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Voorwoord Directie

Jullie zullen wel denken is dit de 
eerste Bats van 2011? Ja dat is zo! 
De gebruikelijke PaasBats is dit jaar 
vervallen omdat Pasen dit jaar rede-
lijk dicht op de ZomerBats zou vallen 
en daarom dus maar 2 Batsen dit 
jaar. Er is wel de nodige informatie 
aan jullie verstuurd via de mail of 
per post.
Dan eerst maar eens terugkijken 
op 2010 voor wat betreft de cij-
fers. Zoals al eerder aangegeven 
was 2010 voor wat betreft de vorst 
een zeer slecht jaar! De eerste 2 
maanden van 2010 vielen af en ook 
eind november en december waren 
wegens vorst en daarna kerstvakan-
tie onwerkbaar!
Al met al ongeveer 11 weken 
onwerkbaar weer op een totaal van 
ongeveer 46 productieve weken! 
Ongeveer 23% onwerkbaar dus!
Dit blijkt dan ook uit de omzet want 
deze is gedaald van b 99,3 miljoen 
over 2009 naar b 85,4 miljoen over 
2010. Niet alle werkmaatschappij-
en hebben van deze vorstperiode 
evenveel last gehad dus de omzet 
is maar met ongeveer 14% gedaald. 
Het resultaat over 2010 is uitgeko-
men op b 1,2 miljoen tegenover  
b 4,3 miljoen over 2009. Het is jam-

mer voor jullie maar hierover is 
helaas geen winstdeling (volgens 
ons winstdelingsreglement) moge-
lijk. Laten we proberen van 2011 een 
jaar te maken dat dit wel weer lukt! 
Aan het weer tot nu toe kan het in 
ieder geval niet liggen.
De werkvoorraad is nog steeds goed 
te noemen en ons personeelsbe-
stand staat nu op 566 medewerkers 
tegenover 526 vorig jaar in dezelfde 
periode. Met een beetje geluk met 
het weer in de rest van dit jaar 
en natuurlijk jullie allerbeste inzet, 
waarbij VEILIGHEID en KWALITEIT 
van werken bovenaan moet staan 
zou de b 100 miljoen omzet behaald 
kunnen gaan worden. Ik hoop voor 
ons allen dat dit lukt en dat ik jullie 
dan volgend jaar zou mogen mede-
delen dat er weer winst gedeeld 
mag worden. Doe jullie best!
Achter ons ligt ook alweer ons tra-
ditionele personeelsfeest bij de Pan 
op de Tankenberg. Bijna 600 mede-
werkers (incl. partners) waren hierbij 
aanwezig en hebben denk ik een 
leuk feest mogen meebeleven.
Ook kan ik jullie mededelen, dat 
onze eventuele nieuwbouw in Almere 
definitief niet doorgaat. Het contract 
met Nuon Warmte hebben wij maar 

voor een (kleiner) deel behouden 
en daarbij is het werkaanbod in dat 
deel ook nog veel minder als voor-
gaande jaren! Dus geen nieuwbouw 
in Almere. Wel hebben we, han-
gende de aanbesteding van NUON 
meegedaan op een andere aanbe-
steding en wel die van Eneco Koude 
en Warmte en wel voor het gebied 
Utrecht, Nieuwegein en Houten. En 
deze hebben we aangenomen en 
we zijn er nu ook al werkzaam (met 
Stadsverwarmings-werkzaamheden) 
in dit gebied. Een voor ons nieuwe 
regio!
Verder is er op dit moment vol-
doende werk bij al onze werk-
maatschappijen en zitten we dus 
op dit moment in rustig vaarwa-
ter. Er raast echter nog wel een 
storm over Bouwend Nederland 
en de wereld!! Gemeentes moeten 
bezuinigen! Nieuwbouw woningen 
worden steeds minder verkocht/
gebouwd! Bij de aanleg van (nieu-
we) wegen is de afgelopen jaren al 
een inhaalslag geweest! Landen die 
door Europa (Ierland, Griekenland, 
Portugal) overeind gehouden moe-
ten worden. Onrust in Noord Afrika 
en Midden Oosten! Genoeg signa-
len dus waar je niet rustiger van zou 
moeten worden. Maar wij zijn maar 
een klein radertje in die grote, zeer 
grote molen.
We kunnen niets anders dan ons 
allerbest doen. Veilig werken en de 
juiste kwaliteit leveren en dan maar 
hopen dat al deze ellende snel over 
zal waaien.

Afsluitend wil ik jullie allemaal toch 
nog bedanken voor de inzet en 
motivatie in 2010 en natuurlijk de 
eerste helft van 2011. Laten we pro-
beren om van 2011 net zo’n jaar te 
maken als 2009.
Het is een hele uitdaging maar niets 
is onmogelijk! Succes!!

Voor nu wens ik jullie allen een 
fijne zomervakantie toe met hopelijk 
mooi weer. Rust goed uit en tot de 
2e helft van 2011.

Fijne Vakantie en tot ziens.
Peter Siers.

Beste lezers 
van deze 
Vakantie Bats,

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zit de eerste helft van het jaar er 
al weer op. Een half jaar dat zich tot nu toe heeft gemanifesteerd als goed 
werkbaar. Vergeleken met 2010 zijn de weersomstandigheden tot op heden 
veel gunstiger. Geen of nauwelijks vorst en verder een heel mooi en zelfs 
warm en zeer droog voorjaar. Daarover tot zover dus niets te klagen. Of het 
moet zijn dat het te droog is!
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De beslissing om dit jaar geen 

PaasBats te laten verschijnen 

viel bijna gelijk met de melding 

van Annette Bussmann, de 

redactrice van De Bats, dat zij 

stopt met het redactiewerk. 

Na jaren van volledige toewijding 
en enthousiasme bij het maken 
van de Bats heeft Annette werk in 
de kinderopvang gevonden. Naast 
het actief meewerken verricht zij 
bij haar nieuwe werkgever ook het 
redactiewerk voor het personeels-
blad en de website. Wij wensen 
Annette veel succes, maar vooral 
ook veel plezier bij haar nieuwe 
werkgever. Annette, bedankt voor 
afgelopen jaren. 

De aankondiging van het vertrek 
van Annette bracht de vraag met 
zich mee: Hoe nu verder? Als snel 
vonden wij een nieuwe collega, die 
vanaf 1 juli 2011 de redactiewerk-
zaamheden overneemt. Om toch 
een zomerbats vol met interes-
sante verhalen te laten verschijnen 
heeft de tijdelijke redactie onder 
andere een beroep gedaan om de 
eigen medewerkers voor het aanle-
veren van bijdragen.

Zo heeft uitvoerder Martijn Worm 
een bijdrage geleverd over de 
werkzaamheden bij pompstation 
Boele voor Vitens en levert uit-
voerder Nol Hertsenberg een bij-
drage over de saneringswerkzaam-
heden in de wijk Zuid-Berghuizen 
te Oldenzaal. Rayonleider Frank 

De hobby van….. Paul Kiewik

“Aan het werk bij ± 80º Celsius!!”

Zwembad, zonneweide en saunacabines

Iedere werkdag zijn we allemaal druk met werkzaamheden binnen één van de B.V.’s van de
Siers Groep. Paul Kiewik is al ruim 24 jaar werkzaam bij Tablin, thans als Teamleider van de
afdeling Geodesie & GIS in Oldenzaal.

In de eerste Bats van het jaar 2005 is er een item besteed aan een hobby van Paul, namelijk
het fotograferen van militaire vliegtuigen, ook wel spotten genoemd. Deze hobby heeft Paul
nog steeds. Aangezien er fors bezuinigd wordt op defensie uitgaven, gaan er binnen de
NAVO steeds meer militaire vliegvelden sluiten. Spotters dreigen uit te sterven….

Naast het spotten heeft Paul nog een hobby. Sinds december 2006 verzorgt hij als vrijwilliger
op de maandagavond drie keer de “Aufguss” bij Sauna Saré in Oldenzaal. Wat is Aufguss?
Dit wordt verderop verduidelijkt. Eerst iets algemeens over de oorsprong en werking van een
sauna.

Het precieze ontstaan van de sauna is niet bekend. Bekend is wel dat de sauna al werd
gebruikt door de antieke Indiërs, de Scythen en in de antieke Griekse cultuur.
In de Middeleeuwen was de sauna in heel Europa verbreid en werd als de belangrijkste
mogelijkheid om je te reinigen gezien. In Finland is de saunacultuur goed behouden
gebleven en verder ontwikkeld. Een bezoek aan een sauna is thans vooral voor lichamelijke
ontspanning, gezondheid en verbetering van het welzijn. Tijdens een bezoek aan de sauna
wordt de lichaamstemperatuur verhoogd tot wel 39 °C (een kunstmatige koorts). Het lichaam
reageert daarop door te gaan zweten. Het doel van het zweten is om de temperatuur van het
lichaam weer omlaag te brengen, doordat warmte wordt afgevoerd. Dit heeft verschillende
positieve gevolgen, zoals:

Wensing heeft een bijdrage over 
de werkzaamheden, die Siers voor 
Eneco Warmte verricht.
Directeur Harry Moek, die ook een 
artikel over hem zelf zal aantreffen 
in deze Bats (25-jarig jubileum) 
heeft een bijdrage over de werk-
zaamheden, die Tablin voor Ziggo 
en Enexis verricht.

Ook op sportief gebied is Siers 
actief geweest. Directeur Wim 
Cobbenhagen heeft een bijdrage 
over de marathon van Enschede 
waaraan enkele Siers-medewerkers 
deelnamen. Daarnaast is er op 
2 juli de 1ste Siers Wielertocht 
gehouden.

Van het personeelsfeest is een 
fotocollage opgenomen. Alle foto’s 
van het personeelsfeest zijn op het 
intranet van www.siersgroep.nl te 
vinden. 

De tijdelijke redactie heeft beslo-
ten om een aantal vaste rubrie-
ken in deze Bats niet aan bod 
te laten komen. In de winterbats 
zullen deze rubrieken weer wor-
den behandeld. Een vaste rubriek 
wordt wel behandeld, namelijk De 
Hobby van… Ditmaal wordt de 
Aufguss-hobby van Paul Kiewik, 
teamleider Tablin, besproken.

De tijdelijke redactie bedankt 
iedereen die een bijdrage aan 
deze Bats heeft geleverd en wenst 
alle lezers een fijne zomervakantie 
toe.

Op 22 mei is onze zoon Remco 
plotseling overleden. Graag 
willen we alle medewerkers 
bedanken voor het medele-
ven en de vele kaarten die we 
hebben ontvangen.

Jolanda en Henk Mombarg  
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In februari 2011 is Siers een contract overeengekomen 
met Eneco Warmte & Koude. Dit contract heeft een 
looptijd van 3 jaar. In dit contract zijn eenheidsprijzen 
afgesproken voor het uitvoeren van werkzaamheden op 
het gebied van stadsverwarming en koude en bestaan 
o.a. uit: 
a aanleg van terreinleidingen, staal/pur/pe, op nieuw-

bouwlocaties;
a vervanging van oude terreinleidingen door nieuwe 

terreinleidingen, staal/pur/pe;
a het maken van steelflex huisaansluitingen;
a de aanleg van leidingen (staal) door de blokken 

heen (aanleg in kruipruimte);
a de aanleg van verdeel- en stijgleidingen in de hoog-

bouw.

Het gebied waar binnen de werkzaamheden zullen 
gaan plaatsvinden zijn: Amersfoort, de wijk Vathorst;
Houten; Nieuwegein; een deel van de stad Utrecht, 
incl. projecten in het centrum.

De eerste projecten zijn in week 11 opgestart in 
Houten, namelijk de aanleg van leidingen en naïsoleren 
van 50 woningen op Castellum Oost. In Castellum West 
zijn diverse leidingen in hoogbouw aangebracht. 

Erwin Hamer heeft deze eerste twee werken opgestart 
met zowel eigen mensen als ingehuurde mensen. Tom 
Mulder (trainee) heeft in het veld deze werken bege-
leid, bijgestaan door Erwin. Eloy de Koning en Robbert 
de Visser hebben vervolgens de werkzaamheden voor 
Eneco van Erwin overgenomen. Gezien de drukte die er 
is en de intensiviteit van de werken zal deze bezetting 
wellicht op korte termijn nog verder uitgebreid gaan 
worden.

Na de eerste twee klus-
sen zijn er inmiddels 
meerdere klussen bijge-
komen, o.a. de hoog-
bouw “de Baten” in 
Nieuwegein en in Utrecht 
op het Janskerkhof. Dit 
werk ligt in het hartje 
centrum en hier moeten 
oude stalen leidingen, 
vaak nog bekleed met 
kurk, vervangen worden 
door nieuwe staal/pur/
pe-leidingen. 

Het contract hebben wij 
niet alleen op basis van 
de ingediende prijzen 
binnen kunnen slepen 
maar is ook te danken 
aan ons kwaliteits-

plan, wat door het Technisch Bedrijfsburo van Siers 
is geschreven, welke bij de aanbesteding ingeleverd 
diende te worden. Wij hebben kwaliteit altijd al in een 
hoog vaandel staan en dat is middels dit plan nogmaals 
op schrift gezet.

Na een introductiebijeenkomst waar zowel mensen van 
Eneco als van Siers bij aanwezig waren, zijn de contac-
ten tussen de mensen geïntensiveerd. We mogen nu 
al wel zeggen dat wij met Eneco een nieuwe opdracht-
gever erbij hebben die “samen” met de aannemer 
het werk wil maken. Beide partijen hebben oog voor 
elkaars standpunten en streven ernaar om een werk zo 
efficiënt en kwalitatief goed mogelijk uit te voeren.

Inmiddels sturen de uitvoerders Eloy en Robbert de 
werkzaamheden aan vanuit ons nieuwe, gehuurde, 
kantoorpand in Houten. Dit pand bestaat uit diverse 
kantoorruimtes, een schaftruimte en een opslag-/
werkplaatsruimte. En is inmiddels ingericht om aan de 
wensen en eisen te voldoen.

Rayonleider Frank Wensing

Eneco Warmte & Koude
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Met het invoeren van de huisaan-
sluitingen moeten tevens eventu-
ele verschillen/conflicten worden 
opgelost: de hoofdleidingen zijn 
via andere wegen en door verschil-
lende organisaties ingewonnen en 
beheerd zoals ook bij de huisaan-
sluitingen.

Het leeuwendeel van het werk 
vindt plaats in India. Dit omdat 
dit kwalitatief prima kan en om 
reden van de kosten enerzijds en 
de opschaalbaarheid van de orga-
nisatie anderzijds. Enexis wil in 
Nederland een team van 24 teke-
naars opzetten, dat via de AQL-

methode controle kan uitvoeren 
op het werk uit India, maar ook 
de meer complexe of onduidelijke 
gegevens met behulp van lokale 
kennis kan verwerken. Het team 
zal vanaf week 26 worden bemand 
door Tablin en USG.

De eerste medewerkers, die later 
ook als coördinatoren zullen optre-
den in het team, zijn inmiddels 
opgeleid en gecertificeerd. Voor 
Tablin zijn dit Janneke Hoek en 
Melvin Ubro. Zij zijn als het ware 
de pioniers in het project en zullen 
straks een belangrijke rol vervullen 
bij de realisatie van het project.

 Tablin-Enexis projectteam 
“Vectoriseren HAS” gecertificeerd

Enexis gaat de komende anderhalf jaar miljoenen schetsen van huis-

aansluitingen G en E vectoriseren. De gegevens van de aansluitingen 

worden ingebracht in het geografisch informatie systeem GEN, waar 

ook het hoofdleidingnet is ingebracht.

Kwartiermakers Tablin Enexis: 
Melvin Ubro en Janneke Hoek

Het volledige team, inclusief twee “reservespelers”, is al op locatie geweest en bestaat uit (vlnr) Abner Koolstra, Arno Kaper, Patrick Balubun, 
Sheila Alazawi, Jarno Hoff, Roman van der Worp, Marcela Rakic, Janneke Hoek, Tan Dinh en Melvin Ubro.
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Leo heeft in de jaren dat hij nu bij 
Siers werkt met veel verschillende 
collega’s gewerkt, in de beginja-
ren met Lou Rink, bij elkaar zo’n 
12, 13 jaar. Vervolgens met Gerrit 
Beverdam en daarna met Jan 
Schonewille, toen nog een aantal 
jaren uitgeleend aan de Cogas 
en nu alweer een aantal jaren met 
Rein Bakker bij Siers.

Leo werkte in de beginjaren in 
ploegen van rond de tien man, 
dit vond hij geweldig om te doen. 
Veel onderlinge grappen, wis-
selende samenstellingen met wie 
je werkte maar wel een grote 
vaste club. Je met zijn allen inzet-
ten om een goed product af te 
leveren.
Leo doet alle werkzaamheden die 
er zijn binnen Siers, maar hij vindt 
het nog steeds het mooiste om 
met waterleidingen te werken, 
vooral als er een collega voorbij 
loopt en die even goed nat spui-
ten… Maar serieus dit vindt Leo 
echt mooi om te doen, het totale 
pakket rondom de waterleidingen 
verloopt gewoon goed. Je plant 
het werk, licht de mensen in waar 
je aan het werk gaat, bericht Vitens 
en dan kun je de klus klaren. 
Leo geeft aan wel soms moeite te 
hebben met alle eisen die er nu 
gesteld worden door de opdracht-
gevers of de wet. Alles moet nu 
in meerdere handelingen verricht 
worden en daarnaast blijven de 
bij- en nascholingen. Leo vindt het 

Leo is op 20 maart 1986 in dienst gekomen van Siers, zijn neef Wim 

Ekkel was al werkzaam bij Siers en vertelde aan Leo dat er voor hem 

zeker werk zou zijn bij Siers. Leo hoorde dit op woensdagavond van 

zijn neef, ging donderdag op gesprek bij Tonny Vruggink en kon direct 

na dit gesprek aan het werk.

Jubilaris Leo Albers

Hierbij wil ik directie en 
collega`s en het personeel van 
de nutsbedrijven bedanken
voor de gezellige middag van 
mijn 25 jarige jubileum bij 
Siers in de kantine,
en voor de bloemen en de 
cadeau`s.
 

Leo en Hanny Albers
Angela en Erik

Patrick en Renate

- BEDANKT -

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEPNaam: Leo Albers
Geboren: 5 maart 1962
Gehuwd met: Hanny
Kinderen: 2 kinderen, beide uit huis, eerste kleinkind 
wordt geboren in september 
Andere werkgevers voor Siers: Plegt en HWZ
In dienst bij Siers sinds: 20 maart 1986
Functie: Monteur gas en water

Als ik een andere baan moest kiezen: Vrachtwagenchauffeur op 
rijafstand van huis, zodat Leo elke avond gewoon thuis kan zijn
Collega die een pluim verdient: Alle collega’s waar Leo in de 
afgelopen 25 jaar mee gewerkt heeft
Leukste T.V. programma: Sportprogramma’s, Politie op de hielen
Lievelingseten: Erwtensoep met veel vlees (speklappen en eisbein), 
gemaakt door Hanny 
Eet perse geen: Spruiten
Favoriete artiest of groep: Bon Jovi, Leo gaat ook naar hun 
concerten en piratenmuziek 
Mooiste vakantieland: Oostenrijk, voor het wandelen, 
laatste wandeltocht was tot 3250 meter hoogte
Heb een grote hekel aan: Mensen die liegen
Ben gek op: Vrouw, kinderen en ook alvast op het 
toekomstige kleinkind
Zou graag een avondje stappen met: Chantal Janzen
Wil absoluut nooit gezien worden met: Gordon
Hobby’s: Tuin, klussen in en om het huis en in de winter 
klaverjassen onder andere samen met schoonvader
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wel leuk om dan samen met de 
collega’s naar zo’n cursus te gaan, 
leert dan toch wel weer de nieuw-
ste inzichten en ideeën.
Het mooiste project waar Leo aan 
gewerkt heeft, vond hij het ver-
diepte spoor in Nijverdal. 
Door middel van 22 meter diepe 
persingen de leidingen leggen en 
dat het dan ook allemaal lukte 
zoals vooraf bedacht gaf een zeer 
goed gevoel. Daarvoor was inten-
sieve samenwerking en veel over-
leg met alle collega’s die ook aan 
dit project werkten nodig, maar 
dit gaf Leo wel het gevoel van een 
echte uitdaging die ze met zijn 
allen aangegaan zijn.
Afsluitend verteld Leo nog over het 
project de Graaf in Almelo: “Tonny 
Vruggink zat samen met Leo op 

een vlot, waarbij Tonny zich nog 
vasthield aan de kade, Leo zette 
af richting het water waarop Tonny 
hele lange armen dacht te hebben, 
maar uiteindelijk toch tussen de 

kade en het vlot in het water viel. 
Vervolgens vroegen ze aan Tonny 
om even heen en weer te lopen, 
dan wist ook iedereen hoe diep het 
daar nu was”.

Linda 
Bruning 
 
P&O-
adviseur 

In september 1989 begon Linda als 
(leerling) verpleegkundige bij de 
LosserHof, later onderdeel uitma-
kend van de Twentse Zorgcentra. 
Toen Linda na 13 jaar met veel 
plezier gewerkt te hebben met 
verstandelijk gehandicapten, de 
mogelijkheid kreeg om deel uit 
te gaan maken van de Afdeling 
P&O greep ze die kans met beide  
handen aan. Linda volgde de deel-
tijd HBO opleiding Personeel en 
Arbeid in de avonduren en ronde 
deze met een diploma af. 

Na ruim 20 jaar bij de Twentsche 
Zorgcentra te hebben gewerkt was 
Linda toe aan nieuwe uitdaging. 

Duidelijk was voor Linda, dat zij zou 
gaan solliciteren bij een organisa-
tie, waar de mens centraal staat. 
Meerdere mensen wezen Linda 
op de Siers-organisatie. Haar sol-
licitatiebrief had niet op een beter 
moment bij Siers op de deurmat 
kunnen vallen, want er was net 
besloten om de afdeling P&O uit 
te gaan breiden met een adviseur.  
 
Op 7 juni trad Linda in dienst 
bij de Siers Groep als P&O-
adviseur waar zij het kantoor 
deelt met Ronny en Leonie.  
 
Na enkele weken gewerkt te heb-
ben, concludeert Linda, dat ze 
een goede keuze heeft gemaakt 
om bij Siers te gaan werken. Op 
de vraag waarom, geeft Zij aan 
dat ‘’de betrokkenheid binnen het 
bedrijf groot is, de lijnen kort 
zijn waardoor er snel kan worden 
geschakeld en dat de medewer-
kers centraal staan’’. Met name dat 
laatste spreekt haar aan, want Linda 
typeert zichzelf als een mensen-
mens. Binnenkort zal Linda ook de 
PBM’s aan mogen trekken, want 
dan gaat zij kennis maken met de 
werkzaamheden in het veld, waar 
zij hoopt zoveel mogelijk collega’s 

te ontmoeten en een goed beeld 
te krijgen van de werkzaamhe-
den die allemaal worden verricht.  
 
Linda, 42 jaar, is een echte motor-
liefhebber, ze rijdt motor sinds 
1993, een hobby die zij deelt met 
haar vriend Roy. Jaarlijks wordt de 
TT te Assen bezocht. Als de motor 
niet wordt gepakt, dan vermaakt 
Linda zich goed met een boek of 
ze trekt de wandelschoenen aan 
voor een stevige wandeling.

Even 
voorstellen...

Wij willen de directie, Herman 
‘’pa’’ Siers en de collega’s, 
die in grote getale aanwe-
zig waren hartelijk bedanken 
voor het gezellige 25-jarig 
jubileumfeestje in Oldenzaal. 
Ook dank voor de bloemen 
en cadeaus die wij mochten 
ontvangen.

Henry en Rinette Brunsman

- BEDANKT -
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In de eerste Bats van het jaar 
2005 is er een item besteed aan 
een hobby van Paul, namelijk het 
fotograferen van militaire vliegtui-
gen, ook wel spotten genoemd. 
Deze hobby heeft Paul nog steeds. 
Aangezien er fors bezuinigd wordt 
op defensie uitgaven, gaan er bin-
nen de NAVO steeds meer mili-
taire vliegvelden sluiten. Spotters 
dreigen uit te sterven….
Naast het spotten heeft Paul 
nog een hobby. Sinds december 
2006 verzorgt hij als vrijwilliger 
op de maandagavond drie keer 
de “Aufguss” bij Sauna Saré in 
Oldenzaal. Wat is Aufguss? Dit 
wordt verderop verduidelijkt. Eerst 
iets algemeens over de oorsprong 
en werking van een sauna.
 
Het precieze ontstaan van de 
sauna is niet bekend. Bekend is wel 
dat de sauna al werd gebruikt door 
de antieke Indiërs, de Scythen en 
in de antieke Griekse cultuur.
In de Middeleeuwen was de sauna 
in heel Europa bekend en werd het 
als de belangrijkste mogelijkheid 

om je te reinigen gezien. In Finland 
is de saunacultuur goed behou-
den gebleven en verder ontwik-
keld. Een bezoek aan een sauna 
is thans vooral voor lichamelijke 
ontspanning, gezondheid en ver-
betering van het welzijn. Tijdens 
een bezoek aan de sauna wordt de 
lichaamstemperatuur verhoogd tot 
wel 39°C (een kunstmatige koorts). 
Het lichaam reageert daarop door 
te gaan zweten. Het doel van het 
zweten is om de temperatuur 
van het lichaam weer omlaag te 
brengen, doordat warmte wordt 
afgevoerd. Dit heeft verschillende 
positieve gevolgen, zoals: 
a Helpt tegen stress, moeheid en 

spanning.
a Het ontspant gespannen spieren
a Zorgt voor een betere 
 doorbloeding en is gezond 

voor je hart. 
a Het versnelt je stofwisseling
a Er komen natuurlijke 
 pijnstillers vrij
a Je verbrandt maximaal 300 

calorieën per keer.
a Het is goed voor je huid.

De Aufguss cabine
Het begrip Aufguss komt uit 
Duitsland en betekent vrij vertaald 
opgieten. De Aufguss cabine bij 
Saré biedt plaats aan ca. 65 per-
sonen. De persoon die de Aufguss 
verzorgt wordt Aufguss meester 
genoemd. Op maandagavond ver-
zorgt Paul een drietal Aufgussen. 
De aanvangstemperatuur bij een 
Aufguss is ± 82° Celsius!! De lucht-
vochtigheid is ongeveer 9%. Een 
Aufguss duurt ongeveer 15 minu-
ten. De Aufguss meester bepaalt 
welk thema voor de Aufguss wordt 
gekozen. Dat kan bijvoorbeeld een 
stilte Aufguss, een honing Aufguss, 
een berkentakken Aufguss zijn. De 
mogelijkheden zijn heel divers, 
dit ligt aan de creativiteit van de 
Aufguss meester.
Voorafgaand aan de Aufguss maakt 
Paul een aantal bordjes met ver-
schillende soorten vers fruit klaar. 
Deze worden tijdens de pauze 
van een Aufguss uitgedeeld. Ook 
wordt een aantal emmers met ijs-
blokken en scherfijs klaargezet. 
Als de voorbereidingen klaar zijn 
gaat Paul naar de Aufguss cabine en 
laat hij de gasten de cabine ingaan. 
Gaan ze te vroeg naar binnen dan is 
de kans groot dat ze het niet de vol-
ledige 15 minuten volhouden. Als 
alle gasten een plaatsje gevonden 
hebben vraagt Paul of iedereen 
bekend is met een Aufguss. Weet 
je wat er gaat gebeuren?
Als er gasten zijn die dit voor de 
eerste keer meemaken, dan volgt 
er een korte uitleg. 
Voor de Aufguss gebruikt Paul 8 
liter water, waarin een etherische 
olie zit. Door water met etherische 
oliën op de kachel te gieten, zal 
de luchtvochtigheid in de cabine 
snel toenemen. Door het wap-
peren met een handdoek wordt 
de vochtige lucht in beweging 
gebracht en hiermee wordt de 
natuurlijke isolatielaag, die ieder 
mens heeft, doorbroken. Hierdoor 
zal de gevoelstemperatuur toe-
nemen. Dit is te vergelijken met 
wanneer het 1 graad vriest en hard 
waait. Dan voelt het gevoelsmatig 
kouder aan, dan als het niet waait. 

De hobby van….. Paul Kiewik
“Aan het werk bij ± 80º Celsius!!”

Zwembad, zonneweide en saunacabines.

Iedere werkdag zijn we allemaal druk met werkzaamheden binnen 

één van de B.V.’s van de Siers Groep. Paul Kiewik is al ruim 24 jaar 

werkzaam bij Tablin, thans als Teamleider van de afdeling Geodesie 

& GIS in Oldenzaal.

De hobby van….. Paul Kiewik

“Aan het werk bij ± 80º Celsius!!”

Zwembad, zonneweide en saunacabines

Iedere werkdag zijn we allemaal druk met werkzaamheden binnen één van de B.V.’s van de
Siers Groep. Paul Kiewik is al ruim 24 jaar werkzaam bij Tablin, thans als Teamleider van de
afdeling Geodesie & GIS in Oldenzaal.

In de eerste Bats van het jaar 2005 is er een item besteed aan een hobby van Paul, namelijk
het fotograferen van militaire vliegtuigen, ook wel spotten genoemd. Deze hobby heeft Paul
nog steeds. Aangezien er fors bezuinigd wordt op defensie uitgaven, gaan er binnen de
NAVO steeds meer militaire vliegvelden sluiten. Spotters dreigen uit te sterven….

Naast het spotten heeft Paul nog een hobby. Sinds december 2006 verzorgt hij als vrijwilliger
op de maandagavond drie keer de “Aufguss” bij Sauna Saré in Oldenzaal. Wat is Aufguss?
Dit wordt verderop verduidelijkt. Eerst iets algemeens over de oorsprong en werking van een
sauna.

Het precieze ontstaan van de sauna is niet bekend. Bekend is wel dat de sauna al werd
gebruikt door de antieke Indiërs, de Scythen en in de antieke Griekse cultuur.
In de Middeleeuwen was de sauna in heel Europa verbreid en werd als de belangrijkste
mogelijkheid om je te reinigen gezien. In Finland is de saunacultuur goed behouden
gebleven en verder ontwikkeld. Een bezoek aan een sauna is thans vooral voor lichamelijke
ontspanning, gezondheid en verbetering van het welzijn. Tijdens een bezoek aan de sauna
wordt de lichaamstemperatuur verhoogd tot wel 39 °C (een kunstmatige koorts). Het lichaam
reageert daarop door te gaan zweten. Het doel van het zweten is om de temperatuur van het
lichaam weer omlaag te brengen, doordat warmte wordt afgevoerd. Dit heeft verschillende
positieve gevolgen, zoals:
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Hetzelfde gebeurt in de cabine. 
De werkelijke temperatuur daalt, 
maar door de luchtbeweging zal 
er een stijging van de gevoelstem-
peratuur bereikt worden. Dit zal 
ervaren worden als een heerlijke 
prikkeling van de huid.
De bovenliggende bloedvaten 
verruimen zich, waardoor een nog 
betere doorbloeding plaatsvindt. 
Het opgieten in de cabine gebeurd 
in vier etappes. Twee maal voor 
de pauze en twee maal na de 
pauze. Tijdens de pauze biedt Paul 
de gasten fruit en scherfijs aan. 
Met het scherfijs kan de gast zich 
een beetje afkoelen. Ook scherfijs 
onder je voeten leggen werkt heel 
verkoelend.
Iedere keer als er een volgende 
hoeveelheid water op de kachel 
gegoten is, gaat Paul krachti-
ger met de handdoek zwaaien. 
Er wordt meer lucht in beweging 
gebracht en naarmate de 4e ronde 
nadert, wordt de grens van het 
toelaatbare bereikt. De tempera-
tuur is inmiddels gezakt naar ca. 
72° Celsius, maar de luchtvoch-
tigheid is gestegen naar 30% à 
40%. Bij de laatste ronde schept 
Paul met de handdoek de warme 
lucht boven uit de Aufguss cabine. 
Daarna krijgen alle gasten, net 
als in de eerste drie rondes, een 
individuele windvlaag door middel 
van een specifieke wappertech-
niek. Veel gasten krijgen tijdens 
de laatste ronde kippenvel van de 
warmte.

Uiteraard kunnen de gasten de 
Aufguss vroegtijdig verlaten, want 
zegt Paul: Luister naar je lichaam, 
niet naar mij….
Als de Aufguss afgelopen is gaan 
de gasten naar buiten. Daar begint 
het afkoelen. Eerst moet je het 
lichaam af laten koelen in de bui-
tenlucht. De hoge hartslag moet 
weer op een normaal peil komen. 
Vervolgens is het de bedoeling dat 
de gasten zich gaan koelen onder 
een koude douche. Het koelen 
begin je zover mogelijk van je 
hart verwijderd, bij je enkels en je 
polsen. Je koelt in de richting van 
je hart. Op deze wijze stuw je het 
bloed richting je hart. Als laatste 
moet je ook het hoofd en de nek 
goed koelen. Dit voorkomt klach-
ten als hoofdpijn, duizeligheid en 
misselijkheid. Na de koude dou-
che is het aan te raden een koud 
dompelbad te nemen, waarbij ook 
je hoofd helemaal onder water 
moet…. Heel erg koud, maar wel 
goed voor je lichaam.
Een saunacomplex zonder een 
Aufguss cabine is volgens Paul 
tegenwoordig niet meer denkbaar. 
Voor het Aufguss ritueel heb je 
mensen nodig die onder deze 
extreme omstandigheden met een 
handdoek kunnen wapperen. Voor 
Paul is dit een geweldige hobby 
die hij graag nog heel lang wil 
blijven uitoefenen. Paul hoopt de 
lezers door dit verhaal een goed 
beeld te hebben geschetst van 
deze ‘luchtige’ hobby.

- Helpt tegen stress, moeheid en spanning
- Het ontspant gespannen spieren
- Zorgt voor een betere doorbloeding en is gezond voor je hart
- Het versnelt je stofwisseling
- Er komen natuurlijke pijnstillers vrij
- Je verbrandt maximaal 300 calorieën per keer
- Het is goed voor je huid

De Aufguss

De Aufguss cabine

Het begrip Aufguss komt uit Duitsland en betekent vrij vertaald opgieten. De Aufguss cabine
bij Saré biedt plaats aan ca. 65 personen. De persoon die de Aufguss verzorgt wordt
Aufguss meester genoemd. Op maandagavond verzorgt Paul een drietal Aufgussen.

De aanvangstemperatuur bij een Aufguss is ± 82° Celsius!! De luchtvochtigheid is ongeveer
9%. Een Aufguss duurt ongeveer 15 minuten. De Aufguss meester bepaalt welk thema voor
de Aufguss wordt gekozen. Dat kan bijvoorbeeld een stilte Aufguss, een honing Aufguss, een
berkentakken Aufguss zijn. De mogelijkheden zijn heel divers, dit ligt aan de creativiteit van
de Aufguss meester.

Voorafgaand aan de Aufguss maakt Paul een aantal bordjes met verschillende soorten vers
fruit klaar. Deze worden tijdens de pauze van een Aufguss uitgedeeld. Ook wordt een aantal
emmers met ijsblokken en scherfijs klaargezet.

Als de voorbereidingen klaar zijn gaat Paul naar de Aufguss cabine en laat hij de gasten de
cabine ingaan. Gaan ze te vroeg naar binnen dan is de kans groot dat ze het niet de
volledige 15 minuten volhouden. Als alle gasten een plaatsje gevonden hebben vraagt Paul
of iedereen bekend is met een Aufguss. Weet je wat er gaat gebeuren?
Als er gasten zijn die dit voor de eerste keer meemaken, dan volgt er een korte uitleg.

Aufguss cabine

Geboren:

Yannick Stijn Rogier, 
zoon van Lonneke en 
Bas Besems, 
geboren op 10 december 2010 
te Papendrecht

Aiden, 
zoon van Rodney en 
Denise Brink, 
geboren op 13 december 2010 
te Deventer

Jaylin Jo-anne Kirsten, 
dochter van Dennis en 
Christel Völkers, 
geboren op 18 december 2010 
te Ootmarsum

Luana, 
dochter van Francisco Prado 
en Lotte Minkeme, 
geboren op 22 december 2010 
te Dordrecht

Famke, 
dochter van Harald Scharphof 
en Carolien Bening, 
geboren op 20 maart 2011 
te Enschede

Daan, 
zoon van Mark en Esther 
Hasselerharm, 
geboren op 1 april 2011 
te Losser

Dewi, 
dochter van Erik Rouwhorst 
en Jessica Houtepen, 
geboren op 14 april 2011 
te Zieuwent

Lieke, 
dochter van Harm en 
Musetta Thuis, 
geboren op 16 april 2011 
te Duiven

Kyan, 
zoon van Bennie en 
Karin Lokhorst, 
geboren op 24 april 2011 
te Zwolle

Marit, 
dochter van Gabriëlle 
en Marcel Mol
geboren op 24 juni 2011
te Dordrecht

Personalia
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Met zijn LTS-diploma, richting 
Mechanische Techniek heeft Willy 
toen de overstap gemaakt. Bij Siers 
heeft hij vervolgens nog de nodige 
vaktechnische cursussen gevolgd, 
om van alle markten thuis te kunnen 
zijn in de werkplaats.
Willy kwam te werken onder Jan 
Vruggink. Omdat er in de werkplaats 
eerst nog geen werk voor hem was, 
ging hij met John Beernink mee 
om in den Lande raketboringen te 
maken. Met tussenpozen was hij in 
de werkplaats te vinden, maar als 
er weer ‘iets nieuws’ te doen was, 
ging Willy weer mee naar buiten. 
Deze werkzaamheden buiten waren 
veelal gekoppeld aan nieuwe werk-
methoden en nieuw materieel. 
Zo heeft hij stadsverwarmingsbui-
zen en spoorrails voorgespannen 
met behulp van een voorspanwa-
gen. Daarnaast heeft hij een aan-
tal jaren in Rotterdam meegewerkt 
met de glasvezelploeg, die gebruik 
maakte van in de werkplaats ontwor-
pen inblaasapparatuur. Willy heeft 
samen met Hans Jeha aardpennen 
geslagen met het in onze eigen 
werkplaats ontwikkelde apparaat.
Daar waar hij in de eerste jaren in 
de werkplaats nog aanhangwagens 
en haspelwagens bouwde, hield 
hij zich de laatste jaren o.a. bezig 
met het geven van instructies aan 
monteurs. Deze instructies had-
den o.a. betrekking op het werken 
met bepaalde gereedschappen en 
diverse meetapparatuur t.b.v. het 
(veilig) werken aan gasleidingen. 
Onlangs heeft Willy op eigen initi-
atief zijn baan bij Siers opgezegd 
om een toekomst te kiezen in de 
installatiebranche en witgoedsec-
tor. Deze sectoren hebben hem 
altijd geïnteresseerd, ook naast zijn 
werk bij Siers. 
Willy is altijd met veel plezier naar 
zijn werk gegaan en hield met name 
van de afwisseling van de werk-
zaamheden. Omdat zich nu een 
mooie gelegenheid voordeed, 
besloot Willy nog één overstap te 
maken. Met het vertrek van Willy 
raken we veel kennis kwijt in de 
werkplaats en het zal niet eenvou-
dig zijn om deze kennis op korte 
termijn weer op hetzelfde niveau 
te krijgen. 

Jubilaris Willy Heijdens

Nadat Willy zes jaar bij Installatiebedrijf Tijhuis had gewerkt als 

installateur, en bouwer van aanhangwagen en staalconstructies, 

solliciteerde hij bij Siers. Zijn broer Gerard werkte al lange tijd bij 

Siers en wist Willy er van te overtuigen dat hij daar maar eens moest 

solliciteren.

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEPNaam: Willy Heijdens

Geboren: 17 mei 1963

Gehuwd met: Judith

Kinderen: Rik, Lotte en Inge

In dienst bij Siers sinds: 2 juni 1986

Functie: Medewerker Technische Dienst

Collega die een pluim verdient: Ze verdienen allemaal een pluim, 

m.n. de jongens die in weer en wind in de sleuf staan

Leukste TV programma: Ik vertrek

Lievelingseten: zuurkool met spek en worst

Eet per se geen: broccoli

Favoriete artiest of groep: Beegees

Mooiste vakantieland: Denemarken

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

Ben gek op: huisje, boompje, beestje

Zou graag een avondje stappen met: mijn vrouw

Wil absoluut nooit gezien worden met: Frans Bauer

Hobby’s: fietsen en trompet spelen
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Siers heeft voor dit project de werk-
voorbereiding en de uitvoering 
voor Vitens gedaan. De huidige 
600mm betonnen transportleiding 
(bonna-buis) moest dusdanig om 
het pompgebouw worden verlegd 
dat deze niet in de weg zou lig-
gen voor de bouw van het nieuwe 
pompstation. 

Het huidige pompstation ligt ver-
diept in de bosrijke omgeving van 
Wezep, en is daardoor omringt 
door hoge steile taluds. Na het 
beoordelen van een aantal moge-
lijke opties is gekozen om de nieu-
we 630mm PE transportleiding 
onder het gebouw door te boren 
met een gestuurde boring. Om 
eventuele zettingen of zakkingen 
van het pompgebouw ten gevolge 
van de boring te registreren heeft 
Tablin voor en na de boring een 
deformatiemeting uitgevoerd.

Na de sterktebeproeving van de 
gestuurde boring moest de trans-
portleiding worden gekoppeld op 
een 300mm gietijzer die boven op 
het talud lag. Deze koppeling is 
gemaakt door een 400mm PE in 
het talud 5 meter omhoog te bren-
gen. Vervolgens kon de transportlei-
ding weer worden aangesloten op 
het huidige pompstation. Hiervoor 
moest de bestaande bonna-buis bui-
ten bedrijf worden genomen. Bij de 
eerste poging eind april was het te 
mooi weer. Men was bang dat het 
waterverbruik te hoog zou zijn, en 
dat de 300mm gietijzer deze vraag 
niet alleen aan zou kunnen. Er is toen 
besloten om de doorverbinding 
door te schuiven naar begin mei. 
Het afsluiterschema voor het huidige 
en toekomstige pompstation is dus-
danig opgebouwd dat de koppeling 
op het toekomstige pompstation 
gemaakt kan worden zonder dat de 
transportleiding nogmaals drukloos 
gemaakt moet worden.
Na de koppeling van de transportlei-
ding op het pompstation moest de 
transportleiding nog op drie andere 
leidingen worden ingebouwd. Als 
eerste zou de doorverbinding op 
de doorgaande bonna-buis 600mm 
worden gerealiseerd. Ook deze lei-
ding moest 5 meter hoog het talud 
op worden gebracht. Nadat de 
nieuwe transportleiding succesvol 
gekoppeld was op de bestaande 
transportleiding kon als laatste de 
koppelingen gemaakt worden op 
de 315 en 400mm PVC leidingen 
die onder andere Kampen voor-
zien van drinkwater. De onderlinge 
hoogteverschillen van de verschil-
lende leidingen maakte het voor de 
monteurs (Michel Kramer en Nikki 
de Nijs) nog een hele uitdaging om 
deze ingebouwd te krijgen op de 
630mm PE transportleiding.

Vanuit het pompstation Boele van Vitens in Wezep worden ondermeer 

de plaatsen Kampen, Emmeloord  en Hattem voorzien van drinkwater. 

Het huidige pompstation wordt binnenkort vervangen door een 

nieuw pompstation. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om een 

transportleiding en een aantal distributieleidingen te verleggen.

Pompstation Boele Vitens in Wezep

Inbouwing 400 PVC door monteurs 
Michel Kramer en Nikki de Nijs
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Op de koffie bij je collega in de 

tijd van de baas. Het overkwam 

Siers-medewerker Henri Wolters 

in de krokusvakantie. In de 

week van 23 februari hadden 

de meeste mensen vrij. Zo ook 

Erik Poelarends uit de fraaie 

landelijke buurtschap Arriën 

onder de rook van Ommen. 

De vakantieweek bood hem mooi 
de gelegenheid een prachtig pro-
ject voor zijn huis van nabij te 
aanschouwen. Erik: ‘voor ons huis 
waren ze bezig de N34 af te waar-
deren naar een erftoegangsweg 
en bij ons voor het huis werd een  
30km-zone gecreëerd. Dit werd 
gedaan door firma Heymans.’
Zo kon het gebeuren dat collega 
Henri Wolters opdracht kreeg de 
waterleiding af te koppelen. 
‘Nadat de waterleiding was afge-
koppeld heeft Heymans een 
betonnen duiker geplaatst van 2 
meter breed en 2,5 meter hoog. In 
deze tunnel zit ook een wild pas-
sage. Henri Wolters heeft samen 
met de machinist de waterleiding 
weer doorverbonden,’ laat Erik ons 
weten.

Omdat het maar één dag werk was 
hadden de heren geen keet ter 
beschikking. 
En dat was ook geen enkel pro-
bleem, want Erik had ter onder-
breking van de werkzaamheden 
een lekker bakje koffie gezet voor 
de arbeiders.

En dan is er koffie…
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Bas Damink 
 
Hoofd 
Technische 
Dienst

Na succesvolle afronding van 
zijn HBO-opleiding Autotechniek 
is Bas in dienst getreden bij John 
Deere te Enschede. Een cultuur-
verandering bij deze werkgever 
en de verslechterde economische 
omstandigheden heeft Bas doen 
besluiten om op zoek te gaan 
naar een nieuwe baan. Herman 

oude Lohuis hoorde van de vader 
van Bas, dat hij op zoek was naar 
een nieuwe baan en adviseerde 
Bas om bij Siers te solliciteren. De 
brief kwam, de gesprekken wer-
den gevoerd en op 1 april 2011 
trad Bas Damink, een rasechte 
Oldenzaler, bij Siers Leiding-
Montageprojekten Oldenzaal B.V. 
in loondienst en wel in de func-
tie van Hoofd Technische Dienst.  
 
‘’Ik heb geen seconde spijt gehad 
van mijn keuze om bij Siers in dienst 
te treden’’ zo geeft Bas aan. Om 
een goed beeld te krijgen van de 
werkzaamheden van Siers en van 
het materieel en materiaal waar-
mee door de medewerkers buiten 
wordt gewerkt, is Bas de eerste 
paar maanden van zijn dienstver-
band buiten aan het werk geweest. 
“Een ervaring, waar ik voor de toe-
komst veel aan heb, immers je leert 
zo de organisatie goed kennen”.  

Als echte Oldenzaler was Siers 
voor Bas, maar ook voor zijn vrien-
din Ellen, geen onbekend bedrijf. 
In Oldenzaal staat Siers bekend, 
zo geeft Bas aan, als een sociaal 
en goed georganiseerd bedrijf. Na 
enige maanden bij Siers gewerkt 
te hebben, kan Bas niet anders 
concluderen, dan dat dit klopt.
 
Bas, 29 jaar, heeft lang gevoetbald 
in het 1e elftal van Quick 20 te 
Oldenzaal, de voetbalclub waar 
de Siers-organisatie hoofdspon-
sor van is, zodat Bas voor velen 
geen onbekende is. Bas is nog 
steeds heel erg sportief ingesteld, 
zo liep hij op 17 april, twee weken 
nadat hij in dienst was getreden, 
al mee met het Siers-team bij de 
1/2 marathon van Enschede (zie 
bijdrage in deze Bats).

Even 
voorstellen...

Jan Eising

Uitvoerder 
Bliksem-
beveiliging

Sinds 4 april 2011 is Jan 
Eising de nieuwe Uitvoerder 
Bliksembeveiliging bij BOPA, waar 
hij Jan Eleveld heeft opgevolgd. 
“Feitelijk zijn mijn werkzaamhe-
den exact hetzelfde als bij mijn 
vorige werkgever Jules Goossens. 
Daar moest ik echter vertrekken 
vanwege een bedrijfseconomische 
inkrimping. Alleen hield ik mij daar 
ook bezig met een stukje sales”. 
Jan (58 jaar) is sinds 1990 al werk-

zaam in de overspanningsbeveili-
ging. “Toen hield ik voornamelijk 
presentaties voor installateurs. Ik 
ben in die jaren in diverse voetbal-
stadions in Nederland geweest.” 

Het liefst blijft Jan tot aan zijn 
pensioen werkzaam in de blik-
sembeveiliging en overspannings-
beveiliging. “Bliksem blijft een 
onvoorspelbaar natuurverschijn-
sel. Bij bliksembeveiliging moet 
je een gevoel hebben. Normaal 
gesproken is drie maal drie negen. 
Echter, wanneer je met bliksem te 
maken hebt, is het antwoord op 
drie maal drie een getal tussen de 
acht en de tien.”

Tot op heden bevalt het Jan uit-
stekend bij BOPA. “Ik werk hier in 
een prettige werkomgeving, met 
fijne collega’s. En zo veel verschil 
zit er niet tussen de Twentse en 
de Drentse mentaliteit”, vertelt 
Jan lachend. Humor is cruciaal, 
met humor kun je vaak veel pro-
blemen bij zowel opdrachtge-

vers als bij collega’s bespreek-
baar maken. Daarnaast moet je 
uiteraard beschikken over goede 
kennis van de materialen/materie 
waarmee je werkt.” Jan heeft dan 
ook een aantal jaren terug de cur-
sus “Nieuwe norm bliksembeveili-
ging” gevolgd. 

Als vooropleiding heeft Jan in zijn 
vroegere schooljaren de “oude” 
MTS richting elektrotechniek 
gevolgd, en aansluitend een avond-
opleiding Middle Management.

Jan is 32 jaren getrouwd met 
Janny, en heeft drie volwassen 
kinderen. Jan is woonachtig in 
een oud-Saksische boerderij in 
Oosterhesselen. “Ik mag graag 
een beetje “boeren” en knutselen 
thuis. Momenteel ben ik bezig met 
de restauratie van een hydraulische 
maaibalk. Op onze boerderij heb-
ben we een tiental kippen, twee 
honden, twee paarden en ook nog 
onbekend aantal muizen.”

Even 
voorstellen...
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DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEPNaam: Harry Moek

Geboren: 21-03-1959

Woonplaats: Oldenzaal

Gehuwd met: Tanja

Vader van: Justus (15), Victoria (13) en Rosa (9)

Hobby’s: Racefietsen en mountainbiken, mijn oldtimer 

de Volvo Amazon Combi, lekker koken, de tuin, muziek 

(na jaren onlangs gestopt als trombonist bij de ‘Blauw’n 

Moandag Kapel’), opera/jazz (binnenkort weer het Northsea 

Jazzfestival!), voorzitterschap van de Stichting Cultuurprijs 

Geert Christenhusz, Rotary (ik maak daarbinnen ook nog 

eens deel uit van de carnavalstak De Pimpelmeez’n), mijn 

bestuurslidmaatschap van de stichting Oldenzaal Stapstad, 

en dat heeft ook weer alles met carnaval te maken.

Algemeen directeur Tablin op 23 juni 25 jaar in dienst

Harry Moek: ‘Ik denk dat ik wel in het servies pas’

Als geboren Drent bracht Harry Moek zijn jeugd door in het Groningse 

Stadskanaal. Tot en met zijn kandidaatsexamen aan de toenmalige 

Technische Hogeschool Twente (de huidige Universiteit Twente) zag 

hij een toekomst als techneut in de electronica-wereld wel zitten. 

‘Daarna merkte ik toch dat ik mensen en organisaties interessanter 

vond en besloot ik voor mijn doctoraaltitel verder te gaan met de 

studie bedrijfskunde.’

Alzo passeerde Moek als twintiger 
de poorten van Siers om het groei-
ende bedrijf van Herman Siers 
onder de loep te nemen.
‘Hoe ontwikkelt zich de markt in 
deze kabelwereld? Ik mengde mij 
tussen de mensen, sprak met rela-
ties, belichtte sterke en zwakke 
punten van het bedrijf en schreef 
een beleidsvisie voor de lange ter-
mijn. Het werd een breed uitge-
meten studieobject. Bij de verde-
diging van mijn afstudeerscriptie 
in 1986 zat Herman Siers uiteraard 
in de zaal. Mijn werk werd door de 
commissie beloond met een dikke 
zeven.
‘Een zeven? Wat is dat?’, riep 
Herman na mijn betoog uit. ‘Het is 
een acht!’ En aldus geschiedde.

De oud-baas, die zich in de jaren 
tachtig steeds meer richtte op 
behoud van de kwaliteitszorg, 
wilde Harry Moek niet kwijt en 
stelde hem aan als zijn  directiese-
cretaris. Een mooie naam voor de 
functie van de pas afgestudeerde. 
‘Het was een gestreken vlag die de 
lading moest dekken’, lacht Harry 
er al terugblikkend om .
Aan de drie ‘ing-en’ die het bedrijf 
telde, te weten Theo Volmer, 
Herman oude Lohuis en Wim 
Cobbenhagen werd op manage-
mentniveau een ‘ir’ toegevoegd. 
En ook die begon ‘aan de schop’.
‘Helemaal terecht. Want ik kwam 
binnen met een bagage van theo-
retische kennis in een bedrijf waar 
de praktijk dagelijks de boventoon 
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voert. Ik voelde de vraagtekens om 
mij heen. Maar ik heb letterlijk met 
de neus in de aarde gezeten en 
meegelopen met de ploegen om 
te horen wat er speelt en hoe er 
gedacht werd.’
Programmeerwerk voor de nacal-
culatie, de certificering voor de 
branchevereniging waren zaken 
die Harry onder zijn hoede nam. 
Vervolgens richtte hij zich op de 
nieuwe sleufloze gestuurde boor-
technieken. ‘Wat doen wij als 
bedrijf hier mee? Gaan we zelf 
apparatuur aanschaffen? De con-
clusie was dat het aanbod groter 
was dan de vraag. Het staat mooi, 
zo’n imposant ding met je naam er 
op, maar dan? Maar besloten werd 
niét zelf te kopen.’

Op naar Tablin
In ’91 vroeg Herman Siers Harry 
Moek de bakens te verleggen naar 
‘de tekenkamer’. ‘De automatise-
ring werd steeds meer een hot 
item, en als vertegenwoordiger van 
de vereiste kennis daarover werd ik 
boven bedrijfsleider Ben Nijmeijer 
en diens sous-chef Martin Gelink 
geschroefd.’ Tablin telde op dat 
moment een dertigtal werknemers. 
Digitalisering deed niet alleen zijn 
intrede in het tekenwerk, maar ook 
het inmeetwerk bij landmeetkun-
dige projecten moderniseerde. 
‘Henk Ensink was daarbij de man 
die mij voorzag van kennis die ik 
zelf niet had’, weet Harry nog.
De verwachte groei bleef niet uit. 
Vestiging Zwolle kwam erbij. Een 
goede ‘place to be’, want grote 

netbeheerders als Gazo, WMO en  
IJsselmij waren er vertegenwoor-
digd. 
In 1994, het jaar dat Peter Siers 
het bedrijf van zijn vader overnam, 
werd Harry Moek officieel de alge-
meen directeur van Tablin. ‘Peters 
komst betekende een nieuwe fase. 
Je zou kunnen denken dat na zo’n 
machtswisseling iedereen binnen 
het managementteam op zoek 
gaat naar zijn eigen nieuwe plek. 
Maar alles gebeurde zeer zorgvul-
dig en zónder ellebogenwerk. We 
gingen als één team verder voor 
het gezamenlijke belang, de neu-
zen dezelfde kant op.’
In ’99 volgde het grote project 
voor Nuon, waarbij massaal ana-
loge gegevens werden omgezet 
naar digitaal. Duiven en Ridderkerk 
kwamen erbij en Tablin groeide 
naar bijna 220 personeelsleden.
‘Qua personeelsbezetting topja-
ren, maar erg vervelend toen eind 
2002 de markt op zijn gat kwam te 
liggen. We moesten gaan snijden, 
ook in vast 
personeel, en 
gingen terug 
naar 75 man. 

Met een 
geleidelijke 
groei naar 
110 man per-
soneel is de 
situatie van-
daag de dag 
bestendig.
‘We liggen 
goed in de 

markt, hebben een goede naam 
en doen waar we goed in zijn. 
Ik denk dat ik hier wel in het 
servies pas. Alles is handenwerk, 
mensenwerk. Sfeer en motivatie 
zijn belangrijke peilers. Respect 
voor mensen betaalt zich terug 
in inzet. We zijn dienstverleners, 
elke dag leggen we hier samen 
de puzzel opnieuw.

Een mooie wens voor de 
toekomst?
‘Die gaat wat mij betreft richting 
het beheer. De info rond het net-
tenbeheer is steeds belangrijker 
geworden. Alles hangt er aan 
vast. Wij hebben de know-how 
complete netwerkadministraties 
over te nemen. Voor wat kleinere 
beheerders doen we dat al. Ik 
vind dat een mooie toekomst-
wens. En bij dit alles wens ik 
natuurlijk dat het karakter van dit 
mooie familiebedrijf behouden 
blijft.’  
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Sanering Zuid Berghuizen te Oldenzaal

In dit gebied gaat Siers eerst de 
gasleiding en de electra kabel 
opnieuw leggen. Dat houdt in, 
dat de Siers-medewerkers 8,5 km 
kabel en 6,5 km gasbuis gaan leg-
gen. Wanneer deze werkzaamhe-
den zijn afgerond en de kabels en 
gasbuizen onder spanning en druk 
staan, dan worden alle woningen 
gesaneerd. Als dit heeft plaats-
gevonden, dan worden alle oude 
kabels en gasbuizen verwijderd en 
wordt er een glasvezelnet gelegd 
tot in de woningen. 

De aanleg van de nieuwe kabels 
en gasleiding wordt uitgevoerd 
door Siers-medewerkers Gerard 
Schotman en Johannus Letteboer. 
De saneringswerkzaamheden wor-
den uitgevoerd door de Siers-
medewerkers Jeroen Duinkerken, 
Oguzhan Yilmas, Rick Lempsink, 
Rein Hesseling en Rein Bakker. Nol 
Hertsenberg is de verantwoorde-
lijke uitvoerder voor deze werk-
zaamheden.

Na jaren van afwezigheid is Siers weer werkzaam in haar thuisplaats 

Oldenzaal. In opdracht van COGAS is Siers namelijk gestart met het 

saneren van de tweede fase in de wijk Zuid Berghuizen (zie overzicht 

bijlage). Het betreft in totaal 440 woningen. Het gehele project moet 

eind november 2011 opgeleverd worden.

Overzicht sanering Zuid Berghuizen.

Richtlijn planning uitvoering:

Start Gereed

Fase 1 mei-2010 feb-2011

Fase 2 feb-2011 nov-2011

Fase 3 sep-2011 mrt-2012

Fase 4 jan-2012 jul-2012

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Overzicht sanering Zuid Berghuizen.

Richtlijn planning uitvoering:

Start Gereed

Fase 1 mei-2010 feb-2011

Fase 2 feb-2011 nov-2011

Fase 3 sep-2011 mrt-2012

Fase 4 jan-2012 jul-2012

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Gerard Schotman
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We hadden ons afgevraagd waar-
om er bij het inschrijven werd 
gevraagd naar de te lopen tijd, 
wat bleek we werden verdeeld 
over verschillende startvakken 
afhankelijk van de opgegeven tijd. 
Net als vorig jaar was het start-
schot weer niet te horen en begon 
iedereen te lopen op het moment, 
dat de lopers bij hen in de buurt in 
beweging kwamen.

Het nieuwe parkoers begint al te 
wennen, maar de temperaturen 
in Enschede, op de dag van de 
wedstrijd, zijn al jaren de warm-
ste van de maand april en levert 
voor menige loper een extra han-
dicap op. Ook dit jaar was het 
weer warm, niet zo warm als in 
2010, maar aan het eind van de 
halve ging dit wel zijn tol eisen. 
Desondanks hadden de lopers na 

afloop een voldaan gevoel. De 
meeste waren de wedstrijd goed 
doorgekomen door de bananen 
die elk jaar weer door directeur 
Herman oude Lohuis, halverwege 
de marathon in Lonneker worden 
verstrekt. Het volgende loopeve-
nement waar we met Siers aan 
deel willen nemen is de 5 km 
bedrijvenloop of de halve mara-
thon van de Huttenkloasloop op 2 
oktober aanstaande in Oldenzaal. 
Hier moeten we de eerste plaats 
van vorig jaar in het bedrijvenloop-
klassement verdedigen. Een ieder 
die hier aan mee wil doen, kan 
zich vanaf nu opgeven bij Benno 
Benneker.

Wim Cobbenhagen

Halve Marathon van Enschede

Op 17 april was het dan zo ver. Met twee teams nam Siers deel aan 

de halve marathon van Enschede. Naast de lopers die bijna elk jaar 

deelnemen, Erna en Marinus Jasper, Benno Benneker, oud collega 

Theo Kleizen en Wim Cobbenhagen, waren er dit jaar voor het eerst 

bij Thijs Westerbeek, Bas Damink en Ron van Oort. Als gastloper liep 

Olaf Dood mee. Voor het eerst in al die jaren, dat we in Enschede 

meelopen, was er een fotograaf om voor de start een teamfoto te 

maken (op deze foto ontbreekt Ron van Oort).
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Peter Kraaijeveld was de eerste 
uitvoerder waaronder Henri kwam 
te werken. Henri werkte 12 jaar 
lang samen met Rein en dat beviel 
de heren erg goed. In die jaren 
volgde Henri ook de vakopleidin-
gen Buizenlegger en Kabelwerker. 
Hij was er destijds niet gelukkig 
mee dat hij weer aan de studie 
moest, maar is achteraf blij dat hij 
het heeft gedaan. 
Toen Rein enige tijd ziek was en 
Henri alleen met kraanmachinist 
Gerard Hollink het werk moest kla-

ren, bleek dat erg goed te gaan. 
Het gevolg daarvan was dan ook, 
dat Rein niet terug kwam bij Henri 
toen Rein weer hersteld was. Dit 
vonden de heren helemaal niet 
leuk, maar natuurlijk was het voor 
Henri wel de bevestiging dat hij 
het werk alleen met Gerard kon 
klaren en dat de werkleiding het 
volste vertrouwen in hen had.
De eerste collega die aan de 
ploeg van Henri werd toegevoegd 
was Gerjan Jasper. Gerjan koos 
na enkele jaren bij Siers te heb-

ben gewerkt voor een ander vak-
gebied, maar heeft inmiddels de 
Siers gelederen weer versterkt. 
Daarna kwam Paul Luttikhuis bij de 
ploeg. Paul hoefde hij niet veel te 
leren, want de oud-kraanmachinist 
was al lang bekend met de werk-
zaamheden bij Siers. Inmiddels 
is ook Paul al vele jaren met zijn 
eigen ploeg op pad.
Het laatste jaar werken Henri, 
Gerard en Frank Cents samen en 
die samenwerking bevalt Henri 
ook erg goed. 
Het liefst werkt Henri in het hoofd-
leidingwerk. Doorgaans is dit werk 
voldoende voorhanden en dus is 
hij erg tevreden over zijn werk.
In de avonduren en op zaterdag 
handelt Henri al jaren in auto’s in 
zijn eigen woonplaats. Zolang hij 
zijn baan bij Siers en deze auto-
handel kan blijven combineren, zal 
hij dat zeker doen.

Jubilaris Henri Jurjens

Henri was destijds niet zo’n studiebol. Na een aantal jaren LTS had hij 

het wel gezien op school en ging hij aan het werk. 

Hij begon zijn carrière als stratenmaker bij Lareco. Hij deed dit werk 

altijd met veel plezier, maar kreeg steeds vaker rugklachten. Dit heeft 

hem doen besluiten de overstap te maken naar Siers. Henri’s buurman 

en zwager, Rein Bakker, heeft hem geholpen om bij Siers ‘binnen te 

komen’. 

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEPNaam: Henri Jurjens

Geboren: 25 december 1964

Gehuwd met: Herma

Kinderen: geen

In dienst bij Siers sinds: 5 mei 1986

Functie: Voorman kabels en buizen

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: autohandelaar

Collega die een pluim verdient: Gerard Hollink, hij doet altijd goed 

zijn werk en kan lekker koffie zetten.

Leukste TV programma: Top Gear

Lievelingseten: broodje shoarma

Eet per se geen: doperwten en spruiten

Favoriete artiest of groep: Normaal en piratenmuziek 

Mooiste vakantieland: Spanje aan de kust

Heb een grote hekel aan: eigenlijk nergens aan

Ben gek op: mijn vrouw

Zou graag een avondje stappen met: mijn vrouw

Wil absoluut nooit gezien worden met: geen idee

Hobby’s : autohandel
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Hij had zijn vijftigste verjaar-
dag op de vijftiende april dit 
jaar eigenlijk stil willen houden. 
Bert Spaan vierde het feestje in 
privé-kring en was dan ook blij 
verrast toen hij  terug op zijn 
werk alsnog oog in oog kwam 
te staan met een levensgrote 
Abraham voor de deur.
Omdat de Oldenzaler veel klick-
meldingen doet voor Siers in 
Twello hadden zijn vindingrijke 
collega’s zeer toepasselijk de 
tekst ‘Klickspaan 50’ bedacht.
Bert had er niet op gerekend, 
maar waardeerde de actie bij-
zonder.
Natuurlijk werd het feest 
gevierd met gebak en kreeg de 
Abraham enkele toepasselijke 
cadeaus toebedeeld.

Klickspaan 50

Sander 
Souverijn

Trainee

Sander Souverijn is op 4 oktober 
2010 als trainee via detacheringbu-
reau KP&T bij Siers gestart. Na een 
opleiding tot onderwijs-assistent 
vond hij dat hij nog niet was uitge-
leerd en besloot hij nog een aantal 
jaren student te blijven. Ditmaal 
koos hij een heel andere richting, 

HBO Bouwkunde. Deze studie is 
hem erg goed bevallen, zodat hij 
na het behalen van zijn diploma 
op zoek is gegaan naar werk. De 
eerste drie maanden tijdens het 
solliciteren heeft hij gewerkt in 
een fabriek en vervolgens door 
naar Siers om daar de theorie in de 
praktijk te gaan brengen.

Voor Sander is het belangrijk om 
bij een werkgever te werken waar 
hard gewerkt wordt maar waar tij-
dens het werk zeker ook tijd is voor 
humor en plezier. En dat is zeker 
gelukt bij Siers. Sander typeert 
zijn collega’s als behulpzaam, er 
is een wederzijdse interesse en 
de sfeer onderling is goed. Dit 
heeft Sander zowel ervaren bin-
nen de afdeling calculatie waar hij 
is gestart als nu in Twello waar hij 
samenwerkt met de uitvoerders. 
Zijn werkzaamheden bestaan nu 

uit 80% binnenwerk en 20% bui-
ten met de uitvoerders naar de 
projecten.
Daarnaast valt hem de sociale 
betrokkenheid en de gemoedelijke 
sfeer binnen het bedrijf op. Sander 
is te typeren als een rustige man, 
die in zijn werk nauwkeurig en pre-
cies is, wat naar zijn mening ook 
een vereiste is voor zijn werkzaam-
heden, want de kosten moeten 
goed in de gaten gehouden wor-
den. Het bevalt Sander zo goed 
binnen Siers dat hij hoopt dat hij 
na afronding van zijn traineeship 
kan blijven!

Wanneer Sander niet aan het werk 
is maakt hij tijd voor zijn vriendin 
en voetbalt hij in het 1ste elftal van 
de Zweef in Nijverdal, waarvoor hij 
twee keer in de week traint.

Even 
voorstellen...
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Niet veel later werd Henk uitge-
nodigd voor een gesprek. “Ik heb 
toen gesproken met Koos Schaap, 
John Markerink, Gé Nijenhuis en 
Aad Hoeven. Ik weet nog goed 
dat ik de dag na het gesprek bij 
Hako werd gebeld door mijn oude 
werkgever G. Voskamp uit Almelo. 
Bij G. Voskamp had ik zes jaren 
gewerkt als Elektromonteur in de 
bouw. Echter, daar ging het al een 
tijdje wat slechter. Dan kon ik een 

25-jarig dienstverband

Henk Meulink

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEPNaam: Henk Meulink

Geboren: 15 mei 1961

Gehuwd met: niet meer

Kinderen: Daniëlla (24 jaar), Samantha (23 jaar), Mitchel (18 jaar)

Andere werkgevers vóór Hako: G. Voskamp en Messerschmitt

In dienst bij Hako sinds: 9 juni 1986

Functie: zelfstandig monteur CAI  

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: ik wil geen andere 

baan, deze baan bevalt mij uitstekend

Collega die een pluim verdient: Ab Bos vanwege zijn inzet 

en Roetje Pendjol omdat hij met zijn humor veel voor elkaar krijgt 

 

Leukste TV programma: Pain game

Lievelingseten: Pannenkoeken naturel

Eet pers se geen: Gamba’s

Favoriete artiest of groep: Adele

Mooiste vakantieland: Cuba

Heb een grote hekel aan: Stortbuien

Ben gek op: Motorrijden

Zou graag een avondje stappen met: Maakt mij niet uit met wie 

ik op stap ga, als het maar gezellig is.

Wil absoluut nooit gezien worden met: Terroristen

Hobby’s: Motorrijden, stappen, computeren. 

Henk weet zich nog goed te herinneren toen hij 25 jaren geleden bij 

Hako is begonnen. Hako had een vacature in het Dagblad van Oosten 

(tegenwoordig De Twensche Courant Tubantia) geplaatst, waarin 

stond vermeld dat ze op zoek waren naar een Hulpmonteur voor de 

kabeltelevisie. 

paar maanden werken, en vervol-
gens een paar maanden weer niet. 
Ik heb toen nog een korte periode 
via een uitzendbureau gewerkt bij 
Messerschmitt, waarna ik vervol-
gens heb gesolliciteerd bij Hako. 
Toen ik dus net op gesprek was 
geweest, werd ik weer benaderd 
door G. Voskamp, of ik terug wilde 
komen. Ik heb dat aanbod afge-
wezen, terwijl ik nog niet eens 
zeker wist of ik daadwerkelijk kon 
beginnen bij Hako. Ik had echter 
voor mijn gevoel goede gesprek-
ken gehad bij Hako.” En dat goede 
gevoel was dus wederzijds. Op 9 
juni 1986 is Henk bij Hako in dienst 
getreden. De eerste 3 maanden 
vormde Henk samen met nog een 
nieuwe Hulpmonteur een koppel. 
Alleen deze Hulpmonteur was na 
3 maanden al weer vertrokken, en 
toen stond Henk er feitelijk alleen 
voor. “Vooraf keek ik vrij simpel aan 
tegen het werk bij Hako. Voordat ik 
begon met werken ben ik naar de 
LTS in Almelo geweest, waar ik 
de opleiding elektrotechniek heb 
afgerond. Ik dacht dat het werk 
bij Hako het simpel aan elkaar 
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25-jarig dienstverband

Henk Meulink

Joost Jacobs

KAM-
medewerker 
Siers Leiding-
Montage-
projekten 
Oldenzaal 
B.V.

In 2010 heeft Joost zijn HBO-
opleiding Integrale Veiligheids-
kunde succesvol afgerond. Met het 
diploma aan de muur ging Joost 
vol goede moed op zoek naar een 
baan. ‘’Het valt zwaar tegen om als 
pas afgestudeerde een passende 

werkplek te vinden’’, zo geeft Joost 
aan. Naast zijn studentenbaantje 
bij de Mercedesdealer Baan in 
Hengelo nam hij een (tijdelijke) 
baan bij Staples Office Center te 
Hengelo als verkoopmedewerker. 
Immers ‘’er moet wel geld op de 
plank komen’’.

Joost is op een bijzondere wijze 
met de Siers-organisatie in aanra-
king gekomen. Normaliter wordt 
Siers benaderd door sollicitanten, 
maar in het geval van Joost heeft 
Siers hem benaderd. Joost had zijn 
CV op Monsterboard geplaatst en 
zo kwam Siers aan de gegevens van 
Joost. Na een uitgebreide sollicita-
tieprocedure bood Siers Joost een 
baan aan als KAM-medewerker. 
En zo trad de 24-jarige Joost op 
1 april 2011 bij Siers in loondienst. 
Sedertdien deelt hij een kantoor 

met Roland Christenhusz. ‘’Met 
veel plezier ga ik elke dag weer 
naar het werk’’ 
Aan werken hoefde Joost niet te 
wennen, wel aan het de hele dag 
zitten op een bureaustoel. Joost 
geeft aan zeer leergierig te zijn en 
elke dag leert hij bij over de KAM-
aangelegenheden binnen Siers. 
Op termijn, zo geeft Joost aan ‘’wil 
ik een volledig zelfstandige KAM-
medewerker binnen Siers zijn’’. 

Joost woont samen in Hengelo 
met Rijlana, met wie hij een doch-
tertje heeft van 5 jaar (Noa).

In zijn vrije tijd trapt Joost graag 
een balletje op het voetbalveld, en 
de thuiswedstrijden van FC Twente 
gaan niet aan hem voorbij. 

Even 
voorstellen...

Ik wil iedereen bedanken die 
aanwezig was bij mijn recep-
tie, maar ook degenen die 
helaas verhinderd waren, naar 
aanleiding van mijn 25-jarige 
jubileum. Ook wil ik ieder-
een bedanken voor de fijne 
samenwerking in de afgelo-
pen 25 jaren.

Almelo, Henk Meulink

- BEDANKT -
verbinden van draadjes inhield, 
maar dat bleek in de praktijk toch 
heel anders te zijn. Gelukkig heb ik 
het werk wel onder de knie gekre-
gen.” In de 25 jaren die  Henk 
nu bij Hako in dienst is, heeft hij 
niet alle jaren voor Hako gewerkt. 
Henk is nog een periode uitge-
leend aan Muller. Toen was Muller 
al wel een bedrijfsonderdeel van 
Siers, maar maakte Hako nog geen 
onderdeel uit van de huidige Siers 
Groep. Inmiddels werkt Henk zo’n 
18 jaren via Hako voor de Cogas, 
samen met nog een aantal andere 
collega’s van Hako. “Ook Roetje 
Pendjol, Ab Bos, Harry Poorthuis 
en Adnan Acar werken net zoals 

ik voor de Cogas. We gaan ech-
ter allemaal zelfstandig op pad. 
Het mooie aan mijn werk vind ik 
de vrijheid en de afwisseling. Je 
weet namelijk niet wanneer je ’s 
ochtends begint en waar je die 
dag overal terecht zult komen.” 
Henk heeft niet echt bijzondere 
dingen of projecten meegemaakt 
in de 25 jaren die hij werkzaam is 
bij Hako. Dat wil niet zeggen dat 
Henk het niet naar zijn zin heeft 
bij Hako. Integendeel zelfs. “Ik ga 
elke dag nog met veel plezier naar 
mijn werk. Het liefst blijf ik dan ook 
tot aan mijn pensioen werkzaam 
in mijn huidige functie. Ik kan mij 
geen betere baan wensen!”
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Zoals we dat al jaren doen gaan 
we ook voor 2012 weer een 
kalender uitgeven namens de 
Siers bedrijven. 

We hebben in de afgelopen jaren 
veelal gebruik gemaakt van foto’s 
van onze projecten, waarbij de 
focus op de techniek lag. We zijn 
echter een bedrijf, waarin de mens 
centraal staat en waar de mens ook 
de belangrijkste schakel is in de 
kwaliteit, die we nastreven.

Het is om die reden, dat we op de 
komende kalender de mensen in 
de organisatie een gezicht willen 
geven. Dat willen we doen door 
onze medewerkers te vragen 
zichzelf en/of evt. collega’s op foto 
te (laten) zetten in combinatie met 
hun werk. Het thema daarbij is: 

“trots op ons werk”

Hoe dit thema wordt uitgewerkt mag 
ieder zelf bepalen, de relatie tussen 
mens en werk moet natuurlijk wel 
herkenbaar zijn.

Jullie kunnen je bijdrage tot 
10 september mailen naar:

debats@siersgroep.nl

We hopen dat we voldoende 
materiaal binnen krijgen om een 
mooie kalender samen te stellen.  
Het kan zijn dat er een selectie 
nodig is en dat niet iedere inzending 
geplaatst gaat worden.

Hieronder enkele tips:
Bij gebruik van GSM: denk aan een 
schone lens. Wees niet te bang om 
“dichtbij” te fotograferen, laat je on-
derwerp beeldvullend zijn! Vaak is 
het spannende stuk van een foto te 
ver weg. Probeer foto’s, indien mo-
gelijk, buiten te maken. Foto’s binnen 
vragen vaak om extra (flits-)belich-
ting, wat de nodige eisen stelt aan 
de camera en flits. Enigszins onder-
belichte foto’s kunnen achteraf beter 
gecorrigeerd worden dan overbe-
lichte foto’s.
Hoe meer licht in de omgeving, hoe 
scherper de foto’s. Zorg dat je de ca-
mera op je onderwerp scherp stelt, 
niet op de achtergrond.

Bij voorbaat dank voor jullie 
inzendingen. 
Jullie zijn trots op jullie werk en 
wij zijn trots op jullie! Laten we 
dat volgend jaar eens aan de 
buitenwereld tonen!

OPROEP
Help mee de kalender 2012 van de Siers bedrijven 

een gezicht te geven!

Bij deze willen wij de directie, 
oud baas Herman Siers en 
collega’s hartelijk bedanken 
voor de gezellige middag, 
bloemen en cadeaus die ik 
mocht ontvangen naar aan-
leiding van mijn 25-jarig jubi-
leum.

Harry en Ina Meulenveld 
uit Ruurlo

- BEDANKT -
Wij hebben genoten van de 
receptie van mijn 25-jarig 
jubileum bij Siers. Bedankt 
directie en collega’s voor 
hun aanwezigheid en de 
cadeaus die ik heb ontvan-
gen. Herman Siers wil ik nog 
speciaal bedanken voor zijn 
persoonlijke brief.

Johan en Kiki Nijland

- BEDANKT -

Stefan 
Fikkert

Trainee

Sedert 22 februari 2011 is 
Stefan Fikkert als trainee werk-
zaam op de afdeling calculatie. 
Stefan heeft de opleiding Land 
en Watermanagement aan de Van 
Hall Larenstein behaald, daarvoor 
had hij al de studie Werktuigbouw 
afgerond. Deze combinaties van 
studies maken hem breed inzet-
baar en sluiten goed aan bij zijn 
werkzaamheden bij Siers. 

Stefan geeft aan, dat hij voor nieu-
we projecten calculeert hoeveel 
werkzaamheden er verricht moe-
ten gaan worden, zodat er een 
juiste offerte opgesteld kan wor-
den voor de klant. 

Zijn huidige werkzaamheden beval-
len hem goed, in de toekomst 
hoopt hij zijn werkzaamheden ver-
der te kunnen uitbreiden. Dat vindt 
hij ook het mooie van trainee zijn, 
het kunnen ervaren wat de verschil-
lende werkzaamheden inhouden.

Op het moment dat Stefan startte 
binnen Siers kon hij gelijk mee naar 
het personeelsfeest, dat beviel 
hem erg goed. Hij ziet dat er 
veel gedaan wordt voor de mede-
werkers, op allerlei gebieden. Het 
samenwerken met zijn collega’s 
vindt hij prettig.

Stefan vertelt dat hij voor zijn hui-
dige werkzaamheden geconcen-
treerd moet kunnen werken, door-
zettingsvermogen moet hebben 
en dat technisch inzicht een pré is.

Stefan gaat in zijn vrije tijd graag 
vissen, onder andere op forel. Hij 
woont samen met Iris.

Even 
voorstellen...
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Door het sluiten van het pompsta-
tion aan de Nieuwe Marktstraat te 
Nijmegen en de uitbreiding van 
bestemmingsplan “Waalsprong” 
zal Vitens in de toekomst nieuwe 
transportleidingen moeten aan-
leggen. Siers had de opdracht om 
een tracéonderzoek te verrichten 
en een begroting op te stellen, 
zodat Vitens de haalbaarheid van 
het project kan toetsen.

In dit project speelden een aantal 
zaken (waaronder, ondergrondse 
archeologische waarden, (her)
ontwikkelingsplannen en bodem-
verontreinigingen) waardoor het 
tracé toch flink werd aangepast 
ten opzichte van het allereerste 
ontwerp.

Om deze klus te kunnen klaren zijn 
de taken verdeeld over een aantal 
mensen op het TBB.

Jan Leferink op Reinink heeft het 
gehele tracéonderzoek verricht. 
Hij is in eerste instantie veel op 
pad geweest om te gaan schou-
wen. Daarnaast heeft hij ook de 
overleggen gevoerd met de ver-
schillende betrokken instanties, 
zoals Gasunie, Rijkswaterstaat, 
Gemeente Nijmegen en Water-
schap Rivierenland, om op voor-
hand de tracés te laten beoordelen 
zodat deze in de engineeringsfase 
vergund kunnen worden.
 
Doordat het tracé veelal op parti-
culiere grond is geprojecteerd heb 

je ook te maken met veel grond-
eigenaren. De transportleidingen 
doorkruisen de percelen van ca. 
200 perceeleigenaren. Martijn 
Zomerman heeft al deze grondei-
genaren in kaart gebracht. Martijn 
heeft ook het gehele tracé gescand 
op bodemverontreinigingen. Dit 
heeft toch nog geresulteerd in 
twee grote tracéwijzigingen.

Uiteraard moet de tracéstudie ook 
op tekening worden vastgelegd. 
Jelle Andela heeft de tracés digi-
taal ingetekend. Nadat het gehele 
ontwerp gereed is gekomen heeft 
Pieter Huiskes onder leiding van 
John Lubberding de uitvoerings-
begrotingen opgesteld.

Om het geheel eenduidig en slui-
tend te krijgen zijn er de laatste 
twee weken veel afstemmingen 
en controles uitgevoerd door 
Ivo Giesselink en Jochen Tulp in 
samenspraak met de hierboven 
genoemde personen. Uiteindelijk 
is de klus binnen de gestelde tijd 
en in goede harmonie met Vitens 
geklaard. Het is nu afwachten of 
Vitens ook daadwerkelijk overgaat 
tot aanleg van de transportleidin-
gen.

TBB in de bres voor Fikkersdries

Eind maart heeft Siers een opdracht van Vitens ontvangen om 

een tracéstudie te verrichten naar de koppeling van pompstation 

Fikkersdries met een aantal transportleidingen in de regio Nijmegen. 

Na een startoverleg met Rene Vijge en Pierre Basten (projectleiding 

Vitens) had het Technisch Bedrijfsbureau (TBB) exact twee maanden 

de tijd om zeven transportleidingen met diameters van 250 mm PVC 

tot 630 mm PVC te traceren met een totaal lengte van iets meer dan 

27 kilometer. 

Links 
Martijn Zomerman 
rechts Jan Leferink 

op Reinink.
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De data zijn softwarematig overgezet uit andere syste-
men, maar zowel in de voorbereiding en opschoning 
vooraf als in de nabewerking en controle achteraf bleek 
veel werk te zitten. Daarnaast zijn er een aantal kwali-
teitsslagen gemaakt. 
Inmiddels is het hele Nederlandse net van Ziggo in 
ORCA overgezet en voldoet de kwaliteit aan de door 
Ziggo gestelde criteria.
Het projectteam bestond uit een team op locatie van 
Ziggo in Zwolle en een team binnen Tablin Oldenzaal. 
Herman Telgenkamp is vanuit Tablin de projectcoördi-
nator geweest, het werk in Oldenzaal werd door Jan 
Billijon en Jan Manenschijn aangestuurd.

Tablin hoopt in de toekomst, net als in de tijd vóór de 
migratie, voor de reguliere organisatie van Ziggo aan 
het werk te blijven.

Projectteam migratie 
ZIGGO bijna klaar
Op het moment, dat deze Bats wordt gedrukt 

heeft Tablin een langlopende opdracht voor Ziggo 

afgerond. Tablin heeft in de afgelopen 4 jaar voor 

Ziggo gewerkt om de migratie van de netwerkdata 

naar Smallworld-ORCA te ondersteunen. 

Siers Groep is nog steeds opzoek naar nieu-
we medewerkers voor haar diverse bedrij-
ven. Op de website www.siersgroep.nl staat 
onder de kop Vacatures vermeld, welke 
vacatures er bij de bedrijven van de Siers 
Groep zijn. Voorheen werd er aan de mede-
werker van Siers een beloning van netto 
a 125,00 uitbetaald, wanneer die een nieuwe 
collega had voorgesteld en deze ook daad-
werkelijk voor bepaalde tijd in dienst werd 
genomen. Een extra beloning van netto  
a 125,00 werd aan de medewerker van Siers 
uitbetaald, wanneer met deze nieuwe colle-
ga een dienstverband voor onbepaalde tijd 
werd aangegaan.

De Directie heeft voor 2011 besloten om de 
medewerkers van Siers die voor een vacature 
een nieuwe collega voorstellen, en die collega 
wordt vervolgens ook daadwerkelijk voor be-
paalde tijd in dienst genomen, een beloning 
van netto q 250,00 uit te betalen.

Aan alle medewerkers van Siers wordt ge-
vraagd om de vacatures die op de website 
vermeld staan, onder de aandacht bij een 
geschikte kandidaat te brengen. Want de 
medewerkers van Siers zijn nog altijd onze 
beste ambassadeurs. Daarnaast blijkt ook 
uit onze ervaringen van het afgelopen jaar 
dat onze eigen medewerkers toch vaak met 
gemotiveerde en passende kandidaten ko-
men. 

Wanneer u of eventuele kandidaten vragen 
heeft over de vacatures kunt u bellen naar 
0541-572200 en vragen naar de afdeling 
P&O. Zij zullen zorgen dat uw vragen beant-
woord worden.

BELONING
VOOR HET VOORSTELLEN 
VAN NIEUWE COLLEGA’S

Op de foto het team bij Ziggo in Zwolle, vlnr Randy Chömpff, 
Willem Christenhusz, Patrick Balubun, Marcela Rakic, 
Herman Telgenkamp, Roman van der Worp.
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Gert-Jan 
Haket

Trainee

Gert-Jan werkt sinds half oktober 
2010 als trainee voor Siers en dat 
bevalt hem heel erg goed. Gert-
Jan waardeert de collegialiteit, de 
gezelligheid en is erg te spreken 
over de manier van werken binnen 
Siers. Dat begon al toen hij sollici-
teerde, Siers was het eerste bedrijf 
wat zijn reiskosten vergoedde van 
zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs 

naar Oldenzaal. Dit is Gert-Jan bij-
gebleven vooral omdat zoals hij 
zegt “Ik vroeg er niet om, kwam 
toch naar Oldenzaal voor mezelf, 
om te bekijken of ik zou passen 
binnen de Siers organisatie”.

Nadat hij met een goed gevoel 
uit het gesprek kwam, heeft hij 
zelf nog met een andere trainee 
gesproken, die eigenlijk alleen 
maar bevestigde wat hij had 
gehoord in het gesprek.
Gert-Jan had de luxe om te kun-
nen kiezen uit een aantal werkge-
vers maar Siers stak er voor hem 
duidelijk bovenuit als toekomstige 
werkgever.

Gert-Jan werkte voor Siers als 
werkvoorbereider bij Eneco en 
calculator bij Nacap. Voor hem is 
de sfeer en uitdaging binnen een 
bedrijf erg belangrijk en die was er 
niet meer in zijn vorige werkkring.

Gert-Jan werkt nu veel samen met 
Bas Besems, voor het project RET-
Informatie zuilen. Dit project is in 
een afrondende fase, daarnaast is 
hij nu aan het schouwen voor Arkel 
en Brielle.
Gert-Jan ervaart de ruimte om 
te leren en vindt uitdaging in zijn 
werkzaamheden. Belangrijk voor 
de uitoefening van zijn functie 
vindt hij dat je doet wat je hebt 
gezegd, dat je eerlijk bent en dat 
je een uitdaging niet uit de weg 
gaat. Maar het belangrijkste is, wat 
hij ook ziet als cultuur binnen Siers, 
dat er respect is voor de mens.

In zijn vrije tijd ontspant Gert-Jan 
zich door te sporten, onder andere 
vechtsporten; Krav maga en MMA 
(Mixed Martial Arts) en motor te 
rijden op zijn Yamaha R6. Dit is zijn 
uitlaatklep. Gert-Jan heeft  een 
vriendin Cindy.

Even 
voorstellen...

Peter Pols

Trainee/
uitvoerder

Peter Pols is op 1 januari 2011 bij 
Siers gestart als trainee in een ver-
sneld traject tot uitvoerder. Peter 
heeft voordien gewerkt bij ver-
schillende werkgevers, waaronder 
Eneco en Liander. Daar was hij 
onder andere werkzaam als pro-
jectcoördinator, projectmanager 
en teamleider. Zijn werkzaamhe-
den waren vooral gericht op de 
voorbereidende kant van een pro-
ject. Peter is nu binnen Siers voor-
namelijk werkzaam in projecten 

met hoofdleidingen onder andere 
voor CAI/Telecom aansluitingen, 
gas, water en elektra. Waarbij het 
grootste verschil met zijn vorige 
werk is, dat nu het werk echt uit-
gevoerd moet worden, het geld 
moet verdiend worden! 

Dit is volgens Peter ook terug te 
zien in de aantallen vergaderin-
gen en op de manier hoe beslui-
ten genomen worden. Het is voor 
Peter een verademing om in een 
bedrijf te werken waar de beslui-
ten gelijk worden uitgevoerd en 
toegepast. Het verspillen van tijd 
en dus geld wordt tot het mini-
mum beperkt.

Peter ervaart Siers als een bijzon-
der prettige werkgever, de sfeer 
in het bedrijf is goed, gemoe-
delijk, er is veel belangstelling 
voor elkaar, je bent geen nummer. 
Hij ervaart dat er ruimte is om 
te leren, door het gehele bedrijf 
heen. Daarnaast ziet hij dat bin-
nen Siers de mentaliteit is: geen 
(niet teveel) woorden maar daden 

waarbij er vooral oplossingsge-
richt gewerkt wordt.

Als belangrijke karaktereigen-
schappen voor het goed kunnen 
werken als trainee typeert Peter 
het volgende: Je moet zelfstan-
dig kunnen werken, assertiviteit 
kunnen tonen, zowel naar je men-
sen als naar je opdrachtgever. De 
klus moet goed geklaard wor-
den. Hierbij moet je altijd zoeken 
naar een oplossing. Daadkrachtig 
zijn en verantwoordelijkheid dur-
ven en kunnen nemen zijn hierbij 
belangrijk.

Peter is getrouwd en is drie jaar 
geleden verhuisd van Rotterdam 
naar Hardenberg, hij is een voet-
balliefhebber en mag graag leuke 
dingen doen samen met vrienden.
Peter geeft aan dat de overstap 
van woonplaats en andere werk-
gever hem erg mee is gevallen, 
belangrijk is hoe je jezelf opstelt 
en dat je open blijft staan voor 
nieuwe zaken aldus Peter.

Even 
voorstellen...



PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

28

Tom Brinks

Trainee 
Tablin

Een ruime twee weken is Tom 
Brinks nu werkzaam als Trainee 
bij Tablin. Ondanks deze korte 
periode geeft Tom (25 jaar) aan 
dat hem het tot nu toe goed 
bevalt bij Tablin. In juni 2010 is 
Tom afgestudeerd aan de Saxion 
Hogeschool te Deventer, waar hij 
de opleiding Ruimtelijke Ordening 

en Planologie heeft gevolgd. Het 
was echter moeilijk om in mijn vak-
gebied een baan te vinden. Tot op 
heden was ik daarom als een soort 
van vakantiekracht werkzaam als 
agrarisch medewerker bij een loon- 
en grondzetbedrijf. Hier werkte ik 
overigens ook al in mijn vrije uren 
toen ik nog mijn MBO-opleiding 
Middenkaderfunctionaris 
Infratechniek volgde. In mei jongst-
leden ben ik door Tablin benaderd, 
die mijn CV op Monsterboard had 
aangetroffen. Ze vertelden mij dat 
ze op zoek waren naar een HBO-
schoolverlater, die graag een trai-
neeship binnen Tablin wilde vol-
gen. Na een tweetal gesprekken 
heb ik besloten om de uitdaging 
aan te gaan, en tot nu toe met veel 
plezier. Als Trainee moet je leer-
gierig, nieuwsgierig en enthousi-
ast zijn, omdat je in een korte tijd 
met veel verschillende disciplines 

in aanraking komt”. Momenteel 
is Tom werkzaam op de revisie-
afdeling in Oldenzaal. “Het is de 
bedoeling dat ik in een half jaar 
tijd het bedrijf leer kennen. Ik ga 
straks meekijken bij het landme-
ten, de acquisitie, de werkvoor-
bereiding en de KAM. Na dit half 
jaar gaan we samen kijken wat het 
meest passend voor mij is.” Wat 
Tom in de ruime twee weken dat 
hij nu werkzaam is bij Tablin is 
opgevallen, is dat er ondanks de 
grote van het bedrijf korte lijnen 
zijn, en een nuchtere manier van 
omgang met elkaar. Tom woont 
samen in Hardenberg, met zijn 
vriendin Annika. In zijn vrije tijd 
mag Tom graag op zijn motor rij-
den. En uiteraard met het mooie 
weer onderweg een terrasje pik-
ken, om vervolgens de rit weer te 
vervolgen.

Even 
voorstellen...

Edwin 
Mombarg

Projectleider 
Hako in 
Oldenzaal

Sinds 1 juni is Edwin Mombarg (43 
jaar) werkzaam bij Hako in Oldenzaal. 
Via detacheringsbureau Maatwerk is 
Edwin benaderd. “Ik had mijn CV op 
Nationale Vacaturebank geplaatst. 
Maatwerk heeft contact met mij 
gezocht, en vroeg of ik interesse had 
in een functie als Projectleider bij 
Hako. Overigens kende ik het bedrijf 
Hako toen nog niet.” En zo is het 
balletje gaan rollen. Ondanks dat hij 

nog niet zo lang bij Hako werkzaam 
is, denkt hij dat hij hier zijn plek wel 
zal gaan vinden. “De sfeer is hier 
goed” vertelt Edwin. “Er heerst hier 
een laagdrempelige, gemoedelijke 
sfeer.” Heel anders dan bij Liandon 
(bedrijfsonderdeel van Alliander) 
in Arnhem, waar ik hiervoor werk-
zaam was als Projectmanager in 
hoogspanningsverbindingen. 
Ook de werkwijze was daar totaal 
anders. Daar duurden projecten 
exact één kalenderjaar.” Bij Hako 
is Edwin werkzaam in de functie 
van Projectleider. Momenteel is het 
werkgebied van Edwin Enschede-
Zuid. “In Enschede-Zuid is er al een 
glasvezelnetwerk uitgerold. Echter, 
destijds hebben onvoldoende 
bewoners er ook daadwerkelijk voor 
gekozen om aangesloten te wor-
den op het glasvezelnetwerk. Deze 
bewoners zijn opnieuw benaderd en 
nu zijn we volop bezig met realiseren 
van deze na-aansluitingen.” Edwin 
wordt tijdens zijn “inwerkperiode” 

begeleid door Richard Kappert, met 
wie hij samen dit project uitvoert. 
Edwin houdt zich met name bezig 
met het plannen en het aansturen 
van de monteurs die in Enschede-
Zuid werkzaam zijn. De eerste paar 
weken is zijn werkplek nog voor-
namelijk het kantoor van Hako in 
Oldenzaal, maar het is de bedoeling 
dat hij uiteindelijk de helft van zijn 
werktijd ook op locatie werkzaam is. 
Naast zijn werkzaamheden is Edwin 
nog bezig met een 4-jarige HBO-
opleiding Technische Bedrijfskunde 
aan de HAN in Arnhem. “Ik zit 
nu aan het einde van het eerste 
jaar. Hiervoor heb ik de opleiding 
MTS richting Luchtvaartechnieken 
afgerond.” Edwin woont in Ruurlo, 
is getrouwd en heeft een 8-jarige 
tweeling, een jongen en een meisje. 
In zijn vrije tijd mag Edwin graag op 
de mountainbike stappen.

Even 
voorstellen...



29

Een POP-station is een knoop-
punt in een netwerk, waar zich o.a. 
apparatuur van een internetprovi-
der bevindt. De stations worden 
in drie delen gestort: de vloer, de 
wanden en vervolgens het dak. De 
binnenkist bestaat uit één deel. 
Na het storten en uitharden van 
het beton gaat aan de buitenzijde 
de kist aan vier kanten hydraulisch 

open. Bijzonder is de structuur van 
de mal, waardoor de wanden eruit 
zien als gemetselde muren. De 
betonwanden kunnen ook daad-
werkelijk gevoegd worden. Mede 
dankzij de vele kleurmogelijkhe-
den van het beton, zijn de POP-
stations goed inpasbaar in iedere 
stedelijke omgeving. 

Nadat de stations zijn gestraald 
voor het verkrijgen van een meer 
stenen uiterlijk en zijn ingevoegd 
wordt door Westo de computer-
vloer aangebracht. Daarna is het 
de beurt aan Muller. De POP’s 
worden namelijk op het terrein van 
Westo te Coevorden door enkele 
medewerkers van Muller com-
pleet ingericht. In een paar dagen 
wordt de POP voorzien van diver-
se kabelgoten, verlichting, airco, 
noodstroomvoorziening, stalen 
rekken voor apparatuur, hoofdver-
deler, bekabeling etc. Ook worden 
er door en voor BOPA onderdelen 
geleverd en meegestort. Op het 
dak van het station wordt later 
op de eindlocatie de bliksembe-
veiliging en de veiligheidsaarding 
aangebracht.

Er wordt gewerkt met gemid-
deld 4 ploegen van elk twee man. 
Thomas Bosch coördineert en 
stuurt het hele proces (waaronder 
planning en montage) aan. Samen 
met Lars Raanhuis, Henk Redout, 
Hans Jeha, Martin Sanders en vier 
inleenkrachten zorgen zij voor de 
inrichting van zo’n 5 POP-stations 
per week. Volgend jaar zullen er 
circa 200 POP’s door Muller wor-
den ingericht. 
Naast Reggefiber hebben ook 
andere netwerkbeheerders inte-
resse in de betonnen huisjes 
getoond. Ook hier is de verwach-
ting dat Muller deze gaat inrich-
ten. 

Inrichting POP-stations door Muller

In hoog tempo wordt Nederland door Reggefiber aangesloten op het 

glasvezelnet. Voor de uitrol van het glasvezelnetwerk zijn POP-stations 

(Point op Presence) noodzakelijk. Westo Prefab Beton Systemen B.V 

levert de betonnen POP-stations. Een POP-station is vergelijkbaar met 

een elektriciteitshuisje: het is een hoofdverdeelstation van waaruit de 

glasvezelkabels de woonwijken ingaan. 
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Na de LTS heeft Johan eerst vijf jaar 
in een machinefabriek gewerkt. 
Via Ton Hegeman, een kameraad 
van destijds, heeft hij de overstap 
naar Siers gemaakt.
De eerste zeven jaren heeft Johan 
gewerkt als grondwerker. Toen er 
op zekere dag iemand op het werk 
kwam vragen wie er nog geïnte-

resseerd was om een opleiding te 
volgen stak Johan zijn hand op. Hij 
had immers al twee LTS-diploma’s 
op zak (Machinebankwerken en 
Elektrotechniek) en zag een vak-
opleiding wel zitten. Zo gebeur-
de het dat hij middels studie in 
de avonduren nog met glans 
slaagde voor de opleidingen 

Jubilaris Johan Nijland

Johan Nijland werkt eigenlijk al méér dan 25 jaar bij Siers, want hij 

is op 25-jarige leeftijd onder uitvoerder Tonny Vruggink begonnen bij 

Siers in Almelo. Omdat het in 1981 wat minder ging bij Siers, heeft hij 

vervolgens vijf jaar lang bij Kiel in Alteveer gewerkt. Toen dit bedrijf 

in 1986 stopte met haar werkzaamheden vanwege een faillissement 

van de opdrachtgever op dat moment, is de volledige ploeg bij Siers 

aan het werk gegaan onder leiding van Marcel Hermelink.

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEPNaam: Johan Nijland

Geboren: 18 augustus 1957

Gehuwd met: Kiki Nijland

Kinderen: Pascal, René en Nicole

In dienst bij Siers sinds: 5 juni 1986

Functie: Zelfstandig monteur gas en water

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: ‘afsluiter’ van 

wanbetalers bij Enexis

Collega die een pluim verdient: Gerard Eilers, omdat hij zo veel 

voor het bedrijf heeft betekent en mijn huidige collega’s waar ik nu 

prettig mee samenwerk.

Leukste TV programma: Glee

Lievelingseten: Couscous

Eet per se geen: ik kan het niet bedenken

Favoriete artiest of groep: Creedence Clearwater Revival en 

Supertramp

Mooiste vakantieland: Curaçao, Mambo Beach

Heb een grote hekel aan: eigenlijk nergens aan

Ben gek op: mijn vrouw en kinderen

Zou graag een avondje stappen met: mijn vrouw en dat doen we 

dan ook regelmatig

Wil absoluut nooit gezien worden met: René Froger

Hobby’s: Stijldansen, zowel Ballroom en Latin, klussen in 

en om het huis en tuinieren

Vakman Buisleidingen en Vakman 
Kabelwerken. 
Johan is het meest in zijn element 
als hij werkzaam is ‘in het gas’, 
waarbij hij het erg leuk vindt om 
de werkzaamheden aan te stu-
ren. Johan heeft ook een tijdje in 
de Stadsverwarming gewerkt bij 
Essent in Deventer waar hij het ook 
prima naar zijn zin had. 
Het leukste werk vond Johan echter 
het werk bij Enexis. Samen met een 
collega op pad om wanbetalers af 
te sluiten. Soms raak je dan verzeild 
in de meest vreemde situaties…
Zo werd hij samen met een collega 
opgesloten in een kraakpand in 
Kampen, omdat de krakers niet 
wilden worden afgesloten. Na tele-
fonisch contact met de politie, 
werden de krakers alsnog afgeslo-
ten, terwijl zes agenten de wacht 
hielden. 
In Enschede liet een man Johan en 
zijn collega alleen in huis achter, 
met de woorden “Jullie redden je 
wel hè, gooi de deur maar achter 
je dicht als je klaar bent”.
Tien minuten later was hij er al 
weer omdat hij waarschijnlijk toch 
nattigheid voelde. Johan en zijn 
collega hadden de politie echter al 
ingeschakeld, want de man tapte 
illegaal stroom af voor de wiet-
plantage op zijn zolder….
Johan werkt nu al weer twee jaar 
met veel plezier samen met kraan-
machinist Henk Lubbers en hij 
hoopt nog lange tijd in goede 
gezondheid bij Siers te kunnen 
blijven werken.
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Na de LTS richting Brood en ban-
ket te hebben afgerond is Harry als 
brood- en banketbakker aan het 
werk gegaan bij Bakkerij Brummel. 
Nadat hij daar zijn 12,5 jarig jubi-
leum had meegemaakt, moest hij 
van dit vak helaas afscheid nemen, 
want hij had al enige jaren last van 
eczeem. Dus.... net zoals pa en 
broer Jan bij Siers aan de slag.

Zoals gezegd eerst in Duitsland 
bij Gerrit Beernink en later nog 
bij Robert Blanke en Ted Brons. 
Daarna voor een jaar of 8-9 naar 
Nijmegen met voorman Toon 
Vels en collega Jan Stegeman, 
die op een ochtend op het werk 
overleed. Dat was een bijzonder 
trieste en nare gebeurtenis, die je 
nooit meer vergeet. 

Gelukkig hebben ze ook leuke din-
gen meegemaakt, zoals die keer 
toen ze in Emmeloord een inbou-
wing van een brandkraan hadden. 
De brandkraan stond open en 
zijn collega, Toon Vels, zei tegen 
Harry “Loop jij maar vast naar 
de afsluiter, tegen de tijd dat je 
daar bent, heb ik de brandkraan 
wel dichtgedraaid”. Zo gezegd 
zo gedaan. Harry loopt naar de 
afsluiter en draait deze open. Als 

Jubilaris Harry Meulenveld

Harry Meulenveld is op zijn 28ste bij Siers begonnen in Kleve 

(Duitsland) in de ploeg van zijn broer Jan en bij uitvoerder Gerrit 

Beernink. De andere collega’s van destijds (de ploegen waren immers 

groter dan tegenwoordig) waren Gerrit Weenk en Henk Singerin.

DE JUBILARIS 
ONDER DE 
LOEP

Naam: Harry Meulenveld

Geboren: 24 september 1957

Gehuwd met: Ina

Kinderen: Jeroen en Steven

In dienst bij Siers sinds: 5 mei 1986

Functie: Kabels- en buizenlegger

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: ik wil geen andere 

baan, ik heb het zeer goed naar mijn zin in mijn huidige baan

Collega die een pluim verdient: Ik heb eigenlijk geen voorkeur voor 

een collega, ik kan met iedereen wel goed opschieten

Leukste TV programma: Man bijt hond, Lingo of een mooie 

actiefilm

Lievelingseten: Stimpstamp (stamppot rauwe andijvie)

Eet per se geen: Wraps

Favoriete artiest of groep: Status Quo

Mooiste vakantieland: Nederland, lekker in Friesland aan het water

Heb een grote hekel aan: oneerlijke mensen

Ben gek op: mijn gezin

Zou graag een avondje stappen met: mijn vrouw

Wil absoluut nooit gezien worden met: ik kan zo niets bedenken

Hobby’s: Postzegels verzamelen, voetballen

hij even later weer bij het gat komt, 
spuit het water uit de brandkraan 
en weet Toon niet hoe snel hij uit 
het gat moet komen. Dus de afslui-
ter weer snel dichtgedraaid en later 
heerlijk gelachen. 

In 2001 dreigde er ontslag voor 
Harry, omdat Siers te weinig werk 
had. Op het allerlaatst, want Harry 
had de ontslagpapieren al in han-
den, kreeg hij, samen met collega 

Erik Peters, toch de mogelijkheid 
om bij Siers aan het werk te blijven, 
maar dan wel in het westen. Samen 
met Erik Peters heeft hij daar een 
mooie tijd gehad, leuke klussen en 
leuke mensen. 

In 2005 trok het werk weer vol-
doende aan om een terugkeer naar 
het oosten te maken. Erik Peters 
kreeg een andere baan en Harry 
daardoor weer een andere collega, 
Gerrit Jansen. Inmiddels werkt hij 
al weer zes jaar samen met Gerrit 
en al drie jaar met de kraanmachi-
nist Barry Venenberg. Harry heeft 
het erg goed naar zijn zin in deze 
ploeg en hoopt nog jaren in goede 
gezondheid bij Siers te kunnen 
werken.
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Net als een van de andere jubilaris-
sen startte hij met werken met Lou 
Rink, dit was werken met hoofd-
leidingen. Toen de collega van 
Daan zelf fitter werd, ging Henry 
met Daan de aansluitingen gas en 
water saneren. Dit heeft Henry zo’n 
13 jaar gedaan. Vervolgens ging 

hij samen met Marinus Jaspers 
werken in de sanering van water 
en gasleidingen. Dit vond Henry 
geweldig werk om te doen. Hij 
roemt nu nog de werkzaamheden 
én de goede band die hij had met 
Marinus, Daan en de vele andere 
collega’s. Henry benoemde dat er 
vaak geen woorden nodig waren 
om goed te kunnen samenwer-
ken maar dat dit bijna automatisch 
goed ging. Jammer genoeg kreeg 
Henry rugklachten en moest hij uit 
het zware fysieke werk, sindsdien 
werkt hij als schouwer samen met 
Peter Keuter voor de Cogas, dit 
bevalt hem, maar zijn hart blijft bij 
het saneren liggen. Henry vindt 
het mooiste aan zijn werk de ver-
schillende contacten die je hebt 
met allerlei mensen waar je komt 
voor het schouwen. Daarnaast 
benoemd hij nog specifiek de cul-
tuur die er is bij Siers, Henry vindt 
Siers een sociaal bedrijf waar hij al 
25 jaar prettig werkt.

Jubilaris Henry Brunsman

Henry is in dienst gekomen bij Siers nadat hij al een aantal jaren 

als timmerman had gewerkt bij Goosen. Het werk werd minder in 

de bouw en hij kreeg een tip via Daan Schipper dat er werk zou zijn 

bij Siers. Na een gesprek met Tonny Vruggink kon hij al vrij snel 

daarna aan het werk.

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEPNaam: Henry Brunsman
Geboren: 4 juni 1959
Gehuwd met: Rinette
Kinderen: Drie dochters 
Andere werkgevers voor Siers: Bouwbedrijf Goosen
In dienst bij Siers sinds: 20 mei 1986
Functie: Schouwer

Als ik een andere baan moest kiezen: Terug in de sanering 
Collega die een pluim verdient: Alle collega’s waar Henry in de 
afgelopen 25 jaar mee gewerkt heeft
Leukste T.V. programma: Het roer om
Lievelingseten: Stamppot wortel (eigenlijk alle stamppotten met een 
goed stuk vlees) en Chinees eten
Eet perse geen: Spruiten
Favoriete artiest of groep: Veel verschillende soorten muziek, ook 
Nederlandstalig
Mooiste vakantieland: Frankrijk
Heb een grote hekel aan: Mensen die een ander niet in zijn waarde laten.
Ben gek op: Vrouw en kinderen 
Zou graag een avondje stappen met: Angelina Jolie (volgens Rinette 
met een struise blonde dame)
Wil absoluut nooit gezien worden met: Henry kan daar niemand 
bij bedenken
Hobby’s: In de vakantie naar Frankrijk en daar oude gebouwen 
bekijken, brocante markten aflopen en vervolgens heerlijk op 
een terrasje zitten. Oude meubels opknappen (kopen en ook 
weer verkopen op marktplaats), voetbal en sport kijken zowel 
op TV. als naar de plaatselijke club.
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Emiel Keizer

Trainee

Vanaf 10 mei is Emiel Keizer werk- 
zaam via detacheringsbureau 
4People bij Tablin als Trainee. 
Momenteel is Emiel (23 jaar) 
werkzaam op de vestiging in 
Doetinchem, van waar uit de aan-
sturing plaatsvindt van het glas-
vezelproject in de Achterhoek. 
“In januari heb ik mijn opleiding 
Ruimtelijke Ordening en Planologie 
aan de Saxion Hogeschool te 
Deventer afgerond. Als ingeschre-
vene bij 4People werd ik gepolst 

of ik interesse had in de functie 
van Trainee bij Tablin. Ik was direct 
enthousiast. Als Trainee zal ik ken-
nismaken met de diverse discipli-
nes waarin Tablin, maar ook waarin 
Siers werkzaam is. De afgelopen 
paar weken ben ik bijgesprongen in 
Doetinchem. Ik heb met name deze 
weken technisch administratieve 
werkzaamheden verricht, maar ik 
heb ook een rondgang gemaakt 
op het project en een dag HAS-
aansluitingen gecontroleerd. Vanaf 
volgende week ga ik bij opdracht-
gever TenneT in Arnhem samen 
met viertal collega’s beginnen. Bij 
Tennet gaan we bestanden uit twee 
verschillende omgevingen met 
elkaar vergelijken. Daarna is het de 
bedoeling dat ik mijn traineeship 
vervolg bij de onderdelen gaslek-
detectie, inmeten en de tekenafde-
ling“. Emiel heeft het erg naar zijn 
zin in het bedrijf. “De sfeer is goed 
en gezellig. Iedereen krijgt ruimte 
voor zijn eigen bijdrage. Ondanks 
dat ik hier nog maar kort werkzaam 
ben, hoop ik nu al dat ik nog lang 
werkzaam kan zijn bij dit bedrijf. 

Nadat ik mijn traineeship bij Tablin 
heb afgerond gaan we bekijken 
waar mijn kwaliteiten en interesses 
liggen, en uiteraard welke functie 
het bedrijf bij mij vindt passen en 
mij wil aanbieden. Emiel woont in 
Tubbergen nog thuis bij zijn ouders, 
maar is voornemens om binnen 
een paar jaren te gaan samen 
wonen met zijn vriendin Stephanie. 
Hobby’s van Emiel zijn voetbal en 
carnaval. “Ik ben bestuurslid en 
secretaris van de carnavalsvereni-
ging in Tubbergen. Wanneer het 
carnavalsseizoen begint in oktober, 
dan ben ik hier wel drie avonden 
in de week druk mee. En natuurlijk 
wanneer het carnaval daadwerkelijk 
wordt gevierd, fulltime.” De aanko-
mende vakantie gaat Emiel weer 
naar Italië. “Dit maal gaan we voor 
de eerste keer op een camping 
staan. De voorgaande twee jaren 
hebben we onze vakantie doorge-
bracht in een appartement. Maar 
de camping gaat ons denk ik ook 
wel bevallen”.  

Even 
voorstellen...

Henk 
Lubbers

Uitvoerder 
Hako 
Electronics B.V.

Reeds op 15 november 2010 trad 
Henk Lubbers, 38 jaar bij Hako in 
loondienst als Uitvoerder. Hako 
heeft de opdracht gekregen tot 
het verglazen van Aalten. Henk 
kreeg de opdracht om de uitvoer-
der te zijn voor dit project. Daar 
had Henk geen enkele moeite 

mee, want Henk woont namelijk in 
Aalten. ‘’Cru gezegd kan ik nooit 
te laat komen’’ stelt Henk.
Vol enthousiasme, zo gaf Henk aan 
begon hij aan zijn werkzaamhe-
den bij Hako. Alleen liet het weer 
dat niet toe, want de eerste paar 
weken kreeg Henk gelijk te maken 
met vorstverlet. 
Henk was niet onbekend met 
de werkzaamheden van Hako. 
Voordat Henk bij Hako kwam wer-
ken heeft hij 12 jaar bij Schuuring 
gewerkt. Tussendoor heeft hij 
enkele jaren bij een andere werk-
gever gewerkt, maar die werk-
gever is failliet gegaan. Gelukkig 
voor Henk had hij toen al een 
aanbieding van Hako op zak. 
Henk beschikt over het MBO-
diploma Civiele Techniek, richting 
Geodesie.
Henk typeert zichzelf als een flexi-
bele leidinggevende ‘’maar uiter-

aard binnen de daarvoor gelden-
de kaders’’. Na ruim een half jaar 
bij Hako te hebben gewerkt, geeft 
Henk aan elke dag met veel ple-
zier naar zijn werk te gaan en dat 
het voor hem een goede keuze is 
geweest om bij Hako in dienst te 
treden. Reeds bij het sollicitatie-
gesprek, dat volgens Henk open 
en informeel was, kreeg hij een 
goed gevoel over de cultuur bin-
nen de Hako-organisatie. Als Henk 
straks voor het werk verder van 
huis moet, dan zal dat plezier niet 
verdwijnen, zo geeft hij aan.
Henk is getrouwd met Barbara en 
heeft drie kinderen. De vrouw van 
Henk is van Poolse afkomst, zodat 
veel vakanties in Polen worden 
gevierd. In zijn vrije tijd houdt 
Henk zich bezig met kleindier-
sport en sierduiven.

Even 
voorstellen...
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SIERS 

MOTORTOERTOCHT 

2011
ZATERDAG 27 AUGUSTUS

Voor alle motorliefhebbers staat er dit 
jaar weer een mooie toertocht gepland, 

en wel op zaterdag 27 augustus dus 
reserveer deze datum in je agenda!

Waar de tocht dit jaar heen gaat is nog 
niet bekend, dus laat je verassen!

Om 08.15 uur verzamelen we onder 
het genot van een kopje koffie in de 

kantine van Siers.

Voor de medewerkers van Siers is de 
deelname gratis, voor de introducés 
vragen we een bijdrage van d 15,00.

Opgeven bij:
Albert Jaspers 06 51864105, 

albertjaspers@home.nl
of bij Benno Benneker 06 51864106

bennobenneker@planet.nl

Opgeven graag vóór 19 augustus 
i.v.m. bespreken van koffie.

Op 21 juni 2011 heeft bij Grand Café Urbana te 
Zwolle de diploma-uitreiking plaatsgevonden voor 
een aantal SPG-ers. 

Voor de opleiding Buizenlegger en Kabelwerker 
zijn geslaagd Henri Wesseling, Patrick Mieldijk en 
Stanley Berendsen. 

Voor de opleiding Inframonteur Warmte zijn geslaagd 
Tim Smit, Dennis Bouw en Mike Krijgsman. Voor 
de opleiding Kabelwerker is geslaagd Johannes 
Letteboer.

We hadden graag een foto geplaatst van de aanwezige geslaag-
den. De foto is weliswaar gemaakt, maar is helaas mislukt.

Vlag uit voor 
geslaagden!

Beste Sportievelingen,
Na een zeer geslaagde 1e editie van de Huttenkloas-
loop voor de Siers medewerkers, volgt er dit jaar 

een 2e editite….en wel op 

ZONDAG 2 OKTOBER 2011!

Dit jaar willen we  dan ook weer met een groot 
team aan de start staan om de titel te verdedigen 
en natuurlijk niet te vergeten het plezier beleven 
om te lopen. We zullen  er met z’n allen weer een 

gezellige en sportieve dag van maken!

Omdat het een bedrijvenloop betreft, 
opgave graag rechtstreeks bij Benno Benneker:

E-mail adres: bennobenneker@planet.nl
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Jubilaris Antony Vogelzang

Antony geeft aan dat zijn ervaring 
bij Tablin is dat als je laat zien dat 
je wilt én de kansen oppakt je alle 
ruimte en mogelijkheden krijgt. 
Samen met Jan Billijon is hij ver-
volgens gestart bij de IJsselmij, 
beide waren toen gedetacheerd 
vanuit Tablin. De mentaliteit bin-
nen Tablin is dat ervaring een 
must is, maar dus ook dat je de 
kans krijgt om die ervaring op te 
doen. Antony werkt tegenwoordig 
als projectleider en systeembe-
heerder binnen Tablin. Dit bevalt 
hem goed, vooral de diversiteit 
spreekt hem bijzonder aan. Wel 

vertelt Antony dat hij soms het 
echte handmatig tekenen mist, 
vroeger zag je aan de tekening 
wie die gemaakt had. Nu met alle 
computers is dat ambacht weg. 
Antony vertelt over een groot pro-
ject wat hij heeft gedaan, dit was 
voor Rendo. Alle analoge gege-
vens moesten omgezet worden 
naar digitaal, hier is Antony samen 
met 20 collega’s intensief mee 
bezig geweest. Ook vindt hij het 
project wat hij voor de UT heeft 
gedaan vermeldenswaardig voor 
de Bats. Ook dat was nog geheel 
analoog, Antony draaide dit uit-

eindelijk als zijn eigen project en 
dan moest het ook mooi worden.

Legendarisch zijn volgens Antony 
de personeelsfeesten  van Tablin, 
ook als je zoals Antony niet een 
echt feestbeest bent. Memorabel 
was ook dat collega Leonie in de 
papierbak werd gezet en maar 
zien hoe ze er uit moest komen. 
Afsluitend geeft Antony aan dat 
de sfeer binnen Tablin goed is, hij 
en de collega’s werken op basis 
van wederzijds vertrouwen met 
elkaar.

Antony is in dienst gekomen nadat hij van het arbeidsbureau de tip 

had gekregen om te gaan solliciteren bij Tablin. Na een gesprek met 

Martin Gelink en Ben Nijmeijer was het snel rond en kon Antony aan 

de slag als tekenaar. Nol Hertsenberg heeft hem ingewerkt, waarna 

Antony kon laten zien wat hij kon. Let op, dit was dus voor het digitale 

tijdperk, het ging hier om het analoge tekenen, dus volledig met de 

hand de lijnen tekenen.
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DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEPNaam: Antony Vogelzang

Geboren: 19 januari 1967

Vriendin: Sabine

Andere werkgevers voor Siers: uitzendbureau

In dienst bij Siers sinds: 3 februari 1986

Functie: Projectleider en systeembeheerder, Tablin

Als ik een andere baan moest kiezen: Beroepsvlieger 

Collega die een pluim verdient: De collega’s die ervoor zorgen 

dat Tablin de eigen sfeer en cultuur kan houden.

Leukste T.V. programma: Top Gear (op de BBC), Pauw en Witteman, 

vroeger het programma Scrapheap op Discovery.

Lievelingseten: Italiaans en de kaassoep van Sabine

Eet perse geen: Eet alles.

Favoriete artiest of groep: Van Dance tot Jazz

Mooiste vakantieland: Frankrijk, Italië alle (Alpen)landen.

Heb een grote hekel aan: Arrogantie en achterbaksheid.

Ben gek op: Vrije tijd 

Zou graag een avondje stappen met: Steve Mc. Queen

Wil absoluut nooit gezien worden met: Caroline Tensen

Hobby’s: Deltavliegen, karten (buitenbanen), mountainbiken.

Tom Mulder

Trainee

Tom Mulder is per 3 januari 2011 
begonnen met werken als trainee 
voor Siers, ook hij is via een deta-
cheringbureau bij Siers aan het 
werk. Tom heeft de opleiding Land 
en Watermanagement aan de Van 
Hall Larenstein behaald, daarvoor 
had hij al de studie Infratechniek 

afgerond. Tom werkt op dit moment 
bij het project stadsverwarming in 
Zevenaar, dit bevalt hem goed. Hij 
vertelt dat hij hier met een speci-
fiek project te maken heeft en dat 
hij het erg prettig vindt om alle 
fasen van stadsverwarming mee te 
maken. Het daadwerkelijk werken 
in de grond bevalt hem ook erg 
goed, hij heeft prettige collega’s 
en trekt voor zichzelf nu al de con-
clusie dat hij het werken bij Siers 
leuker vindt dan wat hij tijdens zijn 
HBO opleiding heeft geleerd en 
gedaan tijdens de stages. Hij leert 
alle facetten van het vak en weet 
dus straks ook daadwerkelijk waar 
hij over praat.
Voor dit project heeft hij in Utrecht 
gewerkt, daar pakte hij de dage-
lijkse problemen op (onder verant-
woordelijkheid van de uitvoerder 
Erwin Hamer), bijvoorbeeld materi-

aal bij bestellen, dagelijkse proble-
men oplossen. Daar liet Tom zien 
dat hij echt door wil gaan voor uit-
eindelijk de functie van uitvoerder.
Tom heeft zowel in het oosten als in 
het midden van het land gewerkt, 
wat hem daarbij op gevallen is 
dat Siers over het algemeen goed 
rekening houdt met de reisafstand. 
Indien mogelijk werken medewer-
kers zoveel mogelijk dicht bij huis.
Tom vind dat hij eerlijk en open 
moet zijn naar collega’s. Verder 
zijn voor het doorgroeien naar de 
functie van uitvoerder goede com-
municatievaardigheden een abso-
lute vereiste.
Tom is in zijn vrije tijd het halve 
jaar druk met het bouwen van een 
carnavalswagen, hij is lid van een 
carnavalsgroep in Salland. Tom 
doet het liefste het constructie- en 
laswerk.

Even 
voorstellen...

Ten aanzien van zijn hobby’s mail-
de Antony onderstaande tekst, 
die integraal wordt toegevoegd: 
“Deltavliegen is toch wel mijn pas-
sie. Ik vergeet nooit meer, in augus-
tus 2000, het gevoel van de eerste 
keer toen ik echt zweefde vanaf 
de oefenhelling in Duitsland, ook 
al was dat aanvankelijk op slechts 
een halve meter hoogte. Twee 
jaar later begon het echte werk 
met serieuze hoogtevluchten tot 
wel 4000 meter hoogte boven de 
Zuid-Franse Alpen en de Italiaanse 
Apennijnen. In 2007 deed ik in 
Frankrijk mee met het Nederlands 
Kampioenschap Bergvliegen en 
eindigde daar als rookie op een 
10e plek en werd kampioen in de 
B-klasse.
Deltavliegen (ook wel zeilvliegen) 
is voor mij een goede compensatie 
voor dat ik nooit aan een beroeps-
vlieger opleiding ben begonnen. 
Er gaat niets boven een mooie 
“overlandvlucht” tijdens perfecte 
omstandigheden, samen met een 
vliegmaatje of met gigantische 
roofvogels aan je vleugeltip”.
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Samen gezellig trappen door ons 
mooie Twente, met een gemê-
leerd gezelschap. Van grondwer-
ker, monteur, tekenaar, calculator, 
inkoper tot directeur iedereen die 
zich heeft opgegeven mocht mee.
Met zo’n bont gezelschap hoop je 
bij de start dat er geen herhaling 
van 411 jaar geleden plaats zal 
vinden. Toen vond op deze datum 
de slag bij Nieuwpoort plaats. 
Als maandag 4 juli de Twentse 
Courant geopend zou zijn met: 
Slag bij Denekamp, dan was er 
ergens iets misgegaan, gelukkig is 
dat niet gebeurd!

Om 10 uur melden zich de eerste 
renners bij het clubhuis van de 
Oldenzaalse Wieler Club (OWC) 
Tenues worden uitgereikt en men 
krijgt een kopje koffie met Twentse 
Krentenwegge. Als iedereen aan-
wezig is wordt er na een kort 
woordje van de organisatie een 
groepsfoto gemaakt van het hele 
peloton. Dan is het zover, we gaan 
fietsen!
Het is een prachtig gezicht wan-
neer een peloton van een kleine 
60 wielrenners, gehuld in Siers 
Groep outfit zich een weg banen 

door de Oldenzaalse straten op 
naar het buitengebied.

Om Oldenzaal heen gingen we 
richting Lemselo. Vlak buiten 
Oldenzaal is het peloton door 
de heren van OWC vakkundig 
gesplitst in twee groepen. Dit 
is gedaan voor de verschillende 
snelheden en de veiligheid (want 
60 man in een lang lint is wel 
ECHT lang). Daarna ging het rich-
ting Beuningen, tussen Noord 
Deurningen en Nordhorn door om 
vervolgens Duitsland in te duiken. 
Over Lage naar Uelsen om bij 
Restaurant Caspar te stoppen voor 
“Kaffee mit Kuchen”. Het gerucht 
ging dat er “drank” zou zitten in 
het gebak, en aangezien er fiet-
sers waren die naast een tweede 
kop koffie ook nog een stuk gebak 
namen, zou je dat bijna gaan gelo-
ven. Het eerste stuk na de kof-
fiestop dan maar extra alert zijn, 
maar wat bleek? De mensen die wij 
bij ons hadden konden bijzonder 
goed tegen drank, of het is een 
fabeltje dat er drank in het gebak 
zat. Dan is er ook nog ergens zo’n 
gezegde uit het oosten des lands: 
“met draank meer gaank”. En ja 

hoor, na de pauze ging het tempo 
in rasse schreden omhoog. Het 
hoogtepunt werd letterlijk bereikt 
op de Nutterseweg. Het kaf werd 
van het koren gescheiden op deze 
col van de buitencategorie.
Onze teamcaptain van OWC gaf 
het signaal dat we mochten gaan 
voor eigen succes. En zoals het 
een beetje renner betaamt, laat je 
je dat maar een keer zeggen! Op 
dit stuk “vals plat” is al menig ren-
ner gesneuveld gaf onze captain 
nog aan, maar ja, dat gaat mij toch 
niet gebeuren dachten de mees-
ten? De grote plaat erop en stam-
pen maar. Als een raket omhoog 
ging het! En wat moet je dan als 
schrijvers van dit stuk, precies, 
meedoen! Als je niet meegaat kun 
je geen verslag uitbrengen dus je 
moet wel. Heel stoer, allebei dan 
ook de grote plaat erop en malen 
maar. Een voor een worden ze 
eraf gereden. Halverwege wordt 
een van ons gelost door de ander, 
het snot voor de ogen, dan maar 
alleen verder. Omhoog gaat het, 
omhoog zal het! Met 28 kilometer 
per uur omhoog, hartslag op ruim 
175 bpm, gaat er van alles door je 
gedachten. Ga ik demarreren? Ik 

Eerste Siers Groep Wielertocht

Op het moment dat wij beginnen aan onze bijdrage voor deze zomerbats 

staat 2 juli voor ons centraal, waarom is deze dag bijzonder? Als 

eerste natuurlijk omdat dan de eerste wielertocht van de Siers Groep 

zal plaats vinden. Maar zijn er nog andere zaken die 2 juli markeren 

en wat heeft dit dan met ons evenement te maken? Technisch gezien 

is 2 juli de middelste dag van een niet-schrikkeljaar. Tel maar na, we 

hebben dit jaar op die datum 182 dagen achter de rug, en ook nog 

182 dagen te gaan. Je kunt dus stellen dat we het jaar door midden 

hebben gefietst.
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ga zo de koppositie overnemen 
als ik niet oppas. Even opletten, 
want om verslag te doen kun je 
niet maken dat je zelf wint. Ik kijk 
dan ook op van het asfalt, naar 
voren en wat zie ik? De kopgroep 
verdwijnt als een stipje aan de 
horizon, bergop met dik 28 kilo-
meter per uur op de teller en even 
het gevoel hebben dat je stilstaat. 
Het uiteindelijke resultaat is dat wij 
geen verslag kunnen doen van de 
winnaar, het zal vermoedelijk altijd 
een mysterie blijven wie op 2 juli  
2011 als 1ste op de Vasserweg is 
aangekomen.

Daarna komt de 2e beklimming, 
de Kuiperberg. Veel te vroeg vol-
gens het schema, onze fotografe 
heeft er niet eens tegen kunnen 
rijden met de snelheid die we met 
het peloton ontwikkelen. De klim 
is kort, maar strak omhoog weer 
op de pedalen stampen met die 
hap! Bij de kopgroep blijven lukt 
hier omdat de beklimming niet 

lang genoeg is om iemand uit het 
oog te verliezen. Terwijl wij de 
Kuiperberg achter ons laten komt 
onze fotografe aan.
Voor ons gaat het ondertussen rich-
ting het centrum van Ootmarsum, 
dit keer was er geen Marianne Vos 
en geen regen toen we op de kin-
derkopjes aankwamen, ontsnap-
pen had dus geen nut.
Achterin het peloton dan maar 
en genieten van alle mensen die 
aan de kant stuiven voor dit ren-
nersgeweld. Alhoewel genieten? 
Verdorie hebben we mooie fiets-
kleding, maar staat daar wel diver-
se keren onze bedrijfsnaam en 
internet adres op. Hoeveel mailtjes 
zal dat maandag wel niet opleve-
ren? Of het niet wat zachter had 
gekund, onbesuisd, onbenullig. 
Gelukkig, maandag bleek er geen 
enkele negatieve reactie in de mail 
te staan. Dus of de mailserver lag 
plat, of de letters op de kleding 
waren te klein of zou het dan toch 
misschien een kleine overschat-
ting zijn van de door ons gereden 
snelheid? Terwijl wij Ootmarsum 
alweer uit fietsen staat er ergens 
op de Kuiperberg een eenzame 
fotografe te wachten op die stoere 
renners, waar blijven ze toch? Voor 
ons ging het door Ootmarsum 
uiteindelijk via Groot Agelo terug 
naar Oldenzaal. 

Om 15.00 uur waren we terug bij 
het clubgebouw van OWC, lek-
ker douchen en een drankje pak-
ken. Even later komt de 2e groep 

alweer binnen. De rit zit er alweer 
op en zelfs de fotografe heeft 
het peloton weer gevonden. En 
dan komt het buffet, Italiaans met 
verschillende soorten pasta en 
salade. Precies het voedsel waar 
een renner van ons kaliber op zit 
te wachten, heerlijk!

Als laatste nog een dankwoordje 
en een presentje voor de naviga-
toren van OWC en onze fotografe 
(José oude Lohuis) die nooit af laat 
weten. Om ongeveer 17:30 uur is 
alle rook weer opgetrokken, alles 
weer opgeruimd en we staan nog 
even heerlijk na te genieten onder 
het genot van een flesje bier. Een 
fantastische dag, een hele mooie 
tocht, droog weer, geen ongeluk-
ken of materiaalpech, een leuke 
groep gezellige mensen, sportief 
bezig geweest, lekker eten en drin-
ken en een uitstekende ondersteu-
ning van OWC. Nogmaals bedankt 
OWC!
Het was een zeer geslaagde dag 
en wij als organisatie willen dan 
ook iedereen bedanken die zijn of 
haar steentje heeft bijgedragen, 
super gedaan!
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Ditmaal geen puz-
zel, maar vragen we 

de kinderen om een 
kleurplaat in te leve-

ren, die te maken heeft 
met de zomer. De leukste 
twee kleurplaten worden 
beiden beloond met een 
Irischeque van d 10,00. 
De kleurplaten kunnen 

worden opgestuurd naar 
De Bats, Postbus 307, 
7570 AH  Oldenzaal of 
worden gemaild naar de 
debats@siersgroep.nl.

In de volgende Bats zul-
len de kleurplaten van 
de prijswinnaars worden 
geplaatst.

BATS KLEURWEDSTRIJD

Wie maakt de 
mooiste kleurplaat…

De oplossing van het kruiswoordpuzzel in de laatste Bats 
is: Kalm aan met oliebollen. Er waren in totaal 4 goede 
inzenders. Het lot heeft bepaald, dat de Irischeque van 
20 euro gaat naar Bart Wolbert.

Hoog water bij Harry Smink

Niet alleen Limburg kampte in de tweede week van januari 2011 met hoog water.
Ook aan de Crerarstraat in Hoogeveen liep het water begin van dit jaar hoog op…
Zó hoog, dat  Jan Westerhof en Erik Poelarends in actie moesten komen om collega Harry 
Smink te ontzetten. Ofwel, te omdijken. Zodanig dat alsnog een verbindingsmof droog 
kon worden gemaakt. De show must go on. Weer of geen weer.

 


