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Graag wil ik de directie be- 
danken voor de gezellige bijeen-
komst in Wehl. Het was super 
verzorgd en goed voor elkaar, 
mooi dat het zo kon.

  
  

Richard van Haren

Hierbij wil ik de directie be-
danken voor de aangeboden 
receptie ter gelegenheid van 
mijn 25-jarig jubileum. Het was 
erg gezellig! 

  
  

Wim Heuten

- BEDANKT - - BEDANKT -

De Bats
VAN DE 
REDACTIE

COLOFON
Bij vragen of suggesties omtrent de 
inhoud:
Siers Groep Oldenzaal
tel. 0541 57 22 00

E-Mail: 
debats@siersgroep.nl

Redactie De Bats
Postbus 307
7570 AH Oldenzaal

De zomervakantie is in zicht, en zoals ie-
der jaar zorgen wij voor het “leesvoer” 
zodat jullie je niet hoeven te vervelen 
wanneer jullie aan het genieten zijn in de 
tuin, aan het strand, in de bergen, op de 
camping of aan het zwembad.

Na het vernieuwen van de websites 
heeft ook De Bats een metamorfose 
ondergaan. De nieuwe lay-out is fris en 
transparant, maar natuurlijk ontbreken 
de oude vertrouwde onderwerpen niet.

Zo hebben we Vincent over zijn tractoren 
geïnterviewd, leuk om te zien hoe gepas-
sioneerd iemand over zijn of haar hobby 
kan vertellen. Ook het afgelopen half jaar 
hebben weer diverse werknemers hun 40 
of 25 jarig jubileum behaald. Leuke inter-
views met de jubilarissen zijn te lezen in 
deze Bats. 

Daarnaast is ook de “Siers sportkleding” 
gepresenteerd, als het goed is hebben 
jullie bij het verschijnen van deze Bats 
jullie wieler- of loopkleding inmiddels 
ontvangen (helaas met enige vertraging) 
en kunnen we de 2e helft van het jaar 
sportief van start gaan. 

Aan sportiviteit ontbreekt het in ieder 
geval niet bij onze medewerkers, de jaar-
lijkse wielertocht en de Enschede mara-
thon waren weer een groot succes. Er 
is zelfs een werknemer die heeft deel-
genomen aan de Roparun, ook hierover 
lees en zie je meer in deze Bats.

Wij hopen dat jullie de nieuwe layout be-
valt, mochten jullie vragen, opmerkingen 
of suggesties hebben dan horen we dit 
graag.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie, 
geniet ervan!

De redactie
Rick Siemerink & Lieke van Deurzen
     
E-mail: debats@siersgroep.nl
Telefoon: 0541-572204
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VOORWOORD
DIRECTIE

Dan nu maar eens terugblikken op 
2011. Voor wat betreft de cijfers 
kunnen we 2011 beschouwen 

als een zeer goed jaar. Dit blijkt ook uit 
de omzet, want deze is gestegen van  
€ 85,4 miljoen over 2010 naar € 109,1  
miljoen in 2011. Dit is voor het eerst 
in het bestaan dat we zelfs (geconsoli-
deerd) boven de €100.000.000,- omzet 
zijn uitgekomen. Er is dus verschrikke- 
lijk veel werk verzet. Het resultaat over 
2011 is uitgekomen op € 2,9 miljoen 
tegenover € 1,2 miljoen over 2010. Zoals 
reeds medegedeeld op ons personeels-
feest (toen nog bij de Pan) op 24 maart 
jl. is hierover gelukkig wel winstdeling 
mogelijk. Laten we proberen om dit 
over 2012 ook weer te bewerkstelligen! 
Ik moet op dit moment wel stellen dat 
ons eerste halfjaar niet goed is geweest. 
Er zal een stevig tandje bijgezet moeten 
worden om zover te komen. Laten we er 
met zijn allen in de 2e helft nog eens ste-
vig de schouders onder zetten, want niets 

is onmogelijk. Maar: we blijven te allen  
tijde veilig werken en kwaliteit leveren! 
Doe jullie best en daar reken ik eigenlijk 
ook voor de volle 100% op! Achter ons 
ligt het reeds genoemde Personeels-
feest bij de Pan. Een zeer geslaagd feest 
waar ruim 600 medewerkers/partners 
bij aanwezig waren. Ook hebben we 
afgelopen winter veel (interne) cursus-
sen verzorgd,  en kunnen we stellen 
dat we weer volop toegerust zijn om 
ons werk te mogen blijven uitvoeren. 
Daarnaast kunnen we weer een nieuw 
certificaat toevoegen aan onze lijst na-
melijk het ISO 14001 milieuzorgsysteem. 

Wat gaan we in de 2e helft van dit jaar 
nog doen? Hopelijk veel werk ver-
zetten met tot eind december werk-
baar weer! Er is namelijk een re-
delijk werkaanbod bij zowel Siers als  
Tablin. Bij Hako zal het zelfs nog zeer 
druk gaan worden. We zullen alleen wel 
alert moeten blijven want de wereld 

(incl. Nederland) staat nog steeds onder 
zeer grote druk! Negativiteit alom,  
overheidsbezuinigingen, faillissement-
en, etc. Het zijn roerige tijden. Voor ons 
als Siers Groep betekent dit “Alle hens 
aan dek” en dat iedereen voor de volle 
100% aan de bak moet! We kunnen dit 
en dat hebben we de afgelopen (bijna 
50) jaren meermaals bewezen. Kortom 
nog genoeg te doen dus deze 2e helft van 
het jaar. 

Afsluitend wil ik jullie allemaal be-
danken voor de inzet en motiva-
tie over 2011 en de eerste helft van 
2012. Laten we proberen de slechte 
eerste helft in de 2e helft van 2012 
recht te zetten. Ik ga ervoor en jullie? 
Het is een hele uitdaging maar niets is 
onmogelijk. Succes!!

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

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zit de eerste helft van het jaar er alweer op. Een half jaar dat 
werd gekenmerkt door een slechte winter, en een zeer slecht voorjaar met veel neerslag. Zelfs nu  lijkt het 
meer herfst dan zomer! Dit heeft zeker zijn weerslag op onze voorlopige cijfers voor 2012. Deze zijn dan ook 
op dit moment niet best te noemen. Ook werd zelfs ons Nederlands Voetbalteam al in de voorronde uitge-
schakeld en dat scheelt ons een hoop kijkplezier op TV. 
Daarnaast is onze vaste uitgaansgelegenheid De Pan op de Tankenberg door brand volledig verwoest. 
We moeten nu maar eens kijken waar we ons uitje met de gepensioneerden, het Sinterklaasfeest en  
Personeelsfeest kunnen gaan houden? Ik hoop in ieder geval dat de Pan op de Tankenberg zo snel mogelijk 
weer opgebouwd gaat worden, zodat we daar kunnen terugkeren met onze feesten.

 
Fijne vakantie en tot ziens. 

Peter Siers 
 

(Altijd bereikbaar voor vragen/opmerkingen  p.siers@siersgroep.nl of  0541-572215).
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Op 6 maart jongstleden was Martin Gelink 40 jaar in dienst bij Siers/Tablin. Zijn jubileum werd gevierd 
bij partycentrum Rouwhorst in Oldenzaal in het bijzijn van onder andere alle Tablin collega’s.

40-JARIG DIENSTVERBAND

Martin is na zijn LTS-opleiding gestart bij staalbedrijf Otten-
hof in Denekamp als Tekenaar/Constructeur. Op de tekenka-
mer van Ottenhof (waar latere Tablin-collega’s Lucas Scholten 
en Fons Steunebrink ook werkzaam waren), heeft Martin de 
werkzaamheden en de cultuur van een tekenkamer leren ken-
nen. Vanwege bedrijfsomstandigheden moest Martin na vijf 
jaar noodgedwongen op zoek naar ander werk.

Martin vertelt: “Vervolgens heeft Marcel Hermelink mij over-
gehaald om bij Siers te solliciteren, waar Jan Scholten destijds 
chef van de tekenkamer was. De tekenkamer bij Siers bestond 
toen uit zeven tekenaars en één inmeter. Niet veel later heeft 
Ben Nijmeijer het stokje van Jan Scholten overgenomen. Na 
een tijdje binnen op de tekenkamer te hebben gewerkt, werd 
ik vervolgens voor twee jaar gedetacheerd bij de PGEM (Pro-
vinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij, later NUON) in 
Doetinchem, waar ook Ellien Braakman werkzaam was. Bij de 
PGEM heb ik de serieuze aanpak en de verdere kneepjes van 
een tekenkamer geleerd en ontwikkeld. 

Toen ik in 1978 terug kwam bij Siers werd ik “sous-chef” onder 
Ben Nijmeijer. In 1980 zijn we met de tekenkamer verhuisd 
naar ons huidige adres aan de Schelmaatstraat. De naam van 
de tekenkamer werd toen gewijzigd in Tablin, waar we aanvan-
kelijk met veertig medewerkers zaten.

In zijn veertig jaar diensttijd bij Siers/Tablin heeft Martin het 
nodige meegemaakt en zijn er vele veranderingen en vernieu-
wingen geweest. “Laat ik vooropstellen dat mijn veertig dienst-
jaren bij Tablin sowieso een groot feest voor mij zijn geweest.“ 
“Ook wil ik mijn vrouw Siny bedanken voor het veertig jaar 
brood smeren, voornamelijk brood met kaas en boterham-
worst.” Martin gaat verder: “Aanvankelijk werd er handmatig 
getekend op grote tekentafels van twee bij twee meter. Duizen-
den tekeningen heb ik toen voorbij zien komen. Toen de over-
gang kwam van analoog tekenen naar digitaal tekenen, was ik 
geen Tekenaar meer. Ik hield me toen al bezig met het contro-
leren van tekeningen, en de administratie.”

MARTIN GELINK
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Natuurlijk was er ook tijd voor niet-werkgerelateerde 
bezigheden, zoals uitstapjes met de collega’s. Martin is onder 
andere met zijn collega’s naar Parijs geweest, waar de aan-
komst van de Tour de France was, en ook het uitstapje naar 
Polen staat hem nog goed bij. Er werden regelmatig wed- 
strijden en toernooien georganiseerd, zoals voetbal, volleybal 
en tafeltennis tegen collega’s en opdrachtgevers.

Martin vindt het mooiste aan zijn werk de ontwikkeling van Ta-
blin naar wat het nu is. Van pioniers naar één van de grootste 
en gerenommeerde tekenbureaus van Nederland. “In al die 
jaren is er geen enkele opdrachtgever bij ons vertrokken. Een 
goede behandeling van de klant en het leveren van kwaliteit, 
staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. En om deze kwali-
teit te blijven waarborgen, is het belangrijk dat je goed perso-
neel werft. De kunst is om mensen in een plezierige en prettige 
werkomgeving op te leiden, want de meeste medewerkers die 
bij Tablin zijn begonnen, hadden aanvankelijk ook nauwelijks 
ervaring met tekenen. Martin heeft in al die jaren dan de no-
dige medewerkers voorbij zien komen. Op het “hoogtepunt” 
waren er 210 medewerkers bij Tablin in dienst, en had Tablin 
tekenkamers in Oldenzaal, Duiven, Zwolle en Ridderkerk. 

Op dit moment is Tablin stabiel en heeft het ongeveer honderd 
medewerkers in dienst. Inmiddels is Martin’s vroegere chef 
Ben Nijmeijer al bijna negen jaren met de VUT, en heeft Harry 
Moek de werkzaamheden van Ben Nijmeijer overgenomen. 

Martin typeert zich als een persoon die dichtbij de medewer-
kers staat. “Tijdens de sollicitatiegesprekken proberen we de 
sollicitanten een thuisgevoel te geven. Vaak zijn het jonge man-
nen of vrouwen die voor het eerst een sollicitatiegesprek heb-
ben. Dan proberen we ze eerst op hun gemak te stellen. Het 
belangrijkste is dat ze goed gemotiveerd zijn. Feitelijk ben je 
nu al bezig met het “inrichten” van de tekenkamer voor over 
vijf jaar.”   

Nog een aantal jaren, en dan kan Martin met (pre)pensioen. “Ik 
heb mij altijd thuis gevoeld bij de Siers Groep, mede doordat ik 
er zelf invulling aan heb kunnen geven, en Tablin heb kunnen 
maken naar wat het nu is. Ik hoop dan ook dat mijn toekom-
stige opvolger de cultuur en structuur vast kan blijven houden.” 
Echter, dat is pas over een aantal jaren.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de firma 
te bedanken voor het feestje dat mij is aangeboden. Ook na-
mens mijn vrouw en kinderen.

     Martin Gelink

Naam: Martin Gelink | Geboren: 13 september 1950 | Gehuwd met: Siny | Kinderen: Dave (25jr) en Mike(24jr) | Andere werk-
gevers vóór Siers: Ottenhof in Denekamp | In dienst bij Siers sinds: 6 maart 1972 | Functie: Hoofd Leidingregistratie/Engineer-
ing | Collega die pluim verdient: Heel Tablin vanwege de goede onderlinge verhouding | Leukste TV programma: Wielrennen: 
de klassiekers en de grote rondes | Lievelingseten: Spekpannenkoek bij Watermolen Bels in Vasse | Eet perse geen: Oesters en 
slakken | Favoriete artiest of groep: Van Morrison | Mooiste vakantieland: Noord-Italie | Heb een grote hekel aan: Ruzie maken 
en bevooroordeling | Ben gek op: Rust en wanneer iedereen goed in zijn vel zit | Zou graag een avondje stappen met: Een goed 
gezelschap | Wil absoluut nooit gezien worden met: Geen idee | Hobby’s: Koivijver, tuinieren, muziek, kaarten | Als ik een ande-
re baan moest kiezen werd ik: Heb ik nooit over nagedacht, maar een beroep waarin je minutieus en zorgvuldig moet werken.

“Ik heb mij altijd thuis gevoeld bij de Siers Groep, mede 
doordat ik er zelf invulling aan heb kunnen geven, en 
Tablin heb kunnen maken naar wat het nu is. Ik hoop 
dan ook dat mijn toekomstige opvolger de cultuur en 
structuur vast kan blijven houden.” 
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 We hopen ook dit jaar weer met een groot aantal deelnemers van start te gaan!
 Graag aanmelden vóór 24 augustus, per mail aan communicatie@siersgroep.nl
  
 Verdere informatie volgt!

HUTTENKLOASLOOP 2012

Beste hardlopers,

Nu iedereen zijn `Siers` sportoutfit heeft ontvangen, willen we dit jaar natuurlijk met een groot 
Siers team van start gaan bij de Huttenkloasloop.

Er zijn diverse afstanden mogelijk, dus voor ieder wat wils. We gaan er met z´n allen weer een 
gezellige en sportieve dag van maken!

Afstanden:
  
  5 km Bedrijvenloop
  10 km
  Halve marathon wedstrijdloop
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Het is van belang om minimaal twee keer per week te trainen, al dan niet via een loopschool of alleen. Als je 
slechts eenmaal per week traint, is het nauwelijks mogelijk vooruitgang te (blijven) boeken. Bedenk hierbij dat 
twee keer per week 15 minuten trainen meer effect heeft met minder blessurerisico, dan één keer 30 minuten.

          Rustig aan!
 2Houd, zeker als je net begint, het tempo heel rustig. 

Het verschil tussen ‘hijgtempo’ en ‘praattempo’ hoe-
ven we niet uit te leggen. Vaak ervaar je als beginner 

een snelle vooruitgang in je aërobe (= met zuurstof) uithoudings-
vermogen, het functioneren van je hart-longsysteem. Echter, je 
bewegingsapparaat (spieren, pezen, kapsels en gewrichten) heeft 
vaak meer tijd nodig om zich aan te passen aan de hogere belas-
ting. Voorkom blessures: rustig starten en geleidelijk opbouwen 
is het advies.

          

3Begin elke training met een goede warming-up: inlo-
pen en oefeningen. Dit bevordert je bloedcirculatie en 
maakt je spieren warm. Zo kan je lichaam vast wennen 

aan de komende inspanning. De warming-up helpt bovendien 
blessures te voorkomen. Hierna kun je volgens het schema gaan 
trainen. 

            Cooling-down
 4Sluit elke training af met een goede cooling-down: 

rekoefeningen. Zo breng je je spieren weer tot rust en 
op de normale spanning. De rekoefeningen zijn vooral 

bedoeld om de spiergroepen die actief zijn geweest te ontspan-
nen.

       

5Goede schoenen zijn essentieel voor een gezonde 
hardloopcarrière. Vergeet die ouwe gympies, een mo-
derne hardloopschoen geeft stabiliteit en schokdem-

ping. Ga voor een goed advies naar een hardloopspeciaalzaak. 
Hardloopkleding moet lekker zitten, vocht afvoeren en je lichaam 
warmhouden. In de winter kun je thermo-ondergoed of een ade-
mend jack kiezen. Vrouwen doen er verstandig aan een sport-bh 
te dragen.

5 HARDLOOP TIPS VAN 
BENNO BENNEKER

Samen of alleen?

Warming-up

Wat draag je?

1Als beginnende hardloper kun je overwegen je aan 
te melden bij een plaatselijke loopschool of bij een 
van de loopclinics, zoals iRun van Run2Day of Start to 

Run van de Atletiekunie. Je weet dan zeker dat je onder goede 
begeleiding van een looptrainer ‘verantwoord’ begint met hard-
lopen. Bovendien tref je in de andere deelnemers vast en zeker 
enkele inspirerende loopmaatjes. Als je er liever alleen op uit-
trekt, mag dat natuurlijk ook. Dat is zo mooi aan hardlopen, de 
keuze is aan jou!

Beschouw de loopschema’s als een richtsnoer, en niet meer 
dan dat. 

Je staat aan de vooravond van een geweldige ervaring, hoogste 
tijd om te beginnen! Veel succes en plezier met hardlopen!

Benno heeft een hardloopschema opgesteld voor zowel be-
ginners als gevorderden. Deze is af te halen op kantoor bij 
Lieke van Deurzen.

Je gevoel tijdens het lopen is maatgevend!

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet vol-
doen. 

Het ISO 14001 certifcaat helpt onze organisatie om aan opdrachtgevers en andere belanghebbenden te laten zien dat op een 
serieuze manier aandacht wordt besteed aan de impact van de organisatie op het omringende leefmilieu.

Ook onze opdrachtgevers stellen ISO 14001 certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

DE SIERS GROEP HEEFT HET  
ISO 14001 CERTIFICAAT BEHAALD!



Naam  : Ricardo van Sloten 
Leeftijd  : 30
Woonplaats : Almelo
Functie  : Monteur infra data/water
Werkzaam bij  : GOA Leidingtechniek

Naam  : Niels Neeuwveld 
Leeftijd  : 29
Woonplaats : Deventer
Functie  : Monteur infra gas/water
Werkzaam bij : GOA Leidingtechniek

Naam  : Jan van Eck 
Leeftijd  : 60
Woonplaats : Oss
Functie  : Schouwer
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Nick Fidder 
Leeftijd  : 23
Woonplaats : Oldenzaal
Functie  : Monteur HAS
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Francois Smith 
Leeftijd  : 40
Woonplaats : Waddinxveen
Functie  : Monteur
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Werner Maathuis 
Leeftijd  : 40
Woonplaats : Reutum
Functie  : Uitvoerder
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Bert Wessels 
Leeftijd  : 33
Woonplaats : Denekamp
Functie  : Monteur HAS
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Priscilla Brouwers 
Leeftijd  : 21
Woonplaats : Nieuw-Lekkerland
Functie  : Administratief Medewerker
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Elisa Boone 
Leeftijd  : 29
Woonplaats : Nijmegen
Functie  : Administratief Medewerker
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Clement Rogers 
Leeftijd  : 21
Woonplaats : Capella A/D IJssel
Functie  : Hulpmonteur
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Luuk Frons 
Leeftijd  : 25
Woonplaats : Tilligte
Functie  : Trainee
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Niek Perik 
Leeftijd  : 25
Woonplaats : Enschede
Functie  : Monteur E
Werkzaam bij : Siers L&M
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Naam  : Markus Beckmann 
Leeftijd  : 34
Woonplaats : Bad Bentheim (D)
Functie  : Monteur
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Erik Brendel 
Leeftijd  : 45
Woonplaats : Vriezenveen
Functie  : Inspecteur Bliksembeveiliging
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Jeroen Nieuwenhuizen 
Leeftijd  : 34
Woonplaats : Vriezenveen
Functie  : Projectleider
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.

Naam  : Yvonne Wilmink-ten Voorde 
Leeftijd  : 52
Woonplaats : Hengelo (Ov.)
Functie  : Interieurverzorgster
Werkzaam bij : Siers Groep Oldenzaal B.V.

Naam  : Jolijn Slot 
Leeftijd  : 25
Woonplaats : Oldenzaal
Functie  : KAM Coördinator Oost
Werkzaam bij : Siers Groep Oldenzaal B.V.

Naam  : Dennis Gilbers 
Leeftijd  : 21
Woonplaats : De Lutte
Functie  : Kabels- en buizenl. I
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Hans Beuwer 
Leeftijd  : 33
Woonplaats : Oldenzaal
Functie  : ABB / Adm. Medewerker II
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Marieke Resamenawi-Aalderink 
Leeftijd  : 27
Woonplaats : Vriezenveen
Functie  : Medewerker Klantencontacten
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Mark Stegehuis 
Leeftijd  : 32
Woonplaats : Vroomshoop
Functie  : Kabels- en buizenl. I
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Zafer Ayhan 
Leeftijd  : 29 
Woonplaats : Rotterdam
Functie  : Kabels- en buizenl. I
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Rick Siemerink 
Leeftijd  : 26
Woonplaats : Oldenzaal
Functie  : Management Assistent
Werkzaam bij : Siers Groep Oldenzaal B.V.

Naam  : Tom Mulder 
Leeftijd  : 25
Woonplaats : Olst
Functie  : Trainee
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Vincent Damhuis 
Leeftijd  : 33
Woonplaats : Losser
Functie  : Medewerker TD II
Werkzaam bij : Siers L&M
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Nadat Paul in 1985 aan de MTS Hofstede in Hengelo zijn opleiding 
Landmeetkunde had afgerond, brak de periode van militaire di-
enstplicht voor hem aan. De laatste twee maanden van zijn 
dienstplicht had Paul de gelegenheid om te solliciteren, naar 
een baan in de burgermaatschappij. “Ik kreeg de moge-lijkheid 
om te beginnen bij het Kadaster in Amsterdam. Echter, de ver-
diensten wogen niet op tegen de kosten van de huisvestiging 
in Amsterdam en het reizen in het weekend naar Oldenzaal. 
Daarom heb ik uiteindelijk toch besloten om niet op dit aanbod 
in te gaan. Vervolgens ben ik via een uitzendbureau begonnen 
bij de Gemeente Oldenzaal als Meetassistent. Evenwel kreeg ik 
daar geen mogelijkheid voor een vaste aanstelling. Intussen was 
ik via via in gesprek gekomen met Herman Telgenkamp, die bij 
Tablin werkzaam was. Uiteindelijk heb ik besloten om de uitda-
ging aan te gaan, en ben ik als medewerker nummer twintig op 
6 april 1987 bij Tablin als Tekenaar/Inmeter in dienst getreden. 
Ik was de eerste medewerker bij Tablin, die een landmeetkun-
dige opleiding had gevolgd”. Toen Paul bij Tablin begon, was het 
nog niet zo groot als Tablin nu is. Alleen de eerste zaal aan de  
Schelmaatstraat was als tekenzaal ingericht. In de ruimte 
daarachter, lag er opslag van Siers. In de loop der jaren zijn ook 
de andere tekenzalen ontstaan en ingericht. 

De werkzaamheden die Paul in de beginjaren bij Tablin verrichtte, 
waren het maken van analoge tekeningen voor onder anderen 
de PGEM, de IJsselmij en GAZO. Daarnaast was Paul ook nog een 
periode gedetacheerd als Tekenaar bij de IJsselmij in Enschede, 
waar hij allerlei revisieprojecten heeft getekend. “Ook ben ik nog 
een periode in de buitendienst werkzaam geweest. Samen met 
Hans Pierik, een markant persoon in die tijd, heb ik gaslekde-
tectie in de Noordoostpolder gedaan. Met Huub ten Brake (nu 
werkzaam bij Siers) heb ik CAI-netwerken in de Noordoostpol-
der ingemeten, maar het inmeten heb ik ook een tijdje alleen 
gedaan. Vaak bracht ik dan op vrijdagmiddag vis mee uit Urk, wat 
dan bij terugkomst in Oldenzaal samen met de collega’s werd ge-
nuttigd onder het genot van een flesje bier”.    

Uiteindelijk heeft Paul er voor gekozen om de werkzaamheden 
als Landmeter in te ruilen voor werkzaamheden op kantoor. “Sa-
men met een tweetal collega’s heb ik het digitale tijdperk bij Ta-
blin ingeluid. Als projectleider heb ik een aantal conversies van 
analoog naar digitaal begeleid. Dit waren projecten voor GGR Tiel 
en de PNEM in Den Bosch. Daarna ging Tablin zich ook richten 
op geodetische werkzaamheden voor externe opdrachtgevers 
en werd Henk Ensink als Hoofd van deze afdeling aangetrokken. 
Als Teamleider heb ik samen met Henk en andere collega’s de 
afdeling opgebouwd. We gingen projecten uitvoeren voor onder 
anderen Defensie, waterschappen, gemeenten etc. Na het ver-
trek van Henk Ensink is Hans Vos aangetrokken als Hoofd Afdeling 
Geodesie & GIS en werd de afdeling uitgebreid naar circa twintig 
medewerkers. Ook werd de gaslekdetectie toegevoegd aan onze 
afdeling.”

Naast het werk, werden er ook uitstapjes georganiseerd met col-
lega’s. Het meest bijzondere uitje was naar Amsterdam. “Zowel 
de dames, als de heren wilden maar één ding… het ene deel wil-
de de hele dag winkelen en het andere deel naar de wallen. Dus 
met de mannen werd er een biertje gedronken in café Old Sailor 
en een bezoek gebracht aan theater Casa Rosso. Een collega werd 
daar door ons als “vrijwilliger” op het podium geduwd. Vervol-
gens werd zijn overhemd uitgetrokken en werd er door een dame 
met een stift “I love you” op zijn buik geschreven, zonder dat deze 
dame haar handen hierbij gebruikte. Al met al hebben we veel lol 
die dag gehad.”
Dat is ook wat Paul op de werkvloer erg aanspreekt. “Ik houd van 
de collegiale sfeer, de korte lijnen en de no nonsense mentaliteit 
die er bij Tablin heerst. Kortom, ik ga op naar mijn veertig jarig 
jubileum bij Tablin!” 

Ik wil iedereen waarmee ik de afgelopen 25 jaar samen heb mo-
gen werken en alle collega’s die op mijn jubileumfeest aanwezig 
waren bedanken. En natuurlijk wil ik Herman en Peter Siers be-
danken. Zonder hen was werken bij Tablin nooit mogelijk ge- 
weest.

JUBILARIS
PAUL 
KIEWIK
Op 6 april 2012 is het 25 jaar geleden dat Paul Kiewik bij 

Tablin in dienst is getreden. Diezelfde dag werd het jubi-
leum van Paul, in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, 

gevierd in de kantine van Tablin samen met zijn Tablin-collega’s.

Naam: Paul Kiewik | Geboren: 21 augustus 1964 | Gehuwd met: Monique | Kinderen: Jacyntha (17jr) en Thyrza(15jr) | Andere werk-
gevers vóór Siers: Gemeente Oldenzaal | In dienst bij Siers sinds: 6 april 1987 | Functie: Teamleider | Collega die pluim verdient: 
Martin Gelink, hij is de “smeerolie” binnen ons bedrijf | Leukste TV programma: Studio Sport | Lievelingseten: Italiaans | Eet perse 
geen: Haring met uitjes | Favoriete artiest of groep: Zucchero | Mooiste vakantieland: Italië | Heb een grote hekel aan: ziek zijn | Ben 
gek op: fotograferen van militaire vliegtuigen | Zou graag een avondje stappen met: familie en vrienden | Wil absoluut nooit gezien 
worden met: mensen die niet eerlijk en oprecht zijn | Hobby’s: fotograferen, hardlopen en het verzorgen van de opgietingen bij 
Sauna Sare in Oldenzaal | Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: piloot
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HENRY BOSMA
ZIET ABRAHAM

Beste lezers en oud collega’s,

Hier nog weer een berichtje 
uit een warm Santiago, 34 á 35 
graden.
Op de foto in het midden 
zie je hoe ze hier een weg-
afzetting maken. Deksel 
weg van een rioolput mid-
den op een kruising, geen  
probleem je zet er een palm-
tak in en klaar is Kees. Maar 
hier win je natuurlijk geen 
veiligheidsaward mee!

Laatst lagen hier wat kabels 
van het bovengronds net op de 
weg. Geen mens te zien, en de 
auto’s rijden er van alle kanten 
overheen.

Trouwens, de waterleiding-
maatschappij doet hier ook het 
rioolonderhoud. Dagen lang 
stroomt het rioolwater door de 
goot, omdat het riool ergens 
verstopt is.

Daarnaast zitten we bijna alle 
dagen een paar uur zonder 
stroom. De druk op de water-
leiding is ook per uur verschil-
lend. Dus Peter als je dit leest, 
werk zat hier. 

Verder is het leven hier heel 
rustig en best uit te houden, 
zoals jullie op de foto zien. De 
mensen hier zeggen, in Europa 
en Amerika werkt men om de 
rekeningen te betalen, hier om 
te feesten.

Hoop tot een volgende keer!

Adios y hasta mas tardes

Groeten aan iedereen van 
Harm Rijkeboer

VAN ONZE BUITENLANDCORRESPONDENT

HARM RIJKEBOER
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NIEUWE GEZICHTEN BINNEN

Naam: Anne Fijma | Geboren: 4 juni 1961 | Woonplaats: Zwolle | Getrouwd met: Janita | Kinderen: Dochter Tamar en zoons Aron en 
Sem | Hobby’s: Tuinieren, reizen en lezen

Na 7 jaar werd het weer tijd voor een nieuwe uitdaging en die 
vond Anne bij Vitens. Eerst bij Asset management en de laatste 
4 jaar als manager bedrijfsbureau en infra projecten. Daarnaast 
waren er nog diverse projecten binnen Vitens waar Anne een 
rol speelde, zo was hij projectverantwoordelijke van het project 
leidingnet inspecties. Het is, gelet op de vervangingswaarde van 
het leidingnet interessant om de rest levensduur te bepalen. Een 
methode is een inspectie van de binnenkant van de leiding, hier 
is een speciale tool voor ontwikkeld in samenwerking met een 
marktpartij.

Ook was Anne programmamanager van het thema distributie 
Wetsus, een samenwerkingsverband tussen Applus RTD, Uni-
versiteit Twente, KWR, Vitens , PWN en Oasen. (op onderzoek 
wetenschappelijk niveau).

Ondanks dat de nevenfuncties veel tijd kosten, heeft hij hier geen 
spijt van. Zo is Anne twee keer in Singapore geweest bij de SIWW 
(Singapore International Water Week). En is hij voor het project 
VEI (Vitens Evides International) meerdere keren in Mozambique 
geweest om daar asset management van de grond te krijgen.

Naast deze drukke werkzaamheden, weet Anne ook nog tijd vrij 
te maken voor zijn voorzitterschap van het dagelijks bestuur van 
de kerkelijke gemeente. Het geloof speelt een belangrijke rol bin-
nen het gezin Fijma. We kunnen wel stellen, dat Anne niet van 
stil zitten houdt, want hiernaast heeft hij ook nog zijn MBA be-
drijfskunde behaald. 

Vanuit Vitens had Anne 1 à 2 keer per jaar contact met Herman 
oude Lohuis. Toen de vacature voor Operationeel Directeur va-
cant was is hij gebeld om eens te komen praten,  zo is het balletje 
gaan rollen en vond Anne een nieuwe uitdaging bij Hako. 

De op 1 december gestarte Operationeel Directeur is nu ruim 
een half jaar werkzaam bij Hako. Hij is gestart bij de jongens in 
de sleuf, om zo de werkzaamheden en het personeel te leren 
kennen. Hij is begonnen in Hasselt bij uitvoerder Ted Brons, daar 
heeft hij geholpen bij een gassanerings klus. En ook nu gaat hij 
nog wel eens mee op pad, zo is hij laatst nog een dag op pad 
geweest met Roetje Pendjol. Samen met Mike is Anne verant-
woordelijk voor de dagelijkse leiding en projecten bij Hako.

Anne kijkt terug op een enerverend half jaar, hij heeft veel geleerd 
en gezien. Wanneer hij naar de toekomst kijkt ziet hij heel veel 
potentie binnen Hako, er is veel kennis en kunde. De glasvezel 
en coax markt heeft Hako nog veel kansen te bieden. Ook het 
nichewerk binnen Muller en Bopa biedt zeker groeipotentie. 

Collega’s met passie voor hun werk en geen 9 tot 5 mentaliteit, 
zo beschrijft Anne de medewerkers van Hako.

Na zijn opleiding MTS Civiele Techniek is Anne zijn loopbaan gestart als opzichter, eerst bij Grontmij (advies en ingenieurs-
bureau) en nadien bij WMO (Waterleidingmaatschappij Overijssel N.V.). Daarna is Anne overgestapt naar de firma Mate-
boer en heeft daar in de functie van bedrijfsleider, de entiteit milieutechniek opgericht. Deze entiteit hield zich bezig met 

bodemonderzoeken en saneringen. Het bedrijf heeft een licentie om met een innovatieve saneringstechniek uit Amerika te mogen 
werken.
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NIEUWE GEZICHTEN BINNEN
Na de PABO te hebben afgerond is Mike zijn loopbaan gestart als basisschoolleraar en heeft hij 5 jaar les gegeven aan groep 

8. Daarnaast heeft hij zijn diploma directievoering voor het onderwijs gehaald. Maar Mike wilde de wereld en het bedrijfs-
leven ontdekken. Hij heeft toen 4 jaar diverse commerciële functies bekleed bij Heineken. Zijn dagelijkse werk bestond uit 

verkoop- en marketingactiviteiten voor de biermerken Heineken, Amstel en Brandbier, acquisitie van nieuwe verkooppunten en 
het financieren van nieuwe horeca.

Naam: Mike de Leeuw | Geboren: 12 mei 1977 | Woonplaats: Oldenzaal | Samenwonend met: Marije | Kinderen: Het is bijna zover! 
(tijdens de zomervakantie verwachten ze hun eerste kindje) | Huisdieren: Hond Sprokkel | Hobby’s: Carnaval, tennis en hardlopen

Daarna wilde Mike internationale ervaring opdoen, deze uitdag-
ing heeft hij toen gevonden bij Norit. Oftewel, Mike ging van bier 
naar water. Norit is namelijk marktleider op gebied van water-
zuiveringinstallaties, door middel van membraantechnologie. Bij 
Norit was Mike Regiomanager Oost Europa en verantwoordelijk 
voor alle verkoopactiviteiten in Oost-Europa en gaf hij leiding aan 
het team dat werkte vanuit het kantoor in Moskou. Drie van de 
vier weken per maand was Mike onderweg. Vliegtuig in, vlieg-
tuig uit, hotel in, hotel uit. Hij heeft in deze periode veel van 
de wereld gezien, of zoals hij zelf zegt; “Ik voelde me net Kuifje 
op reis”. Naast zijn drukke reisschema, heeft hij toen ook nog 
zijn Bedrijfskunde MBA diploma behaald, er kunnen niet veel 
mensen zeggen dat hun eindscriptie 4 continenten heeft gezien. 

Na deze opleiding ging zijn interesse verder dan alleen op com-
mercieel gebied, Mike ambieerde een breder pallet werkzaam-
heden, hij wilde zich gaan bezig houden met bedrijfsprocessen, 
aansturing van personeel, verbeterslagen en structureren van or-
ganisaties. Hij is toen met Peter Siers in contact gekomen, en zo 
kon deze globetrotter woonachtig  in Oldenzaal, bij een typisch 
Oldenzaals bedrijf aan de slag. En gezien Mike niet die vader wil 
zijn die op “zondag het vlees snijdt”, natuurlijk ook ideaal met 
een kleintje op komst. 

In september 2011 is Mike gestart als Manager Bijzondere  
Projecten, in deze functie heeft hij een kijkje in de keuken  
genomen van alle “Siers” bedrijven en kennis mogen nemen 
van de ondergrondse infra. Vele van jullie zullen ook al kennis 
gemaakt hebben met Mike, gezien hij alle bedrijven van boven  
naar beneden heeft bekeken, de aarde heeft geroken 
en in de sleuf heeft gestaan. Deze rondgang heeft Mike 
als zeer leerzaam en plezierig ervaren. Hij ziet tussen 
de drie  bedrijfsonderdelen goede synergiemogelijkheden om 
gezamenlijk nieuwe uitdagingen op te pakken.

Na zijn rondreis door de “Siers bedrijven”, werd als snel  
geconcludeerd dat Mike van toegevoegde waarde zou zijn als 

Commercieel Directeur bij Hako. Op 1 februari 2012 is Mike ge-
start met deze uitdaging en is de nieuwe Commercieel Directeur  
na 5 maanden tevreden. Mike legt uit dat Hako 5 jaar geleden sterk  
is gegroeid, en dat met name tijdens de uitrol van de  
eerste glasvezelprojecten het  bedrijf in een pioniersfase zat. 
Om het werk klaar te krijgen, werd er samen met opdrachtgevers 
gezocht naar creatieve oplossingen, er was geen tijd, werkpro-
cessen daadwerkelijk in te richten en te borgen. 
Nu moet er verder gebouwd worden aan de bedrijfsvolwassen-
heid van Hako, zodat we klaar zijn voor wat de toekomst ons gaat 
brengen. 

Bij Mike staat het leveren van kwaliteit voorop, waarbij een ieder 
oog moet hebben om de (interne) klant/opdrachtgever maat-
werk te bieden en hiermee te ontzorgen. 

Mike waardeert het sociale karakter, de no nonsense cultuur en 
de Twentse nuchterheid binnen de Siers Groep. Plezier en hard 
werken gaan hier goed samen.

De samenwerking tussen Mike en Anne verloopt prima, de 
kracht van hun samenwerking vloeit voort uit een gezamenlijke 
ambitie om, voor de lange termijn en op de toekomst gericht, 
toegevoegde waarde te creëren voor de gehele organisatie. Ook 
het werkportfolio ziet er positief uit, zo is er gestart met nieuwe 
FttH-projecten in Neede & Eibergen en Groesbeek & Millingen, 
beiden voor opdrachtgever Reggefiber. 

Na de vakantie zal er gestart worden met FttH-project Oldenzaal 
voor opdrachtgever COGAS. Naast de FttH (glasvezel) opdrachten 
zijn ook de overige bedrijfsonderdelen van Hako hard aan de 
weg aan het timmeren. Het werkportfolio van de vestigingen in  
Nijmegen en Ridderkerk zien er goed uit, ook zien we groei-
kansen bij de stabiele bedrijfsonderdelen BOPA en Muller. De 
afdelingen Service & Beheer, Video Overlay en FttX zitten vol in 
het werk. Dus de heren zien de toekomst van Hako Electronics 
rooskleurig tegemoet.

 DE DIRECTIE VAN HAKO
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Hako Electronics B.V. heeft de prijs gewonnen voor beste SLA 
aannemer van Reggefiber, gemeten over 2011. Lodewijk Esser 
heeft de prijs inmiddels in ontvangst mogen nemen, hij kreeg 
deze uitgereikt van Thijs Bettenhaussen, SLA Manager bij Regge-
fiber.

 
Wat is SLA?
Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke  
overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaal-
de diensten en/of producten. In een SLA staan, naast de beschrij-
ving van de te leveren diensten, ook de rechten en de plichten 
van zowel de aanbieder als de afnemer ten aanzien van het over-
eengekomen kwaliteitsniveau (service level) van de te leveren  
diensten en/of producten (services). De Siers Groep is trots op 
het behalen van deze prijs!

HAKO ELECTRONICS B.V.
BESTE SLA AANNEMER

Op 16 april jl. kregen Maurits Puttenaar en Geurt Cornelissen als eersten in Nederland hun 
diploma uitgereikt voor de opleiding Monteur Infra – Warmte op niveau 3, René Cornelis-
sen mocht deze avond zijn diploma voor niveau 2 in ontvangst nemen. Hun begeleiders 
Jos Bosch en Henk Poot waren ook aanwezig bij de diploma uitreiking op het ROC ASA te 
Leusden. Ook kan de vlag uit voor Robbert Hofstede en Job Notkamp. Zij zijn geslaagd voor 
de opleiding Monteur Infra Gas-Water-Warmte niveau 2. Allemaal van harte gefeliciteerd!

VLAG UIT VOOR
GESLAAGDEN!

René CornelissenGeurt CornelissenMaurits Puttenaar

Robbert Hofstede en Job Notkamp
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De Bats 2012In één zin omvat hij feitelijk alles. “Ik voel me te jong om hier 

oud te worden”, zegt Joop van der Wege. En dus vertrekt hij 
met zijn vrouw Caroline na de zomer naar Italië. Dit keer niet 
tijdelijk, maar voorgoed. Zijn autobedrijf Auto Blanco wordt 
overgenomen door Volvo Snijders, het pand aan de Eekboer-
straat met grond door de firma Siers Groep B.V.
Voor  Siers  Groep B.V. is de overname van de 2.000 vierkante 
meter plus kantoor en werkplaats een logische keuze. De 
achterkant van het pand grenst namelijk aan Siers, waardoor 
het terrein in de nabije toekomst ook vanaf de Eekboerstraat 
bereikbaar is. “Ik zat door de nieuwbouw verlegen om par-
keergelegenheid”, vertelt Peter  Siers, “bovendien kan ik uit-
breiding gebruiken voor ons snelst groeiende broertje Hako 
Electronics BV. En tja, het pand van de buurman is maar één 
keer te koop...”

NIEWBOUW EEKBOERSTRAAT

Directeur Monique van der Burg van stadstheater De Bond 
heeft met haar mensen van de sponsorgroep opnieuw een za-
lensponsor binnengehaald. Na de Siers Groep, die haar naam 
verbond aan de theater zaal, Shelter Storage dat de bedrijfs-
naam koppelde aan het theatercafé en Othmar Trading, dat de 
naam schonk aan de benedenfoyer, is het nieuwe bedrijf Buro 
BAM, overbuurman van De Bond, nu voor drie jaar sponsor van 
de loungeruimte op de eerste verdieping.

Met vier bedrijven  Siers Groep, Shelter Storage, Othmar Tra-
ding uit Ootmarsum en Buro BAM!) zijn recentelijk meerjarige 
sponsorcontracten afgesloten. De bedrijven hebben, als hoofd-
sponsors, letterlijk hun naam verbonden aan respectievelijk de 
theaterzaal, het theatercafé en de beide foyers en van De Bond.

NETWERKEN EN FONDSENWERVING ALS “TWEEDE NATUUR”

Siers Groep Oldenzaal werd onlangs vermeld in een nieuws-
brief van ELES. Zo schreef Hans Jurriens:

“Zo kan het ook.
We hebben soms commentaar op niet gekeurde materialen 
en kleinigheden die net niet in orde zijn of net niet aan onze 
HSE regels voldoen. Maar dit kwam ik onlangs tegen....

Onlangs kwam ik deze, noem het even een “mobiele gereed-
schapwagen”, van Siers tegen.
Hagelnieuw op de eerste klus. Met verbazing heb ik staan 
te kijken en heb daarom foto’s gemaakt. Werkelijk alles zit 
erin om de klus te kunnen klaren, zoals een aggregraat, 
lastrafo, compressor, verlengkabels en gereedschap. Ge-
reedschappen gekeurd, alles netjes vast staan tegen schui-
ven. In eigen beheer gemaakt, gewoon af, eerlijk is eerlijk. 
Ik vind dat onze organisatie dit ook wel eens mag zeggen.”

VERMELDING ELES NIEUWS

SIERS IN HET NIEUWS
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Toen Hans bij Hulsink werkzaam was, werkte hij voor de Cogas. 
Vervolgens kreeg Siers het werk van de Cogas gegund en gaf Co-
gas aan graag met dezelfde mensen te willen blijven werken. 
In goed overleg tussen de directies van beide bedrijven, is toen 
de hele ploeg overgegaan van Hulsink naar Siers. Eveneens als  
Wim Heuten en Henk Podt zijn huidige collega’s bij Siers.

Als vooropleiding heeft Hans LTS Elektro gedaan en vervolgens 
de opleiding Monteur Elektriciteitsnetten. Deze opleiding heeft 
slechts korte tijd bestaan en betrof toen ook nog de boven-
grondse netten.

Het meest merkwaardige wat Hans bij Siers heeft meege-
maakt is dat in Emmeloord een hele wijk, enkele uren zonder 
stroom heeft gezeten. Zelfs na uitgebreid onderzoek is er echter  
nooit getraceerd hoe dat heeft kunnen gebeuren. Hans en een 
medewerker van Enexis, die op dat moment samen in een mid-
denspanningsruimte zaten, kregen de schrik van hun leven. Hans 
was rustig aan het monteren en de medewerker van Enexis was 
papierwerk aan het invullen. Ineens hoorden zij een ongelooflijke 
harde dreun. De woorden van Hans: “En toen was het donker” 
waren letterlijk ‘een teken van leven’ voor de medewerker van 
Enexis.

Het meest bijzondere project waaraan Hans heeft meegewerkt, 
was Erica-Klazienaveen. Hans heeft daar spiegelassen gemaakt 
met buizen met een zeer grote diameter. Deze buizen met wa-
terfilter werden vervolgens met duikers in het water geplaatst.

Op zijn 29e trad Hans Bergboer uit Nijverdal in dienst bij Siers 
Leiding-Montageprojekten. Daarvoor werkte hij als elektromon-
teur zeven jaren bij Van Veenen uit Zwolle en nog eens vier jaren 
bij Hulsink uit Ootmarsum.

Hans heeft eens acht weken in Hoek van Holland gewerkt. 
Vanwege zijn hobby thuis ging hij daar niet in de kost. Dat be- 
tekende dus ’s ochtends om vier uur op en ’s avonds om acht uur 
weer thuis. Gelukkig was dit werk na acht weken afgelopen, want 
’Hans was kapot’.

De grootste hobby van Hans, en inmiddels ook die van zijn vrouw, 
is mennen. Met hun paard Wilkoss neemt Hans op nationaal 
niveau deel aan samengestelde menwedstrijden. Dat wil zeg-
gen dat hij met een enkelspan drie proeven aflegt, namelijk een 
dressuurproef, een vaardigheidsproef en een marathon, waar-
onder  een hindernistraject. Voor deze hobby/sport traint Hans 
bijna dagelijks. Vanaf zijn huis is hij zo met een paar kilometer, 
met zijn enkelspan in de bossen van Hellendoorn.

Hans heeft het na al die jaren nog heel goed naar zijn zin bij Siers. 
Monteren vindt hij het mooiste onderdeel van zijn werk, maar 
eigenlijk vindt hij de overige werkzaamheden ook gewoon mooi. 
Hij werkt veelal in De Krim met een fijne groep collega´s. Samen 
met kraanmachinist Richard Hoekman vormt hij de laatste jaren 
een goed koppel.

20

JUBILARIS
HANS
BERGBOER

Naam: Hans Bergboer | Geboren: 23 september 1958 | Gehuwd met: Henny Hutterd | In dienst bij Siers sinds: 30 maart 1987 | 
Functie: Laag & Middenspanninsmonteur | Collega die pluim verdient: Niemand in het bijzonder, ik vind dat ik een fijne groep heb 
in De Krim en dat is belangrijk | Leukste TV programma: actiefilms | Lievelingseten: ik lust bijna alles wel | Eet perse geen: pizza | 
Favoriete artiest of groep: muziek uit de jaren 60 | Mooiste vakantieland: het liefst thuis, maar dit jaar ga ik met mijn vrouw en paard 
naar Zorgvliet | Heb een grote hekel aan: onrechtvaardigheid | Ben gek op: mijn vrouw | Zou graag een avondje stappen met: mijn 
vrouw, en dat doen we dan ook regelmatig | Wil absoluut nooit gezien worden met: Paul de Leeuw | Hobby’s: mennen & parcours-
bouwen | Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: geen, dit werk bevalt mij erg goed
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Geboren:

Sophie,
dochter van Tim Meijerink  
en Marjolein de Vries
geboren op 15 december 2011

Mick,
zoon van Michel en Tensis van Zanten
geboren op 28 december 2011

Senn Kang,
zoon van Stefan en Silvia Groeneveld
geboren op 24 juli 2008, in Nederland 
aangekomen op 28 december 2011

Andreas,
zoon van Amiel en Christina Ajo
geboren op 30 december 2011

Emma,
dochter van Remco en  
Annet Oude Voshaar
geboren op 04 januari 2012

Sara,
dochter van Nour Eddine en  
Afaf El Mamouni
geboren op 26 januari 2012

Tom,
zoon van Harrie en Karin Olde Heuvel
geboren op 19 februari 2012

Anouk,
dochter van Robin en Margot Blokhuis
geboren op 3 mei 2012

Djiz,
dochter van Boet Leusekamp en  
Cindy Elsjan
geboren op 19 mei 2012

Mason, 
zoon van Jos en Andrea Eikens
geboren op 24 mei 2012

Roy,
zoon van Gerjan en Johanneke Stoker 
geboren op 17 juni 2012

Pyke,
zoon van Patrick en Nathalie Daalder
geboren op 23 juni 2012

Gehuwd: 

1 juni 2012 
Hugo van Dam en Nicolle Berenschot

16 mei 2012
Sander Bijzitter en Kayleigh Brouwer

De Bats 2012
De Bats 2012

- BEDANKT -

PERSONALIA

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Zij levert drinkwater aan 
5,4 miljoen klanten en bedrijven met name in de provincies Friesland, Gelderland, 
Utrecht, Overijssel en Flevoland. 

Vitens heeft vorig jaar juli raamovereenkomsten gesloten met een zestal adviesbu-
reaus voor het perceel “Doeners ondergrondse infra”. Bij deze aanbesteding kwam 
Siers als nummer 1 uit de beoordeling.

Siers is samen met twee andere adviesbureaus de leverancier voor bovengenoemde 
adviesdiensten in de provincies Gelderland en Overijssel. 

De werkzaamheden omvatten het zelfstandig uitvoeren van activiteiten ten behoeve 
van de voorbereiding- en/of ontwerpfase van de aanleg of het vervangen van (drink-
water-)leidingen. Het gaat hierbij om het reconstrueren, saneren of de nieuwe aanleg 
van (drinkwater-)distributieleidingen en/of (drinkwater-)transportleidingen.

Siers is sinds jaar en dag één van de (huis)aannemers voor de aanleg van onder-
grondse distributie- en transportwaterleidingen. Vanuit deze rol heeft Siers bij Vitens 
(incl. een aantal rechtsvoorgangers) het afgelopen decennium reeds de nodige erva-
ring opgedaan in het ontwerpproces van drinkwaternetten. 

Met het aangaan van deze overeenkomst hoopt Siers de aankomende jaren Vitens 
goed van dienst te kunnen blijven zijn.

SIERS “DOENERS 
ONDERGRONDSE 
INFRA”BIJ VITENS

Helaas is het onmogelijk 
om iedereen persoonlijk te 
bedanken voor het warme 
medeleven dat wij hebben 
ondervonden na het over-
lijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Lies Beernink - Berning
  
 Gerhard Beernink 

Kinderen en kleinkinderen

Ik wil al mijn collega’s en de  
directie bedanken voor het 
gezellige feestje te ere van mijn 
25 jarig jubileum bij Siers L&M, 
samen met Irma heb ik dit erg 
gewaardeerd.   
  

  Dick Teerink

- BEDANKT -
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De eerste werkervaring van Fons was bij een installatiebedrijf. 
Nadat hij daar ongeveer een jaar had gewerkt, solliciteerde hij als 
grondwerker bij Bisseling grondwerken te Groessen. Deze over-
stap had toen vooral een financiële reden, Fons ging als grond-
werker namelijk veel meer verdienen. Na een jaar of drie bij Bis-
seling te hebben gewerkt, maakte Fons de overstap naar Hulsink. 
Hulsink leende hem meerdere jaren uit aan Cogas. Het werk bij 
Cogas vond hij erg mooi, maar door een terugloop in werkzaam-
heden, kreeg hij helaas zijn ontslag. 

Nadat hij toen enige tijd bij Brugman radiatoren in Tubbergen 
had gewerkt, kwamen ze hem toch weer op het spoor. Siers had 
werk gekregen van de Cogas en voor dat werk zochten ze nog 
een grondwerker. Op aanraden van Cogas heeft uitvoerder Tonny 
Vruggink toen Fons gebeld. Die was erg blij, dat hij de terugkeer 
naar het buitenwerk weer kon maken, want dat is toch het mooi-
ste werk dat er is.

Na zo’n 12 jaar via Siers bij Cogas te hebben gewerkt, is Fons op 
eigen verzoek in de ploeg van Gerrit Beverdam gekomen. Fons 
wilde namelijk graag hogerop komen en dat zou hem toen bij 
Cogas niet lukken. 

In 1999 behaalde Fons zijn Buizenlegger diploma. Na zijn samen-
werking met Gerrit Beverdam is hij ook nog een tijd met Rudi 
Hobert mee geweest naar Arnhem. 
Vervolgens is hij zelfstandig op pad gegaan als gas en waterfitter 
onder uitvoerder Jos Maathuis.

Fons vindt alles wel mooi in het werk. De sanering vind hij met 
name mooi vanwege de afwisseling. Je kunt dan bijzondere  
situaties tegenkomen die je ter plekke moet oplossen. Met elkaar 
kom je er dan vaak wel uit. 

Tijdens nachtwerkzaamheden in de binnenstad van Enschede, 
heeft Fons zich erover verbaasd hoe druk het midden in de week 
in de stad is. Dat die mensen (het waren echt niet allemaal stu-
denten) daar blijkbaar de tijd voor hebben. 
Onder uitvoerder Peter Kraaijeveld, heeft Fons in Bemmel sa-
men met collega’s Bennie Bosman, Henk Schieven en een kraan-
machinist gewerkt aan een tracé van ongeveer drie kilometer. 
Binnen vier weken tijd moest er een leiding worden omgelegd 
naar een pompstation. Dat vond Fons mooi om te doen, het was 
echt ander werk dan normaal. Fons heeft met meerdere colle-
ga’s samengewerkt en hij heeft eigenlijk geen voorkeur voor een 
bepaalde collega, “Ik kan met iedereen wel samenwerken”.

Fons heeft het na al die jaren nog steeds prima naar zijn zin bij 
Siers, en gaat ervan uit dat hij hier tot zijn pensioen aan het werk 
blijft.

JUBILARIS
FONS 
PUIJMAN

Naam: Fons Puijman | Geboren: 6 maart 1961 | Gehuwd met: Geja | Kinderen: Arjan, Evelien en Jurgen | Kleinkinderen: Naomi en 
Ruben | Andere werkgevers voor Siers: Installateur, Brugman radiatoren in Tubbergen, Hulsink in Ootmarsum, Bisseling Grondwerken 
in Groessen | In dienst bij Siers sinds: 6 april 1987 | Functie: Zelfstandig monteur gas & water | Collega die pluim verdient: allemaal 
wel | Leukste TV programma: Flikken Maastricht | Lievelingseten: erwtensoep | Eet perse geen: ik eet alles wel | Favoriete artiest 
of groep: Frank Boeijen | Mooiste vakantieland: Slovenië, vanwege de mooie natuur,de bergen en de netheid in het land z’n alge-
meenheid | Heb een grote hekel aan: onrecht | Ben gek op: mijn vrouw en (klein)kinderen | Zou graag een avondje stappen met: 
mijn vrouw, doen we eigenlijk te weinig | Wil absoluut nooit gezien worden met: Gordon | Hobby’s: mag graag wandelen | Als ik een 
andere baan moest kiezen werd ik: vrachtwagenchauffeur, vanwege de vrijheid (alhoewel die tegenwoordig aardig is ingeperkt met 
alle volg- en controlemogelijkheden op afstand 
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Bij deze wil ik de directie en 
collega’s bedanken voor de 
gezellige receptie en de vele 
cadeaus die ik mocht ontvan-
gen naar aanleiding van mijn 
25 jarig jubileum bij Siers.

Fons Puijman

- BEDANKT -
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TWEEDE SIERS GROEP
WIELERTOCHT
Op de aanvangsdag van de Tour de France, 30 juni 2012, gaat 
de tweede Siers Groep Wielertocht van start. Deze tocht door 
het mooie Twentse en heuvelachtige landschap is opgezet voor 
eigen personeel en relaties. Net als in 2011 waren de weersom-
standigheden ook dit jaar weer goed. En met bijna 70 deelne-
mers kunnen we spreken van een groeiende belangstelling voor 
dit evenement.
Vanuit het clubhuis van de Oldenzaalse Wielerclub (OWC) gingen 
de wielrenners, van beginnend tot gevorderd, van start. Uniform 
gekleed in de Siers-eigen wielertenues vormde de groep een geel 
lint door het landschap.

De routes 82 km voor de gevorderde, en 65 km voor het aan-
stormend talent voerde ons over mooie landwegen richting de 
Duitse grensstreek. Na een pauze vlakbij Ochtrup, zo’n 35 km na 
de start, scheidde de routes zich even. De langere tocht week uit 
langs Suddendorf en Bad Bentheim met een paar pittige klim-
men. Vanaf Sieringhoek en Gildehaus kwamen de routes weer 
bij elkaar. Na aankomst bij het clubhuis “Sur Place” van OWC was 
het tijd voor het uitwisselen van de sterke verhalen en de wie-
lertactieken. 

Het was een zeer geslaagde dag, leuke groep deelnemers, 
mooi weer, geen ongelukken en niet te vergeten lekker eten en  
drinken. Ook danken wij OWC voor de perfecte organisatie van 
de tocht, en de genoten gastvrijheid. Op naar volgend jaar!
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“Ik vind Siers een prettig 
bedrijf om voor te werken, 

zowel met de mensen binnen 
op kantoor als ook met de 

mensen buiten. Ik hoop dat 
ik op een positieve manier 
kan bijdragen aan het on-

derdeel KAM binnen Siers.”

Ik ben Jolijn Slot, 25 jaar en ik kom 
uit Oldenzaal. Nadat ik in 2009 de 
opleiding Integrale Veiligheidskunde 
met succes had afgerond, ben ik op 
zoek gegaan naar een baan die hierop 
aan sloot. Helaas was dit nog niet zo 
gemakkelijk in de regio Twente. Ik had 
destijds een bijbaantje bij BTKzorg, 
een thuiszorginstelling. Na mijn studie 
ben ik daar meer gaan werken en lat-
er ben ik op kantoor gekomen om de 
administratie te ondersteunen. Niet 
lang daarna werd mij een baan aange-
boden voor op de personeels- en sala-
risadministratie en dit heb ik met veel 
plezier gedaan tot ik het bericht kreeg 
dat ik als KAM Coördinator bij de Siers 
Groep aan de slag mocht. 

In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk 
bezig met mijn grote hobby paard- 
rijden. Ik rijd het paard van iemand 
anders, omdat zij zelf weinig tijd 
heeft. Ik doe nog niet mee aan wed-

strijden, maar ik zal binnenkort mijn 
debuut maken. Daarnaast ben ik al 
een hele tijd vrijwilliger op een ma-
nege voor gehandicapten. Ik ben als 
klein meisje van negen jaar begonnen 
met het poetsen van de paarden en 
het begeleiden van ruiter en paard. 
Nu, jaren later, ben ik hier nog steeds 
elke zaterdagochtend te vinden en 
verder val ik soms in als instructrice. 
Behalve paardrijden doe ik ook nog 
aan hardlopen, maar dit is puur re-
creatief. 

Ik ben nu twee maanden in dienst bij 
de Siers Groep en ik ben heel blij dat 
ik deze kans heb gekregen. Ik heb het 
erg naar mijn zin. Ik vind Siers een 
prettig bedrijf om voor te werken, 
zowel met de mensen binnen op kan-
toor als ook met de mensen buiten. Ik 
hoop dat ik op een positieve manier 
kan bijdragen aan het onderdeel KAM 
binnen Siers. 

UITBREIDING OP  
AFDELING KAM
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In mei is Jolijn Slot gestart als KAM-Coördinator voor Regio Oost. Zij zal 4 dagen per week op de projectlocaties aanwezig zijn, 
en daar waar nodig ondersteuning bieden op het gebied van KAM.
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STUKJE TWENTE IN DORDRECHT

Op 23 maart jl. is er feestelijk afscheid genomen van onze 
medewerker Ronald Huidekooper. Per 1 april 2012 heeft Ro-
nald Huidekooper, door o.a. privé-omstandigheden en gezond-
heidsproblemen gebruik gemaakt van de Voltijd-Vroegpensioen-
regeling. Ronald is ruim twaalf jaren bij Siers werkzaam geweest 
als Inkoper. Ronald heeft in kleine kring afscheid genomen van 
zijn collega’s. 

Dit gebeurde in een informele bijeenkomst voor de medewer-
kers van de vestiging in Oldenzaal. Het was een gezellige bijeen-
komst, waarbij een hapje en een drankje genuttigd werd. Ro- 
nald gaat zich zeer zeker niet vervelen, want zijn vrije tijd gaat hij 
opvullen met tennis, golfen en reizen. 

Tijdens een spontaan georganiseerde stadswandeling door Dordrecht kwamen onze collega’s, uit Dordrecht, een stukje Twente in 
het Westen tegen. De Twentsche Bank werd in 1841 opgericht door de Enschedese notabele Benjamin Willem Blijdenstein Jr. (1811-
1866), met als primaire doelgroep de textielindustrie in de Twentse regio.

  Oprichting: Enschede – 1841    Opheffing: 03 oktober 1964    Oorzaak: fusie tot ABN

AFSCHEID RONALD HUIDEKOOPER

Langs deze weg wil ik iedereen nog bedanken voor de cadeaus  
en bloemen die ik van mijn collega’s heb ontvangen. Ook voor 
alle andere collega’s bij Siers en Hako die niet in de gelegen- 
heid zijn geweest om persoonlijk afscheid te nemen, wil ik bij 
deze bedanken voor de prettige samenwerking gedurende 
de afgelopen jaren. Ik wens jullie allen nog veel werk en 
werkplezier toe bij Siers en hoop met jullie dat het “recessie- 
spook” komende jaren Siers niet zal treffen.

Ronald Huidekooper



Naam  : Harmen Tichelaar 
Leeftijd  : 31 
Woonplaats : Hattem
Functie  : TBB / Werkvoorbereider
Werkzaam bij  : Siers L&M

Naam  : Dennis Balster 
Leeftijd  : 23 
Woonplaats : Almelo
Functie  : Landmeetkundige
Werkzaam bij : Tablin Technisch Adviesburo B.V.

Naam  : Jos Gosselt 
Leeftijd  : 21
Woonplaats : Denekamp
Functie  : Tekenaar II-A 
Werkzaam bij : Tablin Technisch Adviesburo B.V.

Naam  : Hein Schreurs 
Leeftijd  : 26
Woonplaats : Oldenzaal
Functie  : Tekenaar II
Werkzaam bij : Tablin Technisch Adviesburo B.V.

Naam  : Jan Doldersum 
Leeftijd  : 25
Woonplaats : Westerhaar - Vriezenveensewijk
Functie  : Gaslekdetecteur 
Werkzaam bij : Tablin Technisch Adviesburo B.V.

Naam  : Tjibbe Vieberink 
Leeftijd  : 27
Woonplaats : Westendorp
Functie  : Gaslekdetecteur
Werkzaam bij : Tablin Technisch Adviesburo B.V.

Naam  : Andrea Kazimirova 
Leeftijd  : 31
Woonplaats : Enschede
Functie  : Tekenaar II
Werkzaam bij : Tablin Technisch Adviesburo B.V.

Naam  : Emiel Keizer 
Leeftijd  : 25
Woonplaats : Tubbergen
Functie  : Tekenaar I-A
Werkzaam bij : Tablin Technisch Adviesburo B.V.

Naam  : Willem van der Leest 
Leeftijd  : 26 
Woonplaats : Marum
Functie  : Tekenaar I-A
Werkzaam bij : Tablin Technisch Adviesburo B.V.

Naam  : Marc Ruiter 
Leeftijd  : 38
Woonplaats : Oldenzaal
Functie  : Voorman Elektromonteur
Werkzaam bij : Hako Electronics B.V.
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Dick Teerink is op 4 mei 1987 in dienst gekomen bij Siers Leiding-
Montageprojekten Oldenzaal B.V. Hij is in dienst gekomen via zijn 
zwager Henk Smit. Henk was vanaf het eerste begin betrokken bij 
Siers L&M, een betere referentie was er dus niet voor Dick.
Dick is op zijn vijftiende begonnen met werken bij de blikfabriek 
Thomassen en Drijver. Daar heeft hij zeventien jaar gewerkt als 
constructieplaatwerker. 
Bij Siers L&M is hij gestart in de praktijk, waar hij alles heeft  
geleerd van zijn zwager Henk. Na enige tijd heeft hij wel de 
opleiding buizenlegger gevolgd.
Dick is aan het werk geweest in verschillende projecten: combi-
werken, alleen gas, gas/water, stadsverwarming en nu alleen wa-
ter. Dick heeft in het verleden veel samengewerkt met Henk Smit 
en Geert van Boxtel, daarna is hij zelfstandig aan de slag gegaan 
samen met een kraanmachinist.

Dick vertelt dat het werken in de stadsverwarming in het 
verleden onder tropische omstandigheden werd gedaan. De nor-
male temperatuur van het stadsverwarmingwater is 50 graden, 
ze lieten het dan afkoelen tot ongeveer 35 graden en gingen dan 
aan het werk. Volgens Dick prima te doen, het was in elk geval 
lekker warm! Gezien Dick’s favoriete vakantieland Spanje, is dat 
te begrijpen.

Momenteel werkt Dick alleen in het water, dit bevalt hem uit-
stekend, vooral om de werkzaamheden zelf. Belangrijk in het 
werken met water is dat je netjes, schoon en zorgvuldig werkt. 
Bijkomend voordeel van alleen in het water werken is, dat hij nu 

minder cursussen en trainingen hoeft te volgen, dit in tegenstel-
ling tot wanneer je in het gas werkt. Dick heeft soms het idee, dat 
er nu ergens aan een bureau in Nederland regels om regels wor-
den uitgedacht en opgesteld, in plaats van dat deze regels leiden 
tot meer veiligheid, waar het feitelijk voor is bedoeld.
Ten aanzien van de werkzaamheden ga je lekker aan het werk, 
samen met één allround kraanmachinist. Je werk echt samen, 
ieder vanuit zijn eigen vakgebied, om een goed resultaat neer te 
zetten. Tevens ben je de hele dag bezig in de buitenlucht, Dick wil 
nooit meer werken tussen 4 muren.
In het verleden heeft Dick wel eens meegemaakt dat er bij 
werkzaamheden aan de waterleidingen een elektrakabel werd 
doorgeknipt in plaats van de waterleiding. Dan was je erg blij dat 
je handschoenen droeg en viel het gelukkig allemaal mee.

Dick mag ’s avonds graag naar actiefilms kijken. Echter, eerst kijkt 
Dick samen met zijn vrouw (verplicht) naar Goede Tijden, Slechte 
Tijden, daarna is de afstandsbediening voor hem.
De kleinkinderen komen in de weekenden soms logeren en dat is 
ook altijd erg gezellig.

Dick heeft in Doesburg samen met collega’s zijn 25 jarig jubileum 
gevierd, dit was erg gezellig!

JUBILARIS
DICK 
TEERINK

Naam: Dick Teerink | Geboren: 23 september 1954 | Gehuwd met: 32 jaar getrouwd met Irma | Kinderen: 3 kindere, allemaal uit huis 
| Kleinkinderen: 4 klein kinderen | Andere werkgevers voor Siers: Thomassen en Drijver | In dienst bij Siers sinds: 4 mei 1987 | Func-
tie: Zelfstandig monteu | Collega die pluim verdient: alle collega’s, werkt goed met iedereen samen | Leukste TV programma: Actie 
films | Lievelingseten: alles wat Irma kookt is lekker | Eet perse geen: spruiten | Favoriete artiest of groep: Nederlandstalige muziek 
| Mooiste vakantieland: Spanje, aan de kust met veel zon en lekker zonnenbaden | Heb een grote hekel aan: regen, maximaal één 
uur is voldoende | Ben gek op: zon | Zou graag een avondje stappen met: Irma, mijn vrouw | Wil absoluut nooit gezien worden met:  
Dick is overal voor te porren, dus dit is niet voor Dick van toepassing | Hobby’s: tv kijken, vakantie in Spanje, zonnebaden | Als ik een 
andere baan moest kiezen werd ik: Dit werk, in elk geval nooit een baan tussen 4 muren.

De Bats 2012



  Het design van Hanomag is 10 jaar nadat ze gestopt waren gebruikt door Fendt.  Tot 1995 heeft Hanomag nog wel shovels en kranen gepro-
duceerd, maar is toen overgenomen door Komatsu.  Hanomag is een Duits merk, ze hebben zo’n 250.000 tractoren geproduceerd die wereldwijd 
verkocht zijn.

28

DE HOBBY VAN...... 
VINCENT DREES

Als we aan Vincent vragen wanneer zijn interesse in tractoren is ontstaan, moeten we toch een stukje terug in de 
tijd. Als 7 jarige jongen was Vincent al niet meer bij de boer weg te slaan. Hier hielp hij zover dat natuurlijk gaat 
op zo’n jonge leeftijd met allerlei klusjes op de boerderij. De interesse was gewekt en uiteindelijk is Vincent via  

kameraden in aanraking gekomen met het merk: Hanomag.  Hanomag is een afkorting van Hannoverische Maschinen-
fabrik AG, het bedrijf bouwde oorspronkelijk stoomlocomotieven, later vrachtauto’s en tractoren.

Tijdens zijn schoolperiode op de LTS, 
richting automontage heeft hij weinig 
aan auto’s gesleuteld, toen ging zijn 
voorkeur al uit naar landbouwwerktui-
gen en tractoren. Op zijn 17e is hij toen 
ook bij een mechanisatiebedrijf aan de 
slag gegaan, waar hij zijn werk/hobby 
kon uitvoeren. 

Toen Vincent in 1989 trouwde, heeft hij 
ook maar meteen een huis met dub-
bele garage gekocht, met  oog op de 
toekomst. Maar het heeft nog wel 2 
jaar geduurd voordat de eerste tractor 
werd aangeschaft. In 1991 was het dan 
zover, en was hij de trotse eigenaar van 
een Hanomag, Brillant 701.
Deze tractor uit 1967 heeft hij van top 
tot teen gerestaureerd en alles werd 
natuurlijk op schrift vastgelegd. 
Maar het bleef niet bij die ene tractor 

en snel was de Hanomag R460 – Stras-
senschlepper een feit. Deze Strassen-
schlepper werd voornamelijk gebruikt 
voor transport over straat. We mogen 
wel zeggen dat dit de “lieveling” van 
Vincent is, en deze wordt ook zeker niet 
verkocht! Hiermee gaat hij ook naar 
oldtimerbijeenkomsten voor tractoren 
(bijvoorbeeld in Saasveld) en rijdt hij 
toerritten. Mooie ritten met zo’n 200 
trekkers en liefhebbers door het Twen-
tse buitengebied.

Hoe komt je aan onderdelen als het 
merk al in 1971 is gestopt met het pro-
duceren van tractoren. Op Oldtimer-
beurzen zijn deze te verkrijgen, maar de 
onderdelen zijn vaak ook erg duur. Ge-
lukkig is Vincent erg handig en maakt hij 
alles zelf, alleen het draaiwerk besteed 
hij uit. Hij zorgt er eerst voor dat 

mechanisch alles piekfijn in orde is, 
daarna gaat hij aan de slag met het 
plaatwerk. Maar de garage is niet 
zo groot dat hij alle tractors zelf kan 
houden, dus de meeste verkoopt hij 
na restauratie weer zodat hij weer een 
volgend project kan opstarten. Hij is net 
klaar met de restauratie van de Hano-
mag Robust 800, dus al er iemand inte-
resse heeft? Zie foto’s voor en na.

Bij Siers heeft de “tractor specialist” 
dan ook zijn droombaan gevonden, 
gezien hij zich voornamelijk bezig 
houdt met het onderhoud van de bijna 
50 tractoren die Siers heeft. Hobby en 
werk gaan zo goed samen.
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Van oorsprong is Wim timmerman. Toen hij echter zijn opleiding 
in 1978 had afgerond was er geen werk te vinden als timmerman 
als gevolg van de slechte economische tijden. 

Wim’s vader werkte destijds bij het pompstation in Wierden 
(huidige Vitens) en had regelmatig contact met Tonny Vruggink 
(voormalig uitvoerder bij Siers). Wim’s vader vroeg aan Wim 
of hij eens bij Tonny zou informeren of er eventueel werk voor 
Wim was bij Siers.  Dat leek Wim een goed plan en zo gezegd 
zo gedaan. Op een vrijdag in 1979 moest Wim naar de keet in 
Almelo en de daaropvolgende maandagochtend reed al hij met 
de “bats” aan de fiets naar Cogas in Almelo.

Na twee jaren bij Cogas te hebben gewerkt voor Siers, ging een 
hele ploeg vervolgens naar Hulsink, omdat zij het werk voor Co-
gas gingen uitvoeren. 

Na vier jaren Hulsink, kwam het werk van Cogas weer terug bij 
Siers en verkaste er wederom een hele ploeg van werkgever.
Wim wilde niet alleen maar het grondwerk blijven doen en om-
dat hij toen als grondwerker met elektromonteurs samenwerkte, 
ging hij een E-opleiding volgen.

Hij volgde de opleiding AMLN aan een avondschool in Almelo. 
Dat bleek na een half jaar zo voorspoedig te gaan, dat Wim di-
rect doorstroomde naar de MLN-opleiding. Ook deze opleiding 
kon hij erg goed en binnen 1,5 jaar had hij zijn  diploma behaald.  
Tijdens zijn MLN-opleiding moest hij naar Arnhem, waar Wim 
in de openbare verlichting kwam. In die tijd alleen met een au-
tootje op weg naar Arnhem was zonder navigatie best spannend. 

Na dit uitstapje naar Arnhem heeft hij nog een zeer korte  
periode bij Jan Brinks in Duiven gezeten en vervolgens keerde 
Wim terug naar Cogas in Almelo waar hij als elektromonteur aan 
de slag ging in de laagspanning.

Wim heeft het na al die jaren nog steeds ontzettend naar zijn 
zin bij Cogas. Vanwege lichamelijke klachten heeft hij sinds een 
aantal jaren een andere functie bij Cogas. Hij wordt vooral bij 
schades gevraagd om te inventariseren wat er aan de hand is en 
wat er moet gebeuren om de desbetreffende schade te herstel-
len. Tegenwoordig gaat dat allemaal digitaal. Via de laptop, die 
Wim bij zich heeft, ontvangt hij informatie over de schade, de 

plek en het gevolg. In het programma Ultimo worden alle (ver 
volg) acties genoteerd. Kleine schades lost Wim ter plaatse op 
met een monteur van Cogas. Van de gemaakte mof wordt een 
digitale schets gemaakt en ook deze wordt weer digitaal bij Co-
gas aangeleverd.
Daarnaast doet Wim samen met Imtech, elke laatste donderdag 
van de maand de controle van de lichtmasten in Oldenzaal. Wim 
schakelt de openbare verlichting in en uit ten behoeve van de 
werkzaamheden van Imtech. Wanneer er geen schades zijn, doet 
Wim met zijn collega van Cogas kleine projecten zoals bijvoor-
beeld het plaatsen van lichtmasten.

Wim draait nog vier keer mee in de storingsdienst van Cogas. 
Hij vindt dat werk erg leuk, maar dat 24/7 (van woensdag t/m 
woensdag) paraat moeten zijn, dat vindt hij met name ’s nachts 
toch wat minder. De jonge, inmiddels goed opgeleide, garde van 
Cogas nemen in de toekomst de storingsdiensten over.  

Een jaar of twintig geleden was Wim een keer met een ma-
chinist in de binnenstad van Almelo aan het werk. Tijdens deze 
werkzaamheden raakte de machinist een pot waar allemaal 
kleingeld in bleek te zitten. Het ging zeer waarschijnlijk om col-
lectegeld dat in de oorlog in de grond was verborgen door de 
nonnen van het klooster dat in de binnenstad van Almelo heeft 
gestaan.

Wim heeft met veel plezier samengewerkt met Herman Pas-
terkamp en later ook nog met Marcel Schuurman (beide col-
lega’s van Siers). Nu werkt Wim alleen nog samen met Cogas-
medewerkers en ook dat bevalt hem uitermate goed. Hij hoopt 
nog vele jaren voor Cogas te kunnen blijven werken.

Wim heeft ongeveer acht kilometer van zijn eigen huis een stuk 
land met daarop een loods, een boomgaard, een moestuintje, 
twee ezels, en een paar eenden. Bijna dagelijks rijdt hij er naar 
toe om te kijken hoe het gaat met de dieren en om alles op orde 
te houden. Wim heeft een trekkertje (John Deere) dat hij 
gebruikt bij het ploegen e.d. 

JUBILARIS
WIM HEUTEN

Naam: Wim Heuten | Geboren: 25 december 1959 | Gehuwd met: Gerdien | Kinderen: Monja(27) en Dominique(23) | Andere werk-
gevers voor Siers: Hulsink | In dienst bij Siers sinds: 30 maart 1987 | Functie: Zelfstandig  Monteur Elektro | Collega die pluim verdient: 
Johnny Wargers en alle andere mensen die het sociale beleid bij Siers mogelijk maken en gestalte geven | Leukste TV programma: 
Pawnshop en Storagewars bij Veronica (drie generaties in Las Vegas, die een pandjeshuis runnen) | Lievelingseten: Indisch | Eet perse 
geen: spinazie | Favoriete artiest of groep: ”ik vind bijna alles mooi” | Mooiste vakantieland: Portugal, maar Wim gaat liever week-
endjes weg dan lang op vakantie | Heb een grote hekel aan: ‘s nachts uit bed | Ben gek op: gezin | Hobby’s: zijn stukje land met alles 
daarbij | Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: ‘klusjesman’ bij een woningbouwvereniging of conciërge
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PROJECT VOGELWIJK  
DEN HAAG

Dit project heeft een omvang van 
ongeveer 500 woningen waar de 

aansluitleidingen gesaneerd 
 worden en 6000 meter aan 

hoofdleiding wat ook gesaneerd 
(vervangen) moet worden.

Het is daarom belangrijk dat onze 
medewerkers gemotiveerd zijn, 

want al deze mensen zijn een 
belangrijke schakel in het slagen 

van dit project.  
En gemotiveerd zijn ze!

Op een afstand van nog geen 650 meter van de Noordzee, bevindt zich 
de uitvoerderskeet van het werk in de Vogelwijk te Den Haag. (helaas met 
uitzicht op de duinen).
In deze wijk die tussen 1910 en 1960 is aangelegd vervangt Siers Leiding 
Montageprojekten Oldenzaal B.V. in opdracht van Joulz zowel de gas-
aansluitleiding (dienstleiding) als de gas-hoofdleiding.

Dit project heeft een omvang van ongeveer 500 woningen waar de aanslu-
itleidingen gesaneerd worden en 6000 meter aan hoofdleiding wat ook ge-
saneerd (vervangen) moet worden. De hoofdleidingen in deze wijk bestaan 
grotendeels uit gietijzer variërend tussen de 118 mm en 326 mm die in de 
jaren ‘50 tot ‘70 zijn aangelegd.

Het is daarom belangrijk dat onze medewerkers gemotiveerd zijn, want al 
deze mensen zijn een belangrijke schakel in het slagen van dit project. En 
gemotiveerd zijn ze! Op het moment van schrijven bestaat de complete 
ploegbezetting uit 17 mannen. Deze 17 mannen zijn verdeeld over twee 
ploegen die elk hun eigen speerpunt hebben in dit project.

Onder leiding van Manfred Magielse werken Thierry van de Kerkhof, Mer-
lijn Notenboom en vaste machinist Arjan Brand aan de hoofdleidingen. 
Deze viermansformatie krijgt steun van twee graafmachines die de leiding 
vooruit vrijgraven, zodat er als het ware een graafploeg ontstaat die enkel 
graaft en een verbreekploeg die meerdere malen in de week de leiding 
verbreekt en vernieuwd. Dit is een werkwijze die enorm veel vraagt qua 
coördinatie, veel druk legt op iedereen die werkzaam is in deze ploeg, en 
vooral veel vraagt van het collega zijn voor en van elkaar.
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PROJECT VOGELWIJK  
DEN HAAG

Op andere locaties door de wijk heen zijn Herman Briene en Poul 
van der Laan werkzaam aan de sanering van alle aansluitleidin-
gen die de Vogelwijk rijk is.
Gelukkig krijgen deze twee medewerkers steun van Willem Lus-
ing en vaste grondwerker van deze wijk Kelly van Oss.

Doordat de werkzaamheden zo divers zijn, is het project bij uit-
stek geschikt om nieuwe medewerkers aan te trekken en op te 
leiden naar monteurs met vakkennis.
Zo zijn Ashley van de Veer en Felipé Souwer 1 dag in de week 
bezig met de monteursopleiding gas en water niveau twee en 
zijn ze de overgebleven dagen werkzaam bij de bewoners in huis 
om hun woning te voorzien van een gasleiding die weer 30 tot 40 
jaar mee kan. De nieuwste leerling is te vinden in Dylan Briene. 
Hij heeft enige weken meegelopen met zijn vader Herman en 
start na de bouwvak ook aan de monteursopleiding gas en water.

Ook zijn Maurice Camara en Orion Borgschot werkzaam op dit 
project.
Via de Gemeente Rotterdam zijn ze bij Siers gekomen om een 
traject te volgen die het mogelijk maakt, om ze op te leiden tot 
monteurs gas en water.
Maurice en Orion gaan 3 dagen per week naar het opleidings-
centrum en de overige dagen doen ze praktijkkennis op bij onze 
eigen medewerkers.

Per week worden er 20 tot 23 woningen gesaneerd, en als de 
afspraak gemaakt is met de bewoner dan is er geen weg terug 
meer. De werkzaamheden moeten in weer en wind doorgaan, 
want de bewoner heeft immers een vrije dag genomen om ons 
toegang te verlenen tot zijn woning. 

Doordat de buurt zo goed meewerkt, is het werk met veel plezier 
uit te voeren, en komt iedereen met plezier naar Den Haag.
Dit is terug te vinden in de vele complementen die ontvangen 
worden en de hele Siers-sfeer in de wijk. Ook krijgen we van de 
buurtbewoners regelmatig een kopje koffie aangeboden.

Buiten het feit dat er veel werk ligt, komt de druk op dit werk 
vooral af van de civiele aannemer die aansluitend aan onze 
werkzaamheden het riool in de gehele wijk vernieuwd en daar-
bij ook al het straatwerk opnieuw aanbrengt. Doordat deze druk 
elke dag weer aanwezig is hebben de mannen een flinke klus te 
klaren, elke dag weer.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van uit- 
voerder Henri van de Wal, die contact heeft met de buurtbewo-
ners over de planning en de afspraken die gemaakt worden.  
Deze afspraken worden schriftelijk gemaakt en bij eventuele 
problemen nemen de mensen contact op. Hetzij over een kat 
of een hond die in de woonkamer loopt waarvoor moet worden 
uitgekeken, of een afzegging van de afspraak. Bij dit laatste is het 
lastig om de afspraak te verzetten, want de weken erop zijn ook 
al ingedeeld qua afspraken. Vaak is er wel wat af te spreken met 
de buren af een ander familielid in de regio.

Het eind van dit werk is gelukkig nog niet in het zicht, en een 
eventuele vervolg fase is door de ervaring die wij in de Vogelwijk 
hebben opgedaan van harte welkom!
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Bijna was het hem niet gelukt, die 25 jaar volmaken, want hij is er 
even, welgeteld een halve dag, tussenuit geweest. Menigeen die 
dit leest, weet wel over wie we het hier hebben; Erwin Hamer.

Na het behalen van zijn diploma MTS Weg- en waterbouwkunde, 
begon Erwin bij Fortex als zeilenmaker/reparateur. Vervolgens 
ging hij via uitzendbureau Start bij de Gemeente Enschede aan 
de slag in de drukriolering. Na ongeveer een jaar hield het werk 
daar voor hem helaas op vanwege bezuinigingen. De heer Sta-
kenkamp, die bij de Gemeente Enschede verantwoordelijk was 
voor de drukriolering, heeft Erwin Hamer vervolgens bij uit- 
voerder Benny Wekking van Siers geïntroduceerd. De heer Stak-
enkamp was namelijk erg tevreden over Erwin en vond het jam-
mer dat hij niet bij de gemeente kon blijven. Van het een kwam 
het ander en op 19 maart 1987 begon Erwin bij Siers als hulp  
van een elektromonteur. Bij deze monteur had hij onvoldoende 
kansen om zich verder te ontwikkelen en na een telefoontje naar 
Herman oude Lohuis kwam Erwin bij collega Henk Springer in de 
stadsverwarming in Duiven terecht. Daar werkte hij lange tijd bij 
uitvoerders Theo Meijerink en Jan Brinks.

Erwin heeft zich vervolgens opgewerkt tot uitvoerder door veel 
vakopleidingen te volgen en zich in de praktijk te bewijzen. Mo-
menteel volgt hij een schakelcursus van een jaar, om vervolgens 
in september te starten met de opleiding Middelbaar Lastechni-
cus. Erwin vindt het mooiste aan zijn werk dat je het vertrouwen  
krijgt van de directie om je werk zo uit te voeren zoals je zelf wilt, 
mits je het werk uiteraard op de juiste manier afrondt.

Het werk aan de Auke Vleerstraat in Enschede is Erwin het meest 
bijgebleven. Op 1e Pinksterdag van dit jaar werd Erwin gebeld, 
omdat er een flex-slang was afgescheurd die de UT voorziet van 
warmte. Het probleem kon worden verholpen en gelukkig waren 
er geen directe nadelige gevolgen voor de UT, omdat het heel erg 
mooi weer was. 

Het meest aparte werk dat Erwin zo te binnenschiet was in het 
belastingkantoor van Deventer. Daar moest een doorvoerleiding 
van het onderstation naar de binnenstad van Deventer worden 
aangelegd. Een 12-duims dikke staalbuis (273 mm) moest door 
de tuin en door de kelder van het belastingkantoor worden 
aangelegd om in het centrum uit te komen. Vanwege de hoogte 
van de kelder werden daar ‘karretjes’ voor gebruikt om de buis 
op te leggen en te verplaatsen. Ook Erwin en Henk maakten 
dankbaar gebruik van deze ‘karretjes’. 

JUBILARIS
ERWIN
HAMER

Naam: Erwin Hamer | Geboren: 1 augustus 1963 | Gehuwd met: Odette | Kinderen: Bregtje en Ties | Andere werkgevers voor Siers: 
Fortex en de Gemeente Enschede | In dienst bij Siers sinds: 19 maart 1987 | Functie: Uitvoerder | Collega die pluim verdient: Theo 
Kleizen en Johnny Wargers, omdat zij altijd voor mij klaar stonden toen ik een periode ziek was | Leukste tv programma: programma’s 
over (snoek) vissen en kickboxwedstrijden | Lievelingseten: niet iets in het bijzonder | Eet perse geen: eten met een specifieke vislucht 
| Favoriete artiest of groep: geen voorkeur, ik vind zeer veel verschillende soorten muziek leuk | Mooiste vakantieland: geen land in 
het bijzonder, maar we zoeken in de zomer wel het mooie weer op en in de winter gaan we graag op wintersport | Heb een grote 
hekel aan: het tegenwoordig alles schriftelijk moeten vastleggen en bevestigen, je kunt niet meer afgaan op mondelinge afspraken | 
Ben gek op: mijn vrouw en kinderen| Zou graag een dagje mee willen met: Jeremy Wade (de man van de gevaarlijke visexpidities op 
Discovery Channel) | Hobby’s: kickboxen (tegenwoordig alleen nog voor de conditie), vissen en klusse | Als ik een andere baan moest 
kiezen werd ik: zelfstandig zeilmaker of timmerman, dit vanwege het mooie vakwerk en het zichtbare resultaat.
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ROPARUN EEN AVONTUUR 
VOOR HET LEVEN

Zaterdag 5 mei werd ik gebeld door Jan 
Wienk of ik dit jaar weer mee wilde lopen 
in de  Temmink Groep Running die tijdens 
het Pinksterweekend meedoet met de 
Roparun. Vorig jaar heb ik met dezelfde 
groep meegedaan met de Roparun die 
van Parijs naar Rotterdam ging. Een van de 
lopers kon niet deelnemen en nu mocht ik 
meelopen van Hamburg naar Rotterdam. 
Door de grote deelname was Hamburg dit 
jaar de extra startplek.
Hier hoefde ik niet lang over na te denken 
want éénmaal besmet met het Ropa virus 
blijf je lopen als er een kans is .

De Roparun is een estafetteloop van 565 
kilometer waarbij mensen in teamver-
band een sportieve prestatie leveren 
om op die manier geld op te halen voor 
mensen met kanker.
Dat blijkt overigens ook uit het motto  
“Leven toevoegen aan de dagen, waar 
geen dagen meer kunnen worden toege-
voegd aan het leven”.

Een Roparunteam bestaat uit maximaal 
acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 
70 kilometer lopen oftewel meer dan 1 ½ 
marathon. Daarnaast bestaat een team 
uit minimaal twee fietsers en nog een 
aantal mensen in de begeleiding. Denk 
hierbij aan chauffeurs, navigatoren, fysio-
therapeut, roadmanager en een fotograaf. 
Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de 

invulling van deze taken en gemiddeld 
bestaat een team uit 25 personen, Tem-
mink Groep Running doet het met 20 
personen. Naast Temmink Groep Running 
nemen 224 andere teams deel aan de 
Roparun in 2012.

Dus het pinkster weekend was ik weer 
onder de pannen. Zaterdagmorgen  26 
mei was het vertrek om  6.30 uur bij 
Temmink . In Hamburg aangekomen was 
het basiskamp ( de plek waar de bedden 
staan, waar gegeten wordt, waar gemas-
seerd wordt en waar je jezelf kunt verzor-
gen) al klaar. We konden ons omkleden en 
een pasta maaltijd waren we er helemaal 
klaar voor.  De start was om 15.25 uur en 
omdat ik in de eerste groep zat konden we 
direct aan de bak voor de  eerste 60 km. 
We liepen  eerst dwars door het drukke 
en hectische Hamburg en daarna door de 
velden en landerijen in Duitsland. Na 60 
Km werden we afgelost door de tweede 
groep en konden wij uitrusten, eten en 
slapen om na ongeveer 5 uur weer als 
team te gaan lopen. Omdat er telkens 1 
loper op het parcours is ( 24 uur per dag) 
wordt meedoen aan de Roparun door 
vermoeidheid en slaapgebrek een hele 
onderneming. 

Wat het dan wel weer heel speciaal maakt 
is dat we dit jaar door Almelo kwamen.
Vrienden en kennissen stonden ons op te 

wachten en aan te moedigen of kwamen 
even  op visite in het basis kamp (dat in 
Almelo stond). Dit werd door alle deelne-
mers erg gewaardeerd en als heel gezel-
lig ervaren. Als hoogtepunt in Almelo was 
de big band van Jan en Peter er die ons 
kwamen inhalen. Dit bracht de stemming 
er goed in en het was dus ook gelijk een 
feestje in Almelo. Verderop in Bornebroek 
liepen we over het feest terrein van het 
dorpsfeest. Daarna richting Deventer, 
Apeldoorn en Ede. Na de gezelligheid in 
Almelo liepen we ’s nachts hele stukken 
zonder publiek. 

Uiteindelijk hebben we ons verzameld 
in Alblasserdam om van daar af samen 
als groep naar Rotterdam te lopen en te  
finishen. De finish is een bijzonder mo-
ment, niet alleen omdat dit  het einde is 
van een zwaar maar prachtig evenement 
maar ook omdat het een emotioneel 
moment is. Bijna iedereen heeft op de 
één of andere manier met deze vreselijk 
ziekte te maken. Het maakt mij dankbaar 
dat ik dit avontuur tot een goed einde kan  
brengen en op deze manier mijn steentje 
kan bijdragen. Dit heb ik gedaan met 
steun en support van mensen bij Tem-
mink, collega’s van Siers, loopmaatjes bij 
Laac, vrienden en familie: waarvoor heel 
hartelijk dank.
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Op 19 maart 1987 stak Richard voor het eerst voor zijn werk een 
bats in de (klei)grond. Via zijn neef Bennie Willemsen kwam hij 
bij Siers terecht. Voordat hij aan de slag mocht, kwam uitvoerder 
Paul Bergevoet bij hem thuis voor het sollicitatiegesprek. Paul 
was al snel overtuigd van de kwaliteiten van Richard en hij werd 
aangenomen.

Aan het eind van zijn eerste werkdag, de dag waarop Richard 
in Dedemsvaart alleen maar sleuven had gegraven in de zware 
kleigrond, vroeg hij zich af: ‘’Waar ben ik aan begonnen?”

Ondanks zijn MTS-diploma begon Richard als grondwerker in de 
ploeg van Paul Buiting. Vervolgens heeft Richard het diploma  
Assistent Technicus Middenspanningsinstallaties behaald en 
leerde hij van Jan van Beek het vakwerk. Destijds waren dat nog 
loden moffen die gesoldeerd moesten worden met tin. Vervol-
gens kwamen de Lovink-moffen en hoefde hij de geleerde tech-
nieken nog maar weinig toe te passen.

Richard heeft jaren in Nijmegen gewerkt, maar ook op zeer veel 
verschillende plekken. Hij heeft er geen probleem mee om van 
hot naar her te worden gestuurd door zijn uitvoerder Theo Cents.
En hij vindt het leuk om overal weer nieuwe of andere mensen 
tegen te komen. De elektromontage staat nu een beetje op een 
laag pitje, Richard doet nu veel combiwerkjes.

Aan de tijd in Nijmegen heeft Richard nog altijd goede herin-
neringen. Daar werden binnenkabels vervangen in opdracht 

van NUON. “Er werd altijd veel geouwehoerd en we hadden 
veel schik met mekaar”. Ze zijn zelfs een keer terug gegaan naar 
mensen om excuses te maken, omdat zij het wel erg bont had-
den gemaakt. Die mensen zagen de lol er wel van in en maakten 
er geen probleem van.
Richard heeft ongeveer zes maanden in het westen gezeten. “Het 
werken daar is prima, maar die grote meeuwen die je op de kop 
pikken en die reisafstand is minder plezierig. Je valt ’s avonds  
met de kinnebak in de soep”! In die tijd is het hem een keer  
gelukt om thuis in slaap te vallen waar de visite bij zat.

Het mooiste werk vond Richard het vervangen van aansluitingen 
in grote traforuimtes, omdat daar veel bij komt kijken. In samen-
werking met NUON werden, door Siers,  de oude kabels eruit 
gehaald en werd de nieuwe installatie geplaatst door NUON. Ver-
volgens sloot Siers de kabels weer aan op de nieuwe installatie 
(Magnefix). 

In het rayon van Theo Cents en Siem Kip zit Richard goed op zijn 
plek. “Fijne grond geeft Richard aan, geen natte voeten en geen 
zware klei hier; heerlijk!”

Voor de bouwvak zoeken de collega’s en zelfs een aantal 
oud-collega’s elkaar nog op in café ’t Proathuus in Dichteren 
(Doetinchem). Dat is altijd hartstikke gezellig.

    JUBILARIS
RICHARD

VAN  
HAREN

Naam: Richard van Haren | Geboren: 20 oktober 1963 | Gehuwd met: Ariane | Kinderen: Patrick(23) en Yannick(17) | Andere werk-
gevers voor Siers: Kremer Installatietechniek in ‘s Heerenberg | In dienst bij Siers sinds: 19 maart 1987 | Functie: Allround Monteur E 
| Collega die pluim verdient: alle collega’s die dit buitenwerk doen, met name in de kleigrond| Leukste TV programma: actualiteiten 
programma’s | Lievelingseten: goede stamppot | Eet perse geen: Turks eten, daar hou ik niet van | Favoriete artiest of groep: Vicky 
Leandros en vanaf zijn 16e al van The Rolling Stones. Hij bezocht al een aantal concerten van The Rolling Stones in Nederland en Duit-
sland| Mooiste vakantieland: Duitsland met name het eiland Föhr(Waddeneiland voor de westkust van Denemarken) | Heb een grote 
hekel aan: katten | Ben gek op: vrouw en kinderen | Zou graag een avondje stappen met: onze vriendengroep | Wil absoluut nooit 
gezien worden met: geen idee | Hobby’s: voetballen in het 8e van VV VIOD te Doetinchem. Richard heeft onlangs weer voor een jaar 
bijgetekend. Daarnaast houdt hij van biljarten en muziek maken (slagwerk) en is hij lid van het bestuur van de schutterij.| Als ik een 
andere baan moest kiezen werd ik: ik wil eigenlijk geen andere baan, ik ben heel erg graag buiten en hou niet van stilzitten
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Paul is op 30 maart 1987 in dienst ge-
treden bij Siers Leiding-Montageprojek-
ten Oldenzaal B.V. Zijn 25 jarig jubileum 
heeft hij gevierd samen met zijn collega’s 
Richard van Haren en Jan Tuenter, 2 col-
lega’s die in diezelfde periode zijn begon-
nen bij Siers L&M. Paul is via zijn broer Jan 
bij Siers L&M begonnen. De toenmalige 
uitvoerder van Jan, Paul Bergevoet, was 
nog op zoek naar een goede medewerker 
voor een ploeg.
Jan stelde voor dat hij Paul zou bellen. Op 
vrijdag werd Paul gebeld door Paul Ber-
gevoet en de maandag erna werd hij al ’s 
morgens vroeg opgehaald. Mee in de bus, 
met zes man, aan het werk als grondwerk-
er in de ploeg van Henk Mombarg.
Het werk beviel Paul goed, lekker in de  
buitenlucht, hard werken met elkaar, sa-
men lol maken, hij vond het helemaal 
goed. Herman oude Lohuis kwam na een  
tijdje langs met het voorstel dat Paul de 
opleiding vakman buizenlegger zou gaan 
volgen, dit zodat hij ook meer zou mogen 
en kunnen. Paul begon met volle moed en 
een beetje tegenzin aan de opleiding. Dit 
omdat hij school eigenlijk niet veel aan 
vond. Maar al met al ging het goed, de 
opleiding sloot goed aan bij het werk wat 
gedaan werd door Siers L&M en zorgde 
ervoor dat hij ook veel meer kon gaan 
doen. Paul is tot op de dag van vandaag 
blij dat hij het advies van Herman destijds 
heeft opgevolgd.

Voordat Paul begon bij Siers L&M heeft hij 
een tijd lang gewerkt op een boerderij als 
boerenknecht in Duitsland. Paul komt zelf 
van “de boer” en vertelt dan ook dat hij 
het buitenwerk altijd al super vond en dat 
nog steeds vindt.
Paul werkt nu al ruim 7 jaar samen met 
zijn broer Jan, hoe ze bij elkaar zijn komen 

te werken is ook een leuk verhaal.
Jan moest een nieuwe collega hebben, 
Herman oude Lohuis kwam langs bij Jan 
en zei “ik heb er een voor je gevonden”, 
“oh ja, wie dan?” was de vraag van Jan, 
waarop Herman zei, “ja ene Paul Buiting” 
waarop Jan riep “maar dat is mijn broer!!” 
Achteraf kunnen ze hier nog steeds sma-
kelijk om lachen.

Paul vertelt ook dat het werk wat hij nu 
doet nog steeds superwerk vindt om te 
doen. In het verleden heeft hij ook bij de 
stadsverwarming gezeten, dat was vooral 
graven, graven, graven…. Nu in de sane-
ring is er veel afwisseling, gas, water en 
de kabels. Zadels zetten, kabels en buizen 
vervangen, dat vindt Paul mooi werk. De 
tijd vliegt elke dag weer voorbij!
Paul heeft in de afgelopen jaren dit werk 
gedaan samen met zijn broer Jan, Gertie 
Vruggink, Huub Cornelissen, Tom Bekhuis, 
Richard van Haren, Wim Hunting en uit-
voerder Bertran Burgmeijer. Momenteel 
werkt hij met een iets kleinere ploeg maar 
elke dag zijn er leuke momenten en wor-
den er domme grappen gemaakt, ze heb-
ben veel schik met elkaar en dat maakt 
het gezellig.
Combiwerk vond Paul in het verleden ook 
mooi om te doen. Alles in de sleuf nieuw 
aanleggen voor nieuwbouw, klaar dan 
weer door naar het volgende project.
In Nijmegen heeft Paul meegewerkt aan 
een groot werk, er moest daar veel gelast 
worden voor onder andere hoge druk 
leidingen. Paul had op een bepaald mo-
ment de sleuf goed diep en breed uitge-
graven, zijn toenmalige uitvoerder vond 
dat er veel te veel gegraven was en vond 
dat dit toch eigenlijk niet kon. Paul vertel-
de hem dat het zo toch veel beter was dan 
dat gekruip in een smalle sleuf. De lassers 

waren superblij met al dit gegraaf en wa-
ren in korte tijd snel en goed klaar met het 
laswerk, achteraf zei de uitvoerder dat het 
dus toch wel goed was geweest!

Paul luistert in zijn vrije tijd graag naar 
Nederlandse muziek, onder andere  van 
Normaal, hun concerten vindt hij ook een 
groot feest. Verder gaat hij op zondagmor-
gen graag aan de IJssel vissen met zijn 
zoon Thomas. Lekker rustig zitten, een 
hapje en drankje mee dat is een goed be-
gin van de zondag.
Paul waardeert het dat Herman oude Lo-
huis nog steeds langs komt bij de projec-
ten, waarvan in elk geval 1 keer per jaar 
samen met Peter Siers.

Paul vertelt tijdens dit gesprek dat het wel 
een raar jaar voor hem is geweest, zijn 
broer is begin dit jaar overleden, wat heeft 
gemaakt dat hij naast dit verdriet ook 
thuis veel drukker is. Zijn broer woonde 
nog bij zijn ouders op de boerderij en 
runde de boerderij met melkvee in zijn 
eentje. Paul doet nu veel van het werk 
op de boerderij van zijn ouders na zijn 
werk. Maar nu is het even gedwongen 
rust, omdat Paul sinds afgelopen zaterdag 
in de lappenmand zit. Hij is van de fiets 
gekukeld, en heeft daarbij zijn onderbeen 
gebroken, direct naar het ziekenhuis en 
gelijk geopereerd. Er is een pen in zijn 
onderbeen gezet en gelukkig lijkt het al-
lemaal goed te komen. Nadeel van al 25 
jaar bij Siers werken is alleen wel dat hij 
altijd vroeg opstaat en dus ook nu gewoon 
om 5.15 uur wakker wordt. Voordeel is al-
leen wel dat hij zich dan nu nog weer even 
kan omdraaien om door te slapen.

JUBILARIS
PAUL
BUITING

Naam: Paul Buiting | Geboren: 25 december 1966 | Gehuwd met: Mathilda | Kinderen: Thomas (10), Wendy (12) en Marjolein (14) 
| In dienst bij Siers sinds: 30 maart 1987 | Functie: Kabel- en Buizenlegger II | Collega die pluim verdient: alle collega’s | Leukste TV 
programma: Nederlandse comedy’s, Studio Sport, Voetbal International| Lievelingseten: ik vind (bijna) alles lekker, Mathilda kan 
ontzettend lekker koken, als Paul uit eten gaat is het Chinees eten | Eet perse geen: droge rijst | Favoriete artiest of groep: Neder-
landstalige muziek, onder andere Normaal| Mooiste vakantieland: Spanje staat voor volgend jaar op de planning, ze zijn eerder op 
Mallorca geweest | Heb een grote hekel aan: afspraken niet nakomen | Ben gek op: stappen met de vrouw en De Graafschap | Zou 
graag een avondje stappen met: de vriendengroep | Wil absoluut nooit gezien worden met: n.v.t. | Hobby’s: vissen, fietsen en van de 
natuur genieten| Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: Loonwerker
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In de afgelopen mei vakantie heeft 
Daphne (10 jaar) dochter van Ruud 
Kamsteeg, de nodige huisvlijt gedaan. 
Thijs Peters is zo vriendelijk ge- 
weest om de beer, met Siers-sweater 
te tonen.

Siers sportkleding over de grens!
Tenerife, Pico del Teide

Vervangen SV-leiding DN300 Prins Hendriklaan te Utrecht
Opdrachtgever: Eneco Warmte
Voorman: Henk van ’t Oever
Fitter: Arnold van Gelder
Uitvoerder: Robbert de Visser


