAN-party deel-
nemende gamers nogal lawaaierig 
waren, waardoor we de mensen 
soms niet goed konden verstaan, 
vormden ze daarnaast wel een 
grote trekpleister. Dus het was 
helemaal goed. We hebben veel 
mensen kunnen vertellen over ons 
werk en de mogelijkheden met 
glasvezelkabel. Iedereen reageer-
de naderhand enthousiast. In het 
najaar willen we weer van de partij 
zijn op het ‘glasevent’ in het cen-
trum van de stad.

Iedereen enthousiast 
over ‘glasevent’

Vlnr Glasvezelmonteur Jeroen Post, chauffeur John Beernink en montageleider Ivo Tanke (met 
dochtertje) tijdens een rustig moment van de dag.

Jeroen Post moet soms zijn stem verheffen vanwege de lawaaierige gamers, maar zijn uitleg 
komt wel over. 
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Pratend aan de tafel-van-overleg 
binnen de muren van het kantoor 
van Theo Kleizen betoont diens 
opvolger Peter Telgenkamp één 
en al vriendelijkheid als hij voor de 
Bats een tipje van zijn levenssluier 
oplicht.
Na drie maanden bij Siers is de 
nieuwe commerciële directeur 
tevreden. Qua mensen, maar ook 
qua organisatie, heeft zijn nieuwe 
werkgever tot nog toe niet alleen 
aan zijn verwachtingspatroon vol-
daan, maar dat zelfs overtroffen.
Telgenkamp (41): ‘Ik durf hier 
gerust te zeggen dat we het beter 
doen dan een paar grotere col-
lega’s. Siers heeft op meerdere 
concurrenten een streep voor.’

Waarom?
‘Bijvoorbeeld omdat de inrichting 
van de interne organisatie deugt. 
Dit bedrijf heeft zijn zaken goed 
op de rit. Sommigen zeggen wel 
eens: vier man in de directie, is dat 
niet wat ál te zwaar?
‘Nee, dat is het dus 
niet. Een goede 
bedrijfsvoering 
begint bij je manage-
ment. We hebben 
ieder ons eigen aan-
dachtsgebied. Wij 
weten wat er op de 
werkvloer gebeurt. 
We kunnen de tijd nemen voor de 
mensen. Als er problemen zijn zit-
ten we er meteen bovenop. Werk 
is mensen. En mensen zijn je kapi-
taal!
Siers heeft bovendien een per-
fect geautomatiseerd systeem 
met gekoppelde software om de 
bedrijfsprocessen te ondersteu-
nen. Zo voorkomen we op veel 
fronten dubbeling. Fantastisch! 
We zijn een van de weinigen (mis-
schien wel de enige) die met zo’n 
systeem werken.!’

‘Selfmade man’
Zijn loopbaan gestart met een 
LTS-diploma op zak als monteur 
bij een installatiebedrijf (‘dus in 
de sleuf’) noemt Telgenkamp 

zichzelf een ‘selfmade man’. De 
combinatie van werken en leren 
was hem twintig jaren vertrouwd. 
Als laatste studeerde hij vijf jaar 
geleden op HBO niveau af als 
commercieel econoom aan de 
Hanzehogeschool Groningen.

‘Die combinatie van 
commercie en tech-
niek zie je niet zo 
vaak’, weet de man 
die vanaf 1989 bij de 
toenmalige IJsselmij 
in Zwolle en later in 
Hengelo allerhande 
werk oppakte. Zo 

was hij als projectleider kartrekker 
bij de ontwikkeling van techni-
sche richtlijnen rond de veiligheid 
van werken nabij aardgasnetten 
(VIAG) en elektriciteit (BEI). Als 
rasechte Almeloër (‘met via vaders 
zijde toch nog Oldenzaalse roots’) 
verhuisde Telgenkamp in 1992 van 
Hengelo naar Heino. Hij stuurde 
een middenspanningsclub aan, 
draaide storingsdiensten, hield 
zich bezig met opleidingen en 
vanaf 1998 met verandertrajecten 
binnen de organisatie. Via EGD en 
EDON werd in de nieuwe eeuw 
Essent een begrip in de volks-
mond. ‘In die periode inventa-
riseerde ik de bedrijfsmiddelen, 
alles wat in het elektra net stond 
moest op papier. De tekenkamer 

‘De combinatie van

commercie en 

techniek zie je niet 

zo vaak’

‘Selfmade man’ directeur 
Peter Telgenkamp

‘Toen ik zes jaar was wilde ik brandweerman worden. Toen ik acht was 

piloot. Dat is nooit gelukt. Doelstellingen te ver vooruit plannen heeft 

geen nut, alles verandert, de wereld, maar ook jijzelf. Dat gegeven telt 

voor mij nog steeds. Ik ga voor wat ik leuk vind, wil me er lekker bij 

voelen. Uit interesse komt immers vanzelf een juiste instelling voort. 

Ik vind het vreselijk als iemand van vijftig zegt: 

Ik móet nog tien jaar! Dan doe je jezelf zeker tien jaar tekort, 

door met tegenzin naar het werk te gaan’

Vader en dochter
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werd gesaneerd en de activiteiten 
ondergebracht bij de werkvoorbe-
reiders. In 1999 ging het energie-
bedrijf de commerciële markt op 
en maakte ik mijn eerste contac-
ten richting aannemerij. De switch 
maakte dat we als medewerkers 
meer klantgericht moesten gaan 
denken.
Als accountmanager ontpopte 
Telgenkamp zich als de man die 
het werk binnenhaalde. Het was 
in die periode dat hij via een bij-
zondere anekdote bij zijn volgen-
de werkgever terechtkwam. ‘Het 
was in een kleine kantoorruimte 
in Groningen dat we met drie par-
tijen bezig waren met het in elkaar 
draaien van een aanbieding voor 
een aanbesteding. Die moest de 
volgende dag binnen zijn. Namens 
Essent zat ik samen met medewer-
kers van een leverancier en A. Hak 
’s avonds te werken toen ineens 
automatisch het licht uitging. Met 
zaklampjes en het licht van laptop-
schermen schreven we verder en 
in dat sfeertje kwam later de vraag 
via een collega: ‘Wil je niet naar de 
firma A.Hak komen?’
Ik begon er op het bedrijfsbu-
reau, via Hoofd van Uitvoering 
Overijssel & Gelderland naar 
Veghel als Directeur. En zo kwam 
ik ook met Siers in contact. In de 
noordelijke aannemerij kenden we 
een monteurspool om als collega-

‘Een goede 

bedrijfsvoering

 begint bij je 

management’

Naam: Peter J.G. Telgenkamp
Geboren: 15-02-1968                  
Woonplaats: Heino
Gehuwd met: Monique
Vader van: Robin (9) en Bo (7)
Hobby’s: ‘Mijn kinderen.
 Voetbal als schouwspel.
 Mijn groentetuin.
 Twee keer per week op de racefiets.
 En – met een schalkse blik naar Theo Kleizen - : ‘Soms 
 doen we ook nog een klein beetje aan hardlopen.’

bedrijven in slechte tijden uitblin-
kers in het vak over en weer aan 
het werk te houden. Uiteindelijk 
zijn een aantal factoren die heb-
ben gemaakt dat ik vertrokken 
ben bij A.Hak. Ik kende het bedrijf 
Siers en verschillende van de men-
sen die er werkten en ben zelf op 
ze afgestapt….

Via de Infrarelatie-dagen in 
Hardenberg zijn Siers en ik met 
elkaar in gesprek geraakt. Binnen 
een week waren we er beiden uit. 
‘Uiteindelijk mag je me dus mis-
schien wel een beursaanbieding 
noemen….hahaha’ 

Vertrek om 8.30 uur.
Kosten voor introducés d 15,00 per persoon, 
Sierswerknemers en partners gratis.

Niet vergeten: Groene kaart voor Duitsland .
Aanmelden bij Albert Jaspers of Benno Benneker.
Benno (06-51864106, of bennobenneker@planet.nl 
of Albert  (06-51864105). 
Opgeven vóór 21 augustus.

Motoren weer van stal
Geen zomer zonder motortoertocht. Deze is dit jaar gepland op zaterdag 
29 augustus. Rijders dienen zich te verzamelen tussen 8.00 en 8.30 uur in 
de kantine van Siers. De koffie met verse cake staat klaar.
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Aanwonend bij zijn ouders in de 
prachtig landelijke omgeving van 
Haarle heeft hij rond zijn woning 
op anderhalve bunder eigen grond 
alle gelegenheid zijn paarden te 
berijden en trainen.
‘Mijn vriendin Corina rijdt ook. We 
gaan in de weekenden wel eens het 
bos in; de Holterberg, de heide. 
Maar we rijden ook veel bij huis. 
Want alle paarden moeten zes 
dagen in de week bereden wor-
den. Op de fokmerrie Corentina na 
(zij mag dag en nacht met een paar 
pony’s in de wei vertoeven), staan 
de eigen paarden op stal.
‘Thuis waren we vroeger met vier 
jongens. Mijn vader was altijd bezig 
met pony’s. We reden allemaal. 
Maar alleen ik ben, met een kleine 
onderbreking, blíjven rijden. Ik ben 
daarom ook blij dat ik hier kan 
wonen. Hier hebben we de ruimte. 
Met ponyrijden is het nog steeds zo 
dat het meer meisjes dan jongens 
trekt en dat je met achttien jaar van 
de club af moet. Dan is het voor 
veel jongeren vaak afgelopen. Ik 
heb toch de draad weer opgepakt. 
En kocht mijn eerste eigen paard.’
Martin raakte in contact met een 
professionele handelaar en via hem 
kreeg hij zijn eerste, wat hij noemt, 
‘verreden of niet goed aangereden’ 
paard toegespeeld.
Wat is een ‘verreden’ paard?
Martin: ‘Verreden paarden zijn las-
tige paarden die in het verleden 
goed hebben gepresteerd, maar 
die bijvoorbeeld té snel té hoog 
hebben moeten springen.
Met jonge paarden moet je nu 
eenmaal geen gekke dingen doen 
en dat gebeurt helaas nogal eens. 
Soms zit er vanuit een handelsstal 
teveel druk achter. Het dier móet 
presteren. Dat werkt dus niet. Ze 
worden onwillig of krijgen last van 
nek of rug.’

Zulke paarden nemen Martin en 
zijn vriendin Corina tijdelijk op.
‘Wij kunnen de tijd nemen voor 
zo’n paard. We doen er gerust 
een paar maanden langer over om 
iets te bereiken. Het is mooi om te 
zien dat zo’n paard daarna fijner 
een parcourtje loopt. Ik ben wél 
een stuk voorzichtiger geworden 
nadat ik vorig jaar van zo’n lastig 
te berijden paard ben gevallen en 
een beenbreuk opliep.’

Maar Martin blijft rijden, want hij 
wil ook graag zelf op een redelijk 
niveau blijven presteren. 
Daarnaast is het spannend af 
te wachten wat er wordt van de 
‘eigen’ nakomelingen. De eerste  
van merry Corentina is momenteel 
drie jaar!
Op stal bij Verschoor staan ver-
der momenteel de paarden Exodus 
(een zevenjarige ruin), Ramino van 
vier en ‘tijdelijk paard’ Otis die 
zes jaren telt en afgericht wordt 
om daarna terug te keren naar de 
handelsstal.

Blind aan één oog
Het leven van Martin Verschoor 
-  die momenteel voor Siers een 
project rond de relining van een 

Martin Verschoor en zijn liefde voor edele viervoeters

Trainen met ‘verreden’ paarden

Martin en 
Sidney nemen 
een kijkje in 
de stal.

Hoewel hij in zijn jonge jaren een tijdje voetbalde, zat de liefde voor 

pony’s en paarden er al dermate vroeg ingebakken dat trainee/

uitvoerder Martin Verschoor (38) er een vele uren vullende hobby aan 

heeft overgehouden. ‘Alle jongens gingen vroeger op voetbal, dus ik 

ook.’
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waterleiding in Heerde aanstuurt 
-  staat in de vrije uren geheel in het 
teken van de paarden.
‘Mijn vriendin werkt halve dagen. 
Zij mest de stallen uit en verzorgt 
de dieren en helpt mee met het 
trainen van de dieren. De week-
enden staan vaak in het teken van 
concoursen. Niet ál te ver weg, we 
bezoeken ze tot zo’n dertig kilome-
ten in de omtrek.’
Zoon Sidney (4) vraagt immers ook 
de nodige aandacht. Gelukkig ont-
fermt oma zich met plezier over 
haar enige kleinzoon. ‘Mijn moeder 
was werkzaam in de verzorging en 
is sinds kort met de Vut.’ Zijn vader 
runt vanaf huis een bosbouwbe-
drijf. Oppas voor Sidney is dus 
geen enkel probleem. 
Martin springt en zijn vriendin, die 
ook rijlessen verzorgt bij de pony-
club, laat op concoursen haar dres-
suurprestaties zien. 
‘Het is een mooie hobby’, vindt 
Martin. ‘Zo heb ik eens een paard 
aangereden met een hele aparte 
sprong. Ik heb er een jaar aan 
gewerkt. Het was in de tijd dat 
springruiter Jos Lansink met Libero 
H uitkwam voor de stal van Hans 
Horn in Ootmarsum. Via Horn is het 
paard in het buitenland verkocht, 
waarna ik een tijd later hoorde dat 
het  meesprong op de Olympische 
Spelen,’ vertelt hij.
Benieuwd is hij nu naar de presta-
ties van de nakomeling van merry 
Corentina.

‘Corentina reed in het verleden 
prima. Tot een hoogte van 1.30 
meter sprong ze foutloos. Toen 
bleek dat ze aan één oog blind 
was. Daarom hebben we haar als 
fokmerry ingezet.’

De koffiepot is leeg.
Zoon Sidney, een echte gebruinde 
buitenjongen, trekt zijn laarsjes aan 
om zijn eigen pony Pipo te laten 
zien. 
‘Maar ik wil helemaal niet ponyrij-
den hoor’, zegt hij. 
‘Ik ga al op voetbal.’

Zoon Sidney en zijn pony Pipo.

‘Waakhond’ 
Jimmy loopt 
buiten even 

mee.
Martin tijdens een  concours.
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PSSSSSST!  

Daar spuit de poederblusser

‘Ik schrok me eigen helemaal wild’, reageert uitvoerder Thijs Peters 

vanuit Ridderkerk op een onfortuinlijk accident dat hem begin 

april overkwam. Nietsvermoedend toerend richting Brielle hoort hij 

plotseling een onheilspellend PSSSSSST vanonder de hoedenplank 

achter in zijn auto. ‘Ik dacht meteen aan een gaslek’, vertelt hij eind 

juni, alweer bekomen van de ergste schrik. Pas tegen die tijd heeft hij 

trouwens het gevoel weer enigszins ‘schoon’ te rijden.

Wat er gebeurde?
Een stompzinnige communica-
tiestoornis maakte dat de altijd 
behulpzame Peters op een och-
tend wat bij zijn bureau geparkeer-
de spulletjes bij elkaar pakte en in 
de achterbak van zijn gloednieuwe 
Citroën kieperde. Om ze af te leve-
ren bij collega Herman Briene.
Onder de spullen een poeder-
blusser, zo’n handig apparaat om 
een beginnend brandje in de kiem 
mee te smoren. Een poederblus-
ser is verplicht item in elke bouw-
keet. En als goede uitvoerder nam 
Peters het ding mee. 
Dat het om een defecte blusser 
ging, immers eentje waarbij de vei-
ligheidspen ontbrak, daarvan was 
hij niet op de hoogte. ‘Hij stond er 
om terug gestuurd te worden naar 
Oldenzaal, maar dat wist ik niet’, 
vertelt hij. En zo kon het gebeuren 
dat de onwetende Sliedrechtenaar 
er vrolijk mee naar Hoogvliet karde 
en het ding vervolgens ook nog 
eens weer mee terug nam. 
De grote PSSSSST ontsnapte aan 
de rode fles al hobbelend over 

landweggetjes richting Brielle.
Hoe zijn zo goed als nieuwe auto 
er daarna in de volgende minuten 
uit kwam te zien laat zich raden. 
Het ultiem fijne poeder vrat zich 
een weg door ieder vezeltje in 
de wagen. Na schade-inspectie 
volgde de grote schoonmaak-
beurt, maar ééntje bleek zelfs niet 
genoeg. ‘Een klopje op de deur 
en het poeder kwam weer vrij’, 
verklaart hij de tweede reinigings-
beurt. Achter de raamkozijnen en 
zelfs op de CD áchter het klepje 
voor de radio bleek het poeder 
nog aanwezig.
‘Ik proefde het ook constant’, zegt 
hij. ‘Een vieze zoute smaak. En ik 
gebruik juist heel weinig zout, van-
daar dat ik het snel proef…’
Gelukkig blijkt het eind juni al een 
stuk beter toeven in de wagen.
En Thijs zal zich wel drie keer 
bedenken eer hij iets in zijn wagen 
laadt waarvan hij de achtergrond 
niet precies kent…
Advies van Thijs: Let altijd op de 
aanwezigheid van de veiligheids-
pen.

Thijs Peters in zijn ‘gloednieuwe’  wagen
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Vanaf deze zomer krijgen alle inwoners van Noord-Drenthe niet 

langer Gronings drinkwater maar ‘puur’ eigen Drents.

Na de ingebruikname van de nieuwe, 13 kilometer lange 

waterleiding tussen de dorpen Annen en Tynaarlo (tussen Assen 

en Groningen) hoeft de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) 

niet langer Gronings water in te kopen.

Nieuwe waterleiding onder A28 door

Het samenwerkingsproject van beide 
waterbedrijven kent voor alle partijen 
slechts voordelen. Het aantal lekka-
ges zal immers afnemen, de WMD 
kan gebruik maken van een vraag-
gestuurde levering en voor de burger 
betekent het eenvoudigweg ‘minder 
hard water’ uit de kraan.
Aan het leggen van de waterbuis, die 
2,5 miljoen kubieke meter water per 
jaar kan vervoeren, verleent de Siers 
Groep haar medewerking.
De ploeg van Jan Otten en de later 
toegevoegde ploeg van André 
Besten, aangestuurd door uitvoerder 
Marcel Hermelink en rayonleider Jan 
Boonstra, is vanaf  half februari tot 
eind mei in de weer geweest met het 
bijzondere project, tijdens welk iedere 
werkweek 1000 meter  PVC-leiding 
500 mm in de grond werd gewerkt.
Voor dit gezamenlijk watervoor-
zieningsplan van de WMD en het 
Waterbedrijf Groningen (WBG) zijn 
in totaal 15 gestuurde boringen 630 
PE uitgevoerd. Waaronder drie spec-
taculaire.
Zoals op 27 maart de horizontaal 
gestuurde boring ter hoogte van 
Tynaarlo onder de snelweg de A28 
door. Op een diepte van twaalf meter 
werd op die dag een gat geboord, 
waarna met een haak de waterleiding 
over een afstand van 200 meter onder 
de snelweg werd doorgetrokken. De 
daadwerkelijke doortrekking was bin-
nen anderhalf uur gefikst. Eerst is 
met grote druk het holle boorhoofd, 
gevuld met bentoniet, naar de over-
kant geboord. (Bentoniet is een klei-
achtige massa die ervoor zorgt dat de 
geboorde gang niet instort.)
Daarna is door dezelfde gang met 
een dunne pen geboord. Het uiteinde 
van de pen heeft een haak die aan de 
PE-buis wordt gekoppeld. De pen met 
de buis eraan vast wordt daarna terug-
getrokken door de gang en de leiding 
is gelegd.
Ook een spoorwegkruising ,een 
boring onder de N34 en een boring 
onder de Drentse Aa (255mtr) vorm-
den op deze manier vier hoogtepun-
ten in het project. 
Naast het leggen van de transport-
leiding omvatte het plan ook de 
renovatie van een aantal productie-
stations.
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Dagje op stap met de landmeter

Vanuit zijn woonplaats Delden 
maakt Erik dagelijks zo’n drie-
honderd kilometers om op zo’n 
vier tot acht locaties meetwerk 
te verrichten. Naast GPS (Global 
Positioning System) kan hij sinds 
kort ook uit de voeten met TPS-
apparatuur (Total Positioning 
System). TPS biedt mogelijkheden 
te meten waar de GPS-apparatuur 
‘niet meer pakt’, bijvoorbeeld in 
de bossen. Vrij zicht is namelijk 
een vereiste, aangezien de ont-
vanger signalen oppikt van satel-
lieten.

Erik is deze ochtend half juni bezig 
in de middle of nowhere bij ’t 
Harde. Geen tom-tom die ons 
daar precies weet te loodsen dus 
pikt hij ons op bij een tankstation 
in ’t Harde. We karren achter hem 
aan naar een woonwijk in aan-
bouw, Heidezoom genaamd. 
In de ‘bergachtige entourage’ 
waar we uitstappen ontpopt Erik 
Prinsen zich als padvinder op ont-
dekkingsreis:
Rugzakje op, groen shirtje, kaki-
kleurige broek met verstevigde 
kniestukken, bergschoenen.

De energieke twintiger bewaart in 
zijn auto plantekeningen en lijsten 
met gegevens van de projecten 
die hij die dag gaat meten.
Zijn rugzak herbergt een ontvan-
ger en accu. Daár worden op 
een geheugenkaartje de digitale 
gegevens opgeslagen van het 
meetwerk. 
Overal waar nieuwe leidingen, 
kabels en buizen de grond ingaan 
verschijnt de landmeter aan de 
geul. Erik Prinsen is tweeënhalf 
jaar in dienst van Tablin. Op de 
vraag wat zijn baan zo aantrekke-
lijk maakt is zijn antwoord kort:
‘De vrijheid. Ik maak elke dag 
mijn eigen planning, stippel mijn 
eigen routes uit. Het liefst begin 
ik vroeg, dan ben ik op tijd klaar. 
Ik werk alleen, maar heb dagelijks 
met veel verschillende mensen te 
maken.’
In ’t Harde komt hij al een paar 
maanden twee keer per week 
langs. Met 240 woningen is 
Heidezoom een vrij groot project. 
Voorman René Kruiper houdt hem 
op de hoogte van de verande-
ringen. Houdt ergens een kabel 
op, dan zorgt Kruiper er voor 
dat de geul open blijft tot Erik is 
geweest. Dan kan hij zien vanwaar 
hij meet. Ook aan op het zand 
met krijt gespoten letters W, G 
en KPN kan Erik traceren welke 
disciplines zich bevinden in de zes 
meter lange aangebrachte man-

Meetband en sjalonstokken zijn al lang uit de gratie. GPS is gemeen–

goed en de moderne landmeter is uitgerust met deze geavanceerde 

apparatuur. Hoe ziet een werkdag van een landmeter er uit?

Samen met binnenman en projectleider Eric Beumer gaat de Bats op 

de Veluwe op zoek naar naamgenoot en buitenman in het vrije veld 

Erik Prinsen.

Erik Prinsen demonstreert TPS Saskia Brinker verwerkt de door Erik verzamelde gegevens
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telbuis die hij al eerder vastlegde. 
Ook de baby-roze en knaloranje 
piketpaaltjes verschaffen informa-
tie over de onderaardse materia-
len. Tot waar is gelegd, waar zitten 
t-stukken, waar een eindkap?
‘Dit is een fijne ploeg om mee te 
werken’, zegt de man die MBO 
land- water en milieubeheer stu-
deerde.
‘Meestal heb ik het druk, soms 
zelfs geen tijd om iets te drinken. 
Maar vaak schuif ik rond half tien 
wel ergens aan in een keet. Voor 
mij loopt het werk hier in ’t Harde 
nu op zijn einde.’

Meters maken
Erik voert ons mee naar zijn vol-
gende klus bij Elburg, waar hij al 
een stuk hogedrukgasleiding heeft 
ingemeten op een industrieterrein 
in aanleg, Broeklanden genaamd. 
Als een race-circuit slingeren zich 
daar de wegen door het gebied. 
Het midden lijkt één groot zand-
strand. Langs de rand van een 
meter hoog opgespoten zand 
uit het Veluwemeer 
koerst Erik recht-
streeks naar Arnoud 
Nijenhuis en kraanma-
chinist Henk Bomhof. 
Benny Boschker is 
normaal de man die 
hem bijpraat, maar die 
is een dagje vrijaf.
‘En?’, roept Erik, 
‘Hoever zijn jullie gekomen? Kan 
ik alles zien wat ik moet zien?’
Als het antwoord positief is haalt 
hij de spullen uit de auto en voert 
de projectgegevens in met de 
toetsen van het veldboek van de 
GPS-ontvanger. Er is slechts één 
discipline te meten, een hogedruk 
gasleiding.
‘Kijk’, wijst hij op het schermpje als 
hij de gegevens voor het te meten 
punt heeft ingetikt. “Als ik de buis 
ga meten, wijkt hij maximaal 2,5 
centimeter af van de werkelijke 
ligging”.
Erik zwaait vlot de rugzak over 
zijn schouders, pakt de rover (de 
meetstok), springt behendig in de 

sleuf en stiefelt rechttoe rechtaan 
over de vers gelegde materialen 
naar het eindpunt.
Weer aan wal rinkelt zijn telefoon. 
Leoni Evers van het kantoor aan 

de lijn. Ze verwerkt 
metingen van Erik 
en mist een plante-
kening. Erik vertelt 
haar bijzonderhe-
den. Leoni krijgt nog 
de vraag met spoed 
afdrukken van revi-
sie te maken voor 
uitvoerder Robert 

Blanke van de in ’t Harde, plan 
Heidezoom geplande rotonde. 
Alleen mét revisietekeningen van 
het uitgevoerde werk kan Robert 
het project afronden.
Erik springt weer in zijn auto. Op 
naar een volgende klus in Kootwijk. 
In de middag wacht hem nog het 
inmeten van een nieuw tracé in 
Apeldoorn. We nemen afscheid.
‘Werk ze nog!’, zegt Eric Beumer.
En op de terugweg in de auto: 
‘Het is echt specifiek werk. Onze 
landmeters zijn niet zomaar te 
vervangen. Als Erik hier acuut ziek 
zou worden hebben we meteen 
een probleem. Maar tijdsdruk is 
er altijd en ieder uur moet ver-

antwoord. Bovendien dient een 
meting in één keer goed gedaan 
te worden en van goede kwaliteit 
te zijn. Want Siers werkt door en 
maakt sowieso aan het eind van 
de week het gat dicht’.

“Als ik de buis ga 

meten, wijkt hij 

maximaal 2,5 cm 

af van de werkelijke 

ligging”

Arnoud Nijenhuis en Henk Bomhof
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Van Prins John tot jubilaris John

Tijdens een toolboxmeeting met de collega’s binnen cluster 8 is op  
4 juni stilgestaan bij het zilveren dienstjubileum van John Falkmann bij 
de firma Siers.
Bij die gelegenheid kreeg de Oldenzaler de gebruikelijke cadeaus toebe-
deeld en uiteraard kreeg hij ook het bijbehorend speldje uitgereikt.

Op de foto richt rayonleider Harold Bonte het woord tot de jubilaris.

In het jaar waarin ik mijn 
zilveren dienstjubileum bij de 
firma Siers vier viel mij ook 
nog eens de eer te beurt tot 
Stadsprins van Oldenzaal te 
worden gekozen.
Vanwege het grote feest in 
februari heb ik mijn 25-jarig 
jubileum op 4 juni op 
bescheiden wijze gevierd. 
Niettemin is het niet helemaal 
onopgemerkt gebleven.
Langs deze weg wil ik directie 
en collega’s dan ook van harte 
bedanken voor alle felicitaties, 
cadeaus, kaarten enz., mij zowel 
toebedeeld in de carnavalstijd 
als bij mijn jubileum.
Ik kijk, samen met mijn vrouw 
Hermy en dochter Tess, terug 
op een feestelijke eerste helft 
van 2009!

Oldenzaal, 
John Falkmann

- BEDANKT -

Ronald van der Drift bouwt 
website met ins en outs FttH
Door een combi te maken van 
werk en hobby kwam nestor 
van het Dordts glasvezelpro-
ject Glashart Ronald van der 
Drift ertoe een fraaie web-
site te bouwen:  HYPERLINK 
“http://www.ftthdordrecht.
nl” www.ftthdordrecht.nl. 
‘Deze website omvat niet 
alleen informatie omtrent de 
aanleg en de gebruikte tech-
niek die het mogelijk maakt 
om via glasvezel diverse dien-
sten zoals televisie, internet 
en telefonie aan te kunnen 
bieden, maar ook steaming 
audio en streaming video’, 
meldt hij in zijn voorwoord.
Als medewerker van Hako 
Electronics is Van der Drift 

verantwoordelijk voor  de 
werkvoorbereiding en de 
planning. Tevens neemt hij 
een deel van het technisch 
toezicht voor rekening.
Gaandeweg het project zal 
de website vast en zeker veel 
bezoekers gaan trekken.
Met verschillende onderde-
len van de website is Ronald 
nog bezig. Het is immers 
zijn hobby, en er wordt hard 
gewerkt in Dordrecht! 
Niettemin: houd de website 
in de gaten, ofwel voeg hem 
toe aan je favorieten en laat 
tzt een mening achter op het 
gastenboek of meld je voor 
een ‘glazen chat’.
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‘Ik lees maar steeds in de Bats 
dat het zo belangrijk is je goed 
tegen de zon te beschermen. 
Dat is helemaal waar, maar op 
dagen als deze vliegt het spul 
erdoor…We moeten ons elke 
anderhalve uur opnieuw insme-
ren met zonnebrand. Weet je wel 
wat dat spul met hoge bescher-
mingsfactor kost? Eigenlijk zou 
het bedrijf ons het middel wel 
gratis mogen verstrekken. Dat 
zou geen overbodige luxe zijn, 
zijn de monteurs bliksembevei-
liging en aardingswerkzaam-
heden Gerrit Kattenpoel Oude 
Heerink en Nick Boxem van 
mening. Op de tweede dag van 
juli zijn de twee bezig meetkop-
pelingen aan te brengen op het 
dak van het Nanolab. De meet-
koppeling is noodzakelijk om de 
werking van de bliksemafleiding 
te kunnen inspecteren.
Het dakleer is zacht en er straalt 
een zinderende hitte uit. ‘Het is 
hier eigenlijk niet te harden’, zijn 
de monteurs van mening. Vallen 
de mussen van de hitte bijna 
van het dak, Gerrit en Nick krij-
gen geen kans. Helm op, met 
een tuig gezekerd bewegen ze 
zich langs een lijn langs de dak-
rand van punt tot punt. De hele 
dag in de volle zon.

Hieronder nog even in het kort 
de maatregelen bij felle zon:

- Draag lange broek en lange 
  mouwen
- Draag pet, hoed of helm 
  met nekflap.
- Drink voldoende water
- Smeer je elke twee uur in 
  met lotion van minimaal 
  factor tien. 
- Toch verbrand? Gebruik dan 
  Calendula goudsbloemcréme.

Bopa verzorgt er de aarding en blik-
sembeveiliging in opdracht van het 
Hengelose installatiebedrijf Cofely. 
Een uitdagend werk, niet in de 
laatste plaats vanwege de enorme 
omvang. Nanotechnologie is de 
techniek die het mogelijk maakt te 
werken met deeltjes in de orde van 
grootte van een aantal nanometers, 
ofwel miljardste meters!
De producten van deze moderne 
uiterst minutieuze technologie zijn 
zeer breed toepasbaar van de medi-
sche wereld tot in de voedingsmid-
delenindustrie. Het NanoLab, waar 
uiterst nauwkeurige metingen ver-
richt worden, dient trillingsvrij te 
zijn. In heel Europa staan slechts vijf 
soortgelijke laboratoria. Het is voor 
de Universiteit een investering waar 
niet de bouwkosten, maar de aan-
leg van technische hoogstandjes de 
grootste kostenpost vormen.
Om trillingsvrij werken te garande-

ren, rust het NanoLab op honder-
den geboorde funderingspalen. In 
oktober 2007 verrichtte Bopa al 
de eerste werkzaamheden in de 
kelderruimte. Al het wapenings-
staal moest vereffend worden. Om 
zo weinig mogelijk invloeden van 
buitenaf te krijgen in de meetop-
stellingen van het laboratorium is 
het wapeningsstaal helemaal door-
gelast. Het is daarna aangesloten 
op ringleidingen en vervolgens op 
elektroden met als doel uiteindelijk 
alles op één potentiaal te brengen. 
De vloerdelen zijn via flexibele ver-
bindingen aan elkaar gekoppeld 
zodat geen enkele trilling overge-
bracht wordt. Eind dit jaar dient de 
totale klus geklaard te zijn.
Synchroon aan de bouw van het 
NanoLab loopt de bouw van 
het gebouw Carré. Dit werk ver-
richt Bopa in opdracht van Croon 
Electrotechniek Enschede.

Bouw NanoLab UT grote 
uitdaging voor Bopa
De nieuwbouw van een geavanceerd NanoLaboratorium op het terrein 

van de Universiteit Twente in Enschede is zowel voor de UT als voor 

Bopa een prestigieus project. 

Factor tien uit 
de kast tegen 
de felle zon

Nick Boxem en Gerrit Kattenpoel Oude Heerink op het dak van het NanoLab
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Uitvoerder Erwin Hamer, die -  
vanaf dat hij sinds 1987 bij Siers 
werkt - nog nóóit de luxe van een 
eigen bureau heeft gekend, leidt 
de Bats rond door het nog maar 
half aangeklede pand, waarvan 
hij nog maar een paar weken de 
sleutel in bezit heeft. Het klinkt 
er begin mei nog hol. Een bevei-
ligingsman is bezig het alarm in 
te stellen. De telefoonaansluiting 
werkt nog niet. Morgen worden 
de gordijnen opgehangen. ‘En dan 
neem ik ook maar eens een radio 
mee’, oppert hij, terwijl hij een 
kopje thee aanbiedt. 
Bureaus en archiefkasten staan er 
al, maar daar is ook zo’n beetje 
alles mee gezegd. Op een tafel 
in het kantoor van Erwin ligt een 
uitgespreide werktekening.
De benedenverdieping van het 
nieuwe onderkomen biedt niet 
alleen hem, maar ook rayonlei-
der warmte Frank Wensing hun 

eigen kantoorruim-
te. Boven hebben 
collega’s van het 
Bredaas collega-
aannemingsbedrijf 
Nijkamp en Essent-
medewerkers ruim-
te gehuurd. Ook zij 
kenden tot dusver 
alleen de ‘luxe’ van een werk-
verblijf in directieketen. Op de 
Helmerhoek stonden ze gedrie-
en bij elkaar, vandaar het besluit 
van de andere twee bij het Siers-
onderkomen intrek te nemen. 
Essent is opdrachtgever, Nijkamp 
werkt aan het primaire net (hoofd-
aansluiting), Siers aan het secun-
daire (huisaansluitingen). 
Op de bovenverdieping van het 
pand aan de Kopersteden is ver-
der een vergaderzaaltje, beneden 
biedt nog ruimte aan een keu-
ken en er is een loods waarin de 
bekende stellingen klaarstaan en 

waar royaal ruimte is voor opslag 
van groot materiaal.
‘Een hele vooruitgang’, bevestigt 
Erwin. ‘Nooit meer koude voeten 
in de winter!’
Reden een pand te betrekken was 
voor Siers echter de toenemende 
werkzaamheden in Enschede. Het 
stadsverwarmingsnet levert het 
bedrijf veel werk op. Momenteel 
is de ploeg van Erwin bezig in de 
straten van woonwijk ’t Zwering.
Stalen schalen om de verbindings-
moffen van het netwerk zijn lek en 
moeten vervangen worden. Erwin: 
‘De wijk is onderhand zo’n tien á 
twaalf jaar oud. De leidingen zijn 

Veel werk rond vervangen lekkende moffen

Vlnr:  Bjorn Beernink, Frank Cents, Tom Bekhuis, Mark Pilage, Theo Munsterman, Jan Flims, Erwin Hamer.

Opzij van de enorme blikvanger die de Grolschfabriek 

vormt heeft de Siers Groep sinds een paar maanden de 

beschikking over een splinternieuw bedrijfspand op het 

Enschedese industrieterrein Marssteden.

Wilfried Ankoné
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Hoewel Erwin Hamer blij is met zijn 
kantoor blijft zijn voorkeur uitgaan 
naar het buitenwerk. ‘Bij het werk 
zoals dit hier nu in Enschede ben 
ik minder buiten dan wanneer we 
projecten hebben waarin we met 
buizen met grote diameters werken. 
Dan ben ik sowiezo meer op de 
werkplek nodig. ’
Als afgestudeerd MTS’er kwam 
Erwin in 1987 bij Siers in dienst. 
De eerste tien jaren werkte hij in 
Duiven, destijds nog met heren 
als Jan Brinks en Theo Meijerink. 
‘Daarna heb ik overal gezeten. Van 
de Amsterdamse vogeltjeswei tot 
het Limburgse Mechelen.’
Enschedeër Hamer telde in die 
jaren per twee jaar met gemak 
zo’n tachtigduizend kilometer op 
zijn teller. En hoewel hij in die tijd 
lange dagen maakte door de lange 
afstanden, werkte hij vooral in 
Amsterdam met veel plezier. ‘Het is 
er hectischer, maar biedt ook meer 
afwisseling. Veel meer hoogbouw 
bijvoorbeeld.’
In zijn loopbaan maakte Erwin een-
malig een uitstapje naar een andere 
aannemer. ‘Ik wilde eens in een 
andere keuken kijken, kon hoofduit-
voerder worden. Ik had mijn ontslag 
al genomen, mijn auto al ingele-
verd. Maar bij mijn nieuwe baas had 

ik het al binnen een dag gezien. Op 
mijn eerste werkdag reed ik rond 
met een uitvoerder die verklaarde 
‘wel twintig werken te hebben’. 
‘Twintig? dacht ik… Dat is veel… 
Het bleek te gaan om een putje 
aansluiten hier en een rioolwerkje 
daar. Bovendien namen ze werk 

aan voor een veel te lage prijs. Dit 
wil ik helemaal niet, dacht ik. Ik ben 
dezelfde dag nog naar Peter Siers 
gestapt en heb gevraagd: Kan ik 
terugkomen?
Dat kon. En zo kon het gebeuren 
dat Erwin  Hamer nu alweer een 
tijdje tot zijn grote tevredenheid  
werkzaam kan zijn in zijn eigen stad 
Enschede. Ik woon hier tien minuut-
jes vandaan Wat wil je nog meer.’   

Uitvoerder Erwin Hamer:

‘Blij met nieuw kantoor, maar 
ik blijf een buitenman’

Al enige tijd zijn er mensen van 
uw bedrijf bezig in onze wijk, 
in Enschede, op het Zwering, 
met de aansluitingen van de 
stadsverwarming.
Ik wil een compliment maken 
aan uw bedrijf, over de manier 
van werken, de
vriendelijke mensen, en 
vooral de zorg waarmee alles 
gebeurt!
Ik vond dat zoiets best eens 
gezegd mocht worden.

Met vriendelijke groeten, 
W.Bol, 
een bewoner van de 
Vincent v.Goghlaan,  Enschede

- BEDANKT -

op zich nog goed, maar de moffen 
waren wel nat. In het verwarmings-
net is een meetsysteem ingebouwd 
waarmee de lekkages bepaald 
kunnen worden’, legt hij uit. ‘We 
zijn begonnen met het repareren 
van enkele lekken, dat is de manier 
van werken: namelijk meten en 
dán de storing oplossen. Maar als 
blijkt dat er tevéél moffen lek zijn, 
wordt het op de meter een onlees-
bare situatie. Daarop is besloten 
in ieder geval in ’t Zwering alle 
staalmoffen eruit te halen. Andere 
wijken, zoals Helmerhoek, worden 
nog geïnventariseerd. Er zouden 
zomaar nog eens 5000 moffen bij 
kunnen komen, De T-stukken en 
bochten niet meegerekend. In het 
Berninkholthoek ligt nog een groot 
onderstation. Ook over eventuele 
vervanging van afsluiters of vlin-
derkleppen moet door Essent nog 
een beslissing genomen worden. 
Maar vooralsnog hebben we werk 
genoeg.’
Twee ploegen zijn ter plekke aan 
het werk. Drie isoleerders met 
hulp, een grondbewerker en een 
kraanmachinist.
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Vogelzang lichtte het besluit toe 
in de nieuwsuitzending van TV 
Oost van maandag 8 juni. In die 
uitzending uitte ook commercieel 
directeur van de Siers Groep Peter 
Telgenkamp zijn tevredenheid over 
deze maatregel.
Vogelzang: ‘We zouden het jam-
mer vinden als technisch perso-
neel voor het vak verloren gaat.’
Maar Cogas nam de maatregel 
ook in haar eigen belang. Als aan-
nemers het immers slecht zouden 
krijgen en mensen zouden moeten 
ontslaan, dan geeft dat voor de 
toekomst tevens een gebrek aan 
gekwalificeerde mensen.

Win-Win
‘Met dat probleem krijgen wij 
dan ook te maken. Daarom’, aldus 
Vogelzang, ‘heeft Cogas besloten 
reeds geplande saneringen vijf jaar 
naar voren te halen.’
‘En dat komt ons heel erg goed 
uit’, zo verwoordde directeur 
Telgenkamp. ‘Als we deze werk-
zaamheden niet zouden kunnen 
doen zou het kunnen gebeuren 
dat mensen stil komen te zitten 
of we zouden op zoek moeten 
naar vervangend werk. Een extra 
dimensie is ook het feit dat we op 
deze manier jonge mensen blijven 
opleiden en aan het werk houden. 
Het is in het algemeen gunstig voor 
de werkgelegenheid. Anders zou-
den we zomaar weer met dezelfde 
problematiek van een aantal jaren 
geleden kunnen komen te zitten. 
Dan krijg je uitstroom van goede 
vakmensen en die heb je zo maar 
niet weer terug!’
RTV Oost maakte de opnamen 
voor de uitzending aan de Wolter 
Westerhuesstraat in Denekamp. 
In dat dorp binnen de gemeente 
Dinkelland worden de komende 

twee jaar voor 1400 huishoudens 
de gasleidingen vervangen en 
voor nog eens 400 woningen de 
waterleidingen. .
‘Dat er dus nog mensen zijn om 
het werk uit te voeren is voor beide 
partijen gunstig. Want we gaan 
natuurlijk boven alles voor een vei-
lig netwerk’, aldus Bart Vogelzang.
Voor Cogas is ten tijde van de 
uitzending naast de ploeg van 
Marinus Jaspers aan de Wolter 
Westheusstraat ook de ploeg van 
Alex Assen aan het werk. En wel 
aan de Oldenzaalsestraat. 
Beide ploegen wisselen werk in 
Denekamp af met saneringswerk 
voor Enexis in Haaksbergen.
Ook Enexis haalde vervangingsin-
vesteringen naar voren.
Voor Johan Roewen is saneren 
normaliter niet zijn dagelijkse werk. 
‘Ik werk normaal gesproken in de 

dienstleidingen in de nieuwbouw.
Maar ook dit werk bevalt me goed. 
‘En zo kom ik ook nog eens keer 
in de Bats. Met mij er in zal die dit 
keer dan wel extra dik worden’, 
vervolgt hij lachend zijn straat-
werk.
Op de vraag van de RTV-Oost ver-
slaggever of de Cogas vanwege 
de prettige ontwikkelingen nog 
een taart toegestuurd krijgt besluit 
Peter Telgenkamp het TV-item met 
de woorden: ‘Dat gaan wij doen!’

Verdubbeling investering saneringswerk:

Win-win situatie voor alle partijen

Coevordenaar Johan Roewen (links) aan het werk met Joop Niks.

V.l.n.r: Marinus Jaspers, Johan Roewen, Fons Puijman, Henny Hutten (kraanmachinist), Joop Niks.

Om technisch personeel voor de sector te behouden heeft Cogas begin 

juni laten weten haar investeringen voor sanering van zowel gas- als 

elektriciteitsleidingen te willen verdubbelen.

‘Voor aannemingsbedrijven betekent deze maatregel ‘extra armslag’, 

aldus woordvoerder voor Cogas Bart Vogelzang.
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Kilometers kabel op enorme has-
pels. In de woonwijk in aanbouw 
Dalmeden bij Hengelo wordt 
in opdracht van de gemeente 
Hengelo door landelijk netbe-
heerder Tennet momenteel een 
110.000 volts hoogspannings-
leiding van boven de grond de 
grond in gewerkt. Over een lengte 
van bijna vier kilometer verdwijnt 
de leiding bij de woonwijk in de 
grond. Dat is nabij Twenteplant 
van tuinbedrijf Boomkamp. Daarna 
gaan de stroomdraden weer de 
lucht in. 
Hoogspanningsleidingen hebben 
grotere beperkingen voor omlig-
gende bebouwing dan een onder-
grondse leiding In Nederland ont-
staat steeds vaker weerstand tegen 
hoogspanningsleidingen boven-
gronds. Hengelo is van oudsher 
een knooppunt voor hoogspan-
ningsleidingen. Verschillende regi-
onale verbindingen uit Noord- en 
Midden-Nederland komen hier 
samen. Bovengrondse hoogspan-

ningsleidingen zijn geschikt voor 
110.000, 150.000 of 380.000 volt. 
De zware 380 kilovolts leidingen 
zijn als het ware de ‘snelwegen’ op 
het gebied van stroomtransport 
door Nederland. Het is momenteel 
technisch nog niet mogelijk 380 kv 
leidingen ondergronds te leggen.
Uitvoerder Ted Brons en de 
ploeg van Gerrit Jansen en Harry 
Meuleveld voeren het bijzondere 
werk uit in samenwerking met de 
fa Alsema uit Zuidlaren. Voor het 
grondwerk tekent Negam.

Hoogspanningsleiding gaat ondergronds

Eerste VIAG aanwijzingen 
voor Siers-werknemers
Vijf medewerkers van de firma Siers, 
onderaannemer van Joulz (de nieu-
we naam van het infra-bedrijf van 
Eneco)  kregen op woensdag 13 
mei de eerste VIAG aanwijzingen 
uitgereikt. Alle vijf kregen een aan-
wijzing voor Allround Vakbekwaam 
Persoon (AVP). De aanwijzing werd 
uitgereikt door Frans Frans Wisse, 
werkverantwoordelijke voor de 
vestiging Rijnmond.
Begin dit jaar hebben betrokkenen 
met goed gevolg de toetsen voor 
het landelijk VIAG examen en de 
werkinstructies afgelegd. In totaal 
reikt Joulz aan de verschillende 
onderaannemers 600 aanwijzingen 
uit.

Op de foto vlnr: Leen Nederhand, Arco van Maren, een medewerker van Joulz, Arie Leijten, 
Manfred Magielse en Herman Briene.

Kilometers kabel op enorme haspels.
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In zijn eigen woning in Overdinkel 
vlak aan de Duitse grens, van waar-
uit hij zijn blik laat gaan over groe-
ne weilanden en grazende koeien, 
vertelt Henny over zijn eerste jaren 
bij Siers vanaf 1977. 
Over hoe hij vanwege een ‘inkrim-
ping der werkzaamheden’ als 
ongeschoold werknemer op 1 
januari 1982 weer op straat kwam 
te staan en over hoe hij in 1984 
opnieuw bij het arbeidsbureau op 
de stoep stond. Dit keer mét zijn 
eerste diploma’s. ‘Daar keken ze 
van op. Benny Wekking had me 
bij Siers al gevraagd of ik monteur 
wilde worden. Vanuit de WW wist 
ik in anderhalf jaar tijd een elektro-
technische opleiding af te ronden. 
Heb er ook nog een vakopleiding 
voor volwassenen bij gedaan. ’
Een andere werkgever, De Bruin, 
nam ‘Henny met papieren’ daarop 
graag in dienst, maar ook Siers 
wist hem - nu de tijden beter 
waren – weer op te sporen.
‘Ik kon van de ene op de andere 
dag weer terugkomen en dat aan-

bod heb ik meteen aangenomen.’ 
Tijdens zijn jubileumreceptie op 
donderdag 4 juni, maakte ook 
algemeen directeur Peter Siers 
melding van het uitgebreide oplei-
dingsdossier van Henny Haarman. 
‘Uitvloeisel van ‘een leven lang 
leren’. Peter Siers noemde Henny 
een ‘oude rot in het vak’ die, 
ondanks wat beperkingen, nog 
goed uit de voeten kan bij de 
Cogas.’
Als middenspanningsmonteur in 
de nettenbouw is Henny nu alweer 
een jaar of vijf werkzaam voor 
de Cogas. ‘Ik ben ook ingehuurd 
geweest door Nuon in Gelderland, 
en mijn verste werkuitstapje voor 
Siers was naar Rotterdam. Dat  kon 
ik niet aan. Raakte oververmoeid.’ 
Nu werk ik  weer voor de Cogas in 
Almelo, Oldenzaal en Goor. Ik ga 
met plezier naar mijn werk en kom 
ook met plezier weer thuis.’
Acht jaren maakte Henny deel 
uit van de OR. ‘Als belangrijkste 
reden om op te komen voor de 
belangen van de jongens. Toen 

mij dat onmogelijk werd gemaakt 
heb ik ook netjes bedankt. De 
onenigheid ging over de vergoe-
ding van reisuren. Ik kwam voor 
mijn collega’s op, maar daar was 
niet iedereen even blij mee. Peter 
Siers was het wel met mij eens.’ 
Woorden van respect uit Henny aan 
het adres van oud-baas Herman 
Siers. ‘Een geweldige baas. We 
waren een keer aan het werk met 
de verlichting bij hem voor de 
deur. Komtie naar buiten en zegt: 
‘Ik wil je d’r niet in hebben, maar 
hier heb je geld voor gehaktbal-
len!’

Euregio Big Band
Met twee muzikale dochters, die 
van jong af aan dwarsfluit en kla-
rinet spelen, raakte ook hun vader 
besmet met het muziekvirus.
‘En dat terwijl ik geen noot kan 
lezen! Maar de dochters speel-
den in de Euregio Big Band en 
die band zat verlegen om een 

Zilveren speld voor Henny Haarman

Elektromonteur roert de grote trom

Het arbeidsbureau had er weinig fiducie in toen Henny Haarman 

beginjaren tachtig aangaf te willen leren.

‘Ik zat in de WW, had jonge kinderen. Reden genoeg om de 

schoolbanken weer op te zoeken. Ik wilde weer aan het werk,’ zegt de 

zilveren jubilaris. 

Klaar voor een 
optreden met de 
Euregio Big Band.

DE JUBILARIS ONDER DE LOEP

Naam: Henny Haarman 

Geboren: 02-11-1952

Gehuwd met: Siny    

Kinderen: Monique (32), Wendy (30), Anne(mieke) (27)

Opa van: Anne (9), Amber (4) en Jasper (2) 

In dienst bij Siers sinds: 10-03-1984

Huidige functie: Elektromonteur

Collega die een pluim verdient: Jan Damink

Leukste TV programma: Wegmisbruikers

Eet pers se geen: Hutspot

Favoriete artiest of groep: Nederlandse Muziek

Mooiste vakantieland: Denemarken

Zou graag een avondje stappen met: Mijn vrouw
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Per tweewieler de paden 
op de lanen in

Na het welkomstwoord en de 
algemene mededelingen door 
Harry Moek werd de fiets (mee-
gebracht of gehuurd) bestegen en 
begonnen we aan de ronde van 
Oldenzaal. Via Schapendijk rich-
ting Boerskotten, daarna een halt 
bij restaurant ‘Het grote Zwaantje’. 
Na een verfrissend glaasje bier of 
fris ging het vervolgens richting 
Rossum, waar het clubgebouw van 

de plaatselijke klootschietvereni-
ging diende als einddoel.
Hier stond een heerlijk buffet op 
ons te wachten met daarbij van-
zelfsprekend het nodige nat. De 
rest van de middag, de vroege 
avond en de latere avond heeft 
iedereen zich tegoed gedaan aan 
al dat lekkers en uiteraard de gele-
genheid genomen om even lekker 
met collega’s bij te kletsen.

Het fietsfeest is al sinds jaar en dag traditie voor Tablinners. Vrijdag 

26 juni was het jaarlijkse fietsfeest vanuit de vestiging in Oldenzaal, 

de vestiging in Hasselt organiseert haar eigen fietsfeest.

slagwerker. Ze hebben net zo lang 
gezeurd tot ik het eens gepro-
beerd heb met de grote trom. En 
ik bleek een goed ritmegevoel te 
hebben’. lacht hij.
De Big Band, waarin Duitse en 
Nederlandse muzikanten, werd zijn 
grootste hobby. Hij bezet er een 
bestuurszetel en echtgenote Siny 
is trouwe fan van de band. Siny zet 
al vijftien jaar koffie voor de muzi-
kanten, zorgt voor een fruitmand 
voor een zieke en een kaartje voor 
een jarige. En ze helpt verder drie 
middagen per week op de basis-
school als overblijfmoeder.
Andere bezigheden in de vrije tijd 
schenkt hen het boerenleven op 
het erf van de melkveehouderij 
van dochter Wendy en haar echt-
genoot Jochem in het idyllische 
Duitse plaatsje Teckelenburg.
‘Wendy en Jochem hebben elkaar 
in Denemarken leren kennen. Ze 
runden er vier jaar samen een 
veehouderij, maar besloten toch 
terug te keren. Jochem is namelijk 
Oldenzaler. Vooral vanwege de 
kinderen zijn ze teruggegaan. Nu 
hebben ze een boerderij met 125 
koeien en jongvee in Teckelenburg. 
En daar is altijd werk aan de winkel. 
We gaan er ieder weekend naar 
toe om te helpen. Ik doe alles: van 
gesprongen waterleidingen repa-
reren tot vee opdrijven en waken 
in het stro bij een kalf aan het 
infuus’, verhaalt Henny
De drie kleinkinderen komen ook 
graag bij opa en oma op bezoek. 
Die delen hun woning met twee 
viervoeters. De oude Jack Russell 
Jacky en de jonge Hushpuppy 
Bob.
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“De zinker is het laatste deel van 
het primaire leidingnet DN 300 
mm door de nieuwbouwwijk in 
Almere Poort om de ring kompleet 
te maken. De totale lengte van de 
ring die Siers in vier fasen heeft 
aangelegd is acht km.
Eerder werden in het kader van 
hetzelfde project al twee zinkers 
geplaatst. Deze waren de helft 
korter.
Om zes uur, zoals gezegd, zijn 
we gestart met twee dertig-ton 
rupskranen met een gieklengte 
van zeventien meter. Ze stonden 
op schotten, aan weerszijden van 
de door de firma Busker geslagen 
damwandschermen.
Deze kranen hadden we nodig 
om de sleuf van de vaart tot het 
midden goed uit te kunnen bag-
geren. De zinker moest in “den 
natte” gelegd worden aangezien 
we geen toestemming kregen van 
het Waterschap om de vaart volle-
dig dicht te zetten i.v.m. afwatering 
vanuit de nieuwbouwwijk.
Extra eis vanuit het Waterschap 
was dat de waterstand ook nog 
eens een halve meter verhoogd 
moest worden om er voor te zor-
gen dat de bodem tijdens het 
uitgraven van de sleuf niet ‘op zou 
barsten’. Een andere, niet dage-
lijks voorkomende actie, was het 
onderwater doorbranden van bou-
ten met een thermische lans door 
een ploeg van drie duikers.
Alle acties én het benodigd mate-
rieel waren strak van uur tot uur 
volgens een draaiboek gepland. 
Dit om verloren uren van bijvoor-
beeld telekranen te voorkomen.
Tijdens de werkzaamheden was 

het een bedrijvigheid van jewelste. 
Twee rupskranen van dertig ton 
voor het graven van de sleuf door 
het water; twee telekranen van 
vijftig en zestig ton om de achttien 
ton zware zinker te leggen; twee 
mobiele kranen voor wegdraaien 
van klei uit sleuf; het plaatsen 
van zinkerlieren en aanvullen van 
de sleuf met zand, nadat zinker 
gelegd was en als laatste een trek-
ker met grondkar voor transport 
van dit zand. 
Om klokslag één uur en geheel 
volgens planning werd de zinker 
tussen de damwandschermen 
op het water geplaatst. Om de 
stadsverwarmingzinker te kunnen 
laten afzinken is er een ballastbuis 
bij ontworpen van staal met een 
diameter van Ø 508 mm. Tevens 
moesten ook de stadsverwar-
mingsbuizen zelf nog gevuld wor-
den met demiwater anders zouden 
de zinkers nog niet zakken.  
Om de sluitmoffen aan te brengen 
op de kopeinden van de zinker 
hebben de heren Mike; Gertie en 
Henk zich in allerlei bochten moe-
ten wringen in een bakje aan de 
kraan. Menig acrobaat  zou jaloers 
zijn op hun lenigheid.
Het was bijzonder technisch weer 
op deze dag waardoor er veel 
mensen van Nuon en ook de direk-
tie van Siers het werk hebben 
aanschouwd.
Al met al is het werk uitstekend en 
binnen de planning verlopen, want 
om 18.30 uur waren we gereed. Er 
is er door afdeling Siers stadsver-
warming Almere een puik stukje 
werk geleverd, waar we allemaal 
trots op mogen zijn.’’

Leggen zinker Almere 
‘puik stukje werk’

Vroeg uit de veren, een lange werkdag voor de boeg. 

De 52 meter lange zinker die op 24 juni in Almere in de vaart is gelegd 

is in één werkdag geplaatst. Om zes uur op de woensdagochtend was 

er al volop bedrijvigheid in Almeres uitbreidingsgebied, Almere Poort. 

De twee stalen leidingen DN 300 ten behoeve van de stadsverwarming 

hebben in een dag tijd de ondergrondse meters overbrugd om het volk 

van dienst te zijn.

Projectleider Henk Poot 
beschrijft het verloop van de bijzondere dag: 
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Ruim uit de voeten met nieuwe kantoorflat

Als alles naar wens verloopt valt 
meteen na de bouwvakvakantie de 
slopershamer op de oude hal, links 
van het hoofdkantoor van de Siers 
Groep aan de Schuttersveldstraat 
22. 

Dat Siers het pand van de buur-
man aan kon kopen is een gun-
stige ontwikkeling voor het bedrijf 
dat, voornamelijk vanwege de 
explosieve groei van het Technisch 
Bedrijfsbureau en Hako, op zoek 
was naar uitbreidingsmogelijkhe-
den.
Het TBB verkaste vorig jaar van 
‘nummer tien’ naar een grote teken-
zaal in het onderkomen van Tablin 
aan de Schelmaatstraat. Daar is 
sindsdien de personele bezetting 
alleen maar toegenomen. 
De nieuwbouw in de eigen huisstijl 
grijs met geel, zoals die ook is toe-
gepast bij de vestigingen Raalte 
en Ridderkerk, wordt gerealiseerd 
op de bekende Sierswijze: sober, 
effectief en energiezuinig. Zo komt 
er geen lift in de nieuwbouw en zal 
in de flat geen sprake zijn van gas-
verbruik, maar een combisysteem 
worden aangelegd voor koeling en 
verwarming.
Het nieuwe deel, waar straks ook 
de hoofdentree en receptie komt, 
wordt liefst vier verdiepingen 
hoog. De huidige trap voor het 
gebouw verdwijnt en receptie en 
administratief bedrijfsbureau (‘de 
afdeling van Ronny oude Griep’) 
verkassen naar de nieuwbouw. 
Ook de afdelingen  inkoop, logis-
tiek en KAM gaan naar de flat. Eén 
en ander houdt in dat er in het 
huidige gebouw beneden plek vrij 
komt voor de afdeling automati-
sering.

Hako Electronics heeft weer de 
beschikking over alle ruimten bin-
nen de muren van ‘nummer tien’ 
en ook Tablin kan, na het vertrek 
van het technisch bedrijfsbureau, 
doorgroeien. 
Beneden en op de verdieping van 
het bestaande pand komen door-
braakpunten (met loopbrug) naar 
de flat. 

Het technisch bedrijfsbureau kan 
straks volop uit de voeten op de 
tweede en derde verdieping van 
de flat. Voor de bovenste verdie-
ping is vooralsnog geen bestem-
ming gepland. 
Van de aangekochte hal blijft een 
klein deel overeind. Dat deel is 
reeds aangetrokken bij de huidige 
werkplaats en zal van een nieuw 
dak plus beplating worden voor-
zien.

Volgend jaar juni, zo hoopt direc-
teur Wim Cobbenhagen, coördina-

tor van de uitbreidingsplannen, de 
nieuwbouw in gebruik te kunnen 
nemen. In het voorjaar wordt dan 
tevens begonnen met de aanpas-
singen op nummer tweeentwintig. 
Om  daar nieuwe ruimten te cre-
eren voor personeel dienen ook 
daar wat muurtjes omgehaald te 
worden.
‘Dat zal overlast geven. Het wordt 
even inschikken en aanpassen aan 
de situatie, maar daar krijgen we 
dan óók wat voor terug’, aldus 
‘bouwheer’ Wim Cobbenhagen. 

Rechts het huidige hoofdkantoor dat met een loopbrug met de nieuwbouw wordt verbonden.

Uit eerbetoon aan zijn vader Herman Siers, heeft 
algemeen directeur Peter Siers van de Siersgroep 
een replica van het standbeeld van zijn vader 
geschonken aan het bedrijf.
Staat Herman Siers sinds zijn 75ste verjaardag op 
21 december 2008 in weer en wind in de buiten-
lucht, zijn evenknie kreeg een overdekt plaatsje 
binnen de muren van het bedrijf.

Evenknie standbeeld 
‘binnengehaald’



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

De Siers Groep bestaat uit de 
werkmaatschappijen:

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

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

E-mail: 
a.bussmann@siersgroep.nl

Redactie De Bats
Postbus 307
7570 AH Oldenzaal

BATS PUZZEL 
EN FUN PAGINA

PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

OPLOSSING:

In de vorige Bats stond een lachspiegel-portret. Te moeilijk blijkbaar. Het was André van Duin. 
Geen winnaar dit keer vanwege te weinig inzendingen. Daarom voor de vakantieperiode maar 
weer een ouderwetse woordzoeker. De overgebleven letters vormen een woord.

Maak kans op een cadeaubon van 20 euro en stuur het woord vóór 1 november 
naar: a.bussmann@siersgroep.nl of naar het adres in het colofon.

Draadloos netwerk
Bij opgravingen in de Russische bodem op een diepte van 100 meter hebben Russische 
wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met een geschatte leeftijd van 1000 jaar. 
De Russen beschikten dus reeds 1000 jaar geleden beschikten over een koperen communica-
tienetwerk!

Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem gaan afgraven 
waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen. Deze vezels ble-
ken na onderzoek zo n 2000 jaar oud te zijn. De Amerikanen concludeerden daaruit dat hun 
voorouders reeds 2000 jaar geleden 
een zeer geavanceerd digitaal glasvezel 
netwerk in gebruik hadden. 

Een week later publiceren Twentse 
archeologen het volgende rapport: ‘Bij 
opgravingen in de Twentse bodem, 
even oostelijk van de kern van het dorp 
Markelo, tot op een diepte van 500 
meter, hebben Twentse wetenschap-
pers helemaal niets gevonden.’
De Twentse wetenschappers conclude-
ren hieruit dat de oude Twentenaren 
reeds 5000 jaar geleden beschikten 
over een draadloos netwerk.


