
De Bats
Jaargang 39 No.1 / JULI 2013

De hobby van...

DN400 stadsverwarmingsleiding
Reconstructie SV in Utrecht

Tablin’s inmeetboot
tegenwoordig volledig groen!

Tobi Smits



De Bats
IN DEZE BATS VINDT U VERDER

08
Jubilaris - Vutter
Peter Kraaijeveld

12-13
Collage Wielertocht
Bloed zweet en tranen

14
Digitale tijdperk in het veld
Digitale Klic-melding doen

22-23
Reconstructie SV leiding
Stadsverwarmingsleiding in Utrecht

VAN DE 
REDACTIE

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

E-Mail: 
communicatie@siersgroep.nl

Redactie De Bats
Postbus 307
7570 AH Oldenzaal

De vakantie is bijna in aantocht, wat 
gaat de tijd toch snel! Voor jullie 

ligt weer een nieuwe editie van De Bats, 
zodat jullie je in de vakantie niet hoeven 
te vervelen!
In het eerste half jaar zijn er weer 
genoeg zaken voorbij gekomen, zodat 
we De Bats weer mooi hebben kunnen 
vullen.

De grootste verandering was natuurlijk 
de naamswijziging, we hebben 
afscheid genomen van de namen Hako 
Electronics en Muller Installatietechniek 
en we hebben ze weer verwelkomd 
als Siers Telecom B.V. en Siers 
Installatietechniek. Hierover zijn jullie 
reeds allemaal geïnformeerd. Nu is 
iedere Siers onderneming binnen de 
Groep herkenbaar aan de “gele kleur en 
huisstijl”. Hiermee laten we nog meer 
zien dat we één familie zijn. 

Ook hebben er weer een aantal collega’s 
hun 25 en 40-jarig jubileum gevierd, 
wat een prestatie! En er zijn weer leuke 
interviews afgenomen, met dank aan de 
afdeling P&O.

Er lopen ook een aantal mooie projecten 
waarover meer verteld wordt in deze 
Bats, ook wordt de voortgang van 
de glasvezelprojecten in Oldenzaal 
en Neede weergegeven alsmede de 
nieuwbouw van het MST in Enschede.

Dus weer genoeg informatie, waarmee 
we jullie op de hoogte houden van waar 
je collega’s mee bezig zijn. Mochten jullie 
iets willen delen met je collega’s, laat het 
ons weten!

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie 
met veel zonnig weer!

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

Het jaar 2012 is voor de totale groep 
een verliesgevend jaar geweest. Totale 
verlies bedroeg   € 845.000,- Met 
name Siers L&M B.V. en Siers Telecom 
B.V. hebben dit verlies veroorzaakt, 
de overige bedrijven waren allen 
winstgevend!
Omzet over 2012 bedroeg   € 89,1 
miljoen en lag daarmee zo’n 20 
miljoen onder het niveau van 2011 
toen er nog  € 109,1 miljoen werd 
omgezet!

We zijn daarom ook al in 2012 
begonnen met kosten te besparen 
en te focussen op maximale 
arbeidsinzet en daardoor hogere 
arbeidsproductiviteit/omzet!
Daarover hebben jullie ook al Batsjes 
(mailtjes) ontvangen.
De organisatie is hier en daar 
aangepast en onder andere bij Hako 
is de grootste wijziging zichtbaar 
geworden, de naamswijziging naar 
Siers Telecom B.V.
Ook is de Technisch Directeur Wim 
Cobbenhagen na een zeer langjarig 
dienstverband een nieuwe uitdaging 
buiten ons bedrijf gaan zoeken. 
Zijn taken zijn onder de overige 
directeuren verdeeld. Ook voor jullie 
merkbaar is dat we dit jaar geen 
Personeelsfeest hebben gehouden. 
Dat gaan we volgend jaar bij ons 50 
jarig bestaan echter wel inhalen!
Een werkgroep is al druk bezig met 
het organiseren. De nu reeds bekende 

datum zal zijn zaterdag 21 juni en wel 
vanaf een uur of 13.00 tot 18.00 uur.
De uitnodiging valt te zijner tijd vanzelf 
bij jullie op de mat.

Dit jaar zijn we met een nog slechtere/
strengere winter als in 2012 begonnen. 
Tot eind maart heeft het gevroren. 
Dus ook dit jaar zullen we er nog alles 
aan moeten gaan doen om in de plus 
te gaan eindigen!
Het werkaanbod is nog steeds redelijk 
te noemen en we zullen er echt voor 
meer als 100% tegenaan moeten, om 
aan het einde van dit jaar een plus te 
realiseren. Ik reken in ieder geval op 
jullie allerbeste inzet!
Om ons heen regent het 
faillissementen, de hele wereld is in 
rep en roer, maar wij gaan gewoon 
voor onze eigen kansen.
Opbrengstmaximalisatie en kosten-
besparing/beheersing en daarnaast 
natuurlijk de beste kwaliteit en veilig 
werken! Dat zijn de sleutelwoorden 
en wij gaan ervoor.
Afsluitend wil ik jullie allemaal 
bedanken voor de inzet en motivatie 
over 2012 en de eerste helft van 
2013. Laten we proberen de slechte 
eerste helft van dit jaar, door 
er vol tegenaan te 
gaan, recht te 
zetten in de 
tweede helft.

En dan op naar ons 50 jarig jubileum 
in 2014!
Ik ga ervoor en ik reken ook op 
jullie allen, het wordt nog 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 de 2e helft!!

Fijne vakantie en tot ziens.

Peter Siers

(Altijd bereikbaar voor vragen/
opmerkingen)  

 p.siers@siersgroep.nl 

 0541-572215

Het jaar 2013 is alweer doormidden, de eerste helft zit er op! Jullie hebben van mij nog een terugblik op het jaar 2012 tegoed 
en daar ga ik maar mee beginnen! Zoals ook reeds medegedeeld in de Kerst Bats van 2012 heeft het jaar 2012 een redelijk 
strenge winter gekend. En ik heb toen ook al aangegeven dat het nog een hele toer zou gaan worden om dan toch nog een 
bevredigend resultaat te behalen. Helaas is dat dan ook niet gelukt!
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Stedin werkt aan de ombouw van het gasnet in Den Haag. Siers L&M heeft de opdracht gekregen om de uitvoering van dit project te 
gaan realiseren. Het tracé bestaat uit een lengte van 1,7 kilometer, in dit tracé zal er gewerkt gaan worden met verschillende leiding- 
diameters en materialen. Ook zal er een gestuurde boring gemaakt gaan worden welke een lengte heeft van 215 meter en een 
diameter van Ø168,3mm.

AANLEG HD/LD GASNET 

Onder dit project vallen de volgende werkzaamheden:
 Aanleg hogedruk gasleiding,  Ø168,3, Ø114,3
 Aanleg van lagedruk gasleidingen in diverse diameters
 Overnemen aansluitleidingen
 Engineering van de gestuurde boring
 Maken gestuurde boring
 Verwijderen van grijs gietijzeren leidingen (GGY) Ø 170mm
 Verwijderen van nodulair gietijzeren leidingen (NGY) Ø110mm
 Civiele werkzaamheden

Tevens zal Siers L&M ter hoogte van aansluiting Regentesselaan, Regentesseplein een DS (distributie station) station plaatsten.
Het lagedruk gas gedeelte (100mb) zal bestaan uit PVC leidingen met een diameter van Ø63mm en Ø200mm. Dit tracé zal lopen van 
de Newtonstraat via de Suezkade tot de Weimarstraat.
Bijzonderheden:
Tijdens dit project wordt er gegraven door de historische Suezkade, die is ingeklemd door oude herenhuizen en bomen. Ook moeten 
de werkzaamheden zo uitgevoerd worden, dat de winkeliers en het winkelend publiek van de Weimarstraat er zo min mogelijk hinder 
aan ondervinden.

SUEZKADE E.O. DEN HAAG
Op 7 maart jl. is er feestelijk afscheid genomen van onze medewerker Alfons Graave. Per 1 maart 2013 heeft 
Alfons Graave, door o.a. gezondheidsproblemen gebruik gemaakt van een Vervroegde-Vertrekregeling. Alfons is 
ruim 40 jaar bij Siers werkzaam geweest als Hoofd Technische Dienst en later Hoofd Wagenparkbeheer. Tijdens 
een receptie in Oldenzaal heeft Alfons afscheid genomen van zijn collega’s en diverse zakelijke relaties. Het was 
een gezellige bijeenkomst, waarbij een hapje en een drankje genuttigd werd. Alfons gaat zich zeer zeker niet 
vervelen, want nu hij meer vrije tijd heeft kan hij zijn activiteiten als inzamelaar van kleding voor dakloze kinderen 
in Hongarije uitbreiden. Voor de toekomst wensen wij hem het allerbeste. 

VERTREK ALFONS GRAAVE

Bij deze wil ik de directie en collega’s bedanken voor de gezellige receptie en de cadeaus die ik mocht ontvangen 
naar aanleiding van mijn 25 jarig jubileum bij Siers.       Ton Hegeman

JUBILARIS TON HEGEMAN



PETER KRAAIJEVELD

“KOMT ALLEMAAL GOED”

ONDER DE LOEP ONDER DE LOEP
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Peter was is zijn sas met zijn nieuwe baan en zijn nieuwe ploeg 
die toen bestond uit Gertie Vruggink, Gerard Gosselink en 
Bertie Wessels. Met deze vaste ploeg werkte hij jaren op de 
Woeste Hoeve, rayon Eerbeek, voor de PGEM onder leiding van 
uitvoerder Evert Haselberg. Vervolgens moest Peter, overigens 
na lang aandringen van Herman oude Lohuis, aan de slag in 
en om Nijmegen. Peter en zijn ploeg zaten daar helemaal niet 
op te wachten, want dat betekende zware kleigrond i.p.v. zand 
en mooie bossen. Maar ja.. Na daar weer een aantal jaren te 
hebben gewerkt, kwam de oude baas Peter opzoeken met de 
vraag of hij niet naar de toenmalige IJsselmij in Nijverdal/Rijssen 
wilde. Dat wilde Peter wel, hij werd assistent uitvoerder en zette 
twee collega’s aan het werk bij de IJsselmij. Dat bleek een goede 
zet, ‘de IJsselmij’ was zeer tevreden over het bijzondere koppel 
Tinus van Dalen en Harm Rijkeboer. 

Uiteindelijk kwam Peter in Raalte terecht en daar werkt hij nu al 
weer 25 jaar met veel plezier als uitvoerder.

De recentste werken die Peter mooi vond waren die in 
Diepenveen bij het winkelcentrum. Daar heeft Peter oude Alink 
gewerkt en door een goede communicatie tussen ploeg, Peter 
en alle belanghebbenden, is de klus zonder noemenswaardige 
problemen geklaard. Nu werkt Peter samen met Jan Eertink aan 
een mooi nieuw groot werk in Deventer. Daar wordt een nieuwe 
ondergrondse fietsstalling gemaakt bij het station en dat brengt 
enkele maanden werk met zich mee om alle nutsvoorzieningen 
te verleggen. Omdat er sprake is van verschillende nutspartijen 
is ook dit weer een hele uitdaging.

Peter is een uitvoerder in hart en nieren. Hij vindt het geweldig 
om de spil te zijn tussen de nutsbedrijven, zijn eigen ploegen en 
andere partijen.

De klant is koning en zijn motto ‘Komt allemaal goed’, heeft hij 
vele malen waargemaakt richting zijn opdrachtgevers; hij denkt 
nooit in problemen maar in oplossingen en handelt daar ook 
naar.

Peter zal zijn werk zeker wel gaan missen, maar vindt dat de 
tijd nu wel rijp is om te stoppen. Zijn vrouw is zeer ernstig ziek 
geweest en dat is ook Peter niet in de koude kleren gaan zitten.

Naast de ernstige ziekte van zijn vrouw beleven zij samen toch 
ook een aantal hoogtepunten; zij zijn beide 65 jaar, zijn 45 jaar 
getrouwd en Peter viert zijn 40- jarig dienstverband bij Siers.

Nu samen genieten en nog vaker weekendjes weg en andere 
leuke dingen ondernemen dan zij al deden!

JUBILARIS - VUTTER
PETER KRAAIJEVELD
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Naam   : Peter Kraaijeveld

Geboren   : 18 november 1948

Gehuwd/relatie met : Hennie

Kinderen   : twee dochters, Debbie en Christel

Kleinkinderen  : 2 kleinzoons, Arco en Stan 

Hobby’s   : naar Feyenoord met zijn kleinzoons 

In dienst bij Siers sinds : 18 juni 1973

Functie   : Uitvoerder 

Als veertienjarige jongen ging Peter aan het werk, omdat hij 
er problemen mee had dat op school de kinderen van goede 
komaf anders werden beoordeeld dan andere kinderen. Hij 
werkte drie maanden in de haven van Amsterdam, maar 
werd daar door zijn vader weer opgehaald, omdat dat toch 
geen werk en omgeving was voor een veertienjarige jongen. 
Vervolgens werkte Peter in de jaren die daarop volgden in 
de textiel en in een weverij. Hij veranderde drie keer van 
werkgever, omdat hij iedere keer meer kon gaan verdienen.

Peter begon als grondwerker bij Siers op 18 juni 1973. In zijn 
woonplaats Vorden zag hij plaatsgenoten rijden in een bus van 
Siers. Hij vroeg ze hoe het was om bij Siers te werken. Goed 
gaven de mannen aan en zij vroegen hem of hij soms ook bij 
Siers wilde werken. Omdat Peter in vijf dagen bij Siers werken 
net zo veel kon verdienen als in zes dagen in de weverij, waar 
toen ook nog standaard op zaterdag werd gewerkt, hapte Peter 
toe. Hij werd aangenomen door uitvoerder Johan Hulshof 
en ging in Borne aan de slag met voorman Gerrit Aalderink 
onder toenmalig uitvoerder Jan Harink, en hij behield zijn 
zaterdagbaan in de Weverij.

Langzaamaan deed Peter niet alleen het grondwerk, maar 
kreeg hij, door alle praktijkervaring en zijn interesse, ook 
steeds meer vakkennis van het gas, water en elektra en kon hij 
als monteur goed uit de voeten.

Tijdens de strenge winter van 1978, toen alle werknemers nog 
naar het café kwamen om hun vorstverlet briefjes af te tekenen 
en om gezellig  samen wat te drinken, liep Herman oude Lohuis 
naar Peter toe. Herman die toen nog uitvoerder was, vertelde 
dat ze na de vorstverletperiode hartstikke druk waren en dat 
ze Peter graag voorman van een ploeg wilden maken. Peter 
had inmiddels een goed aanbod uit de bouwwereld gekregen; 
hij kon in die tijd 25 gulden per week meer gaan verdienen dan 
dat hij op dat moment verdiende bij Siers. Hij vertelde Herman 
dus dat hij eigenlijk ontslag wilde nemen. De oude baas nam 
daarop prompt ‘s avonds telefonisch contact op met Peter en 
hij sprak met Peter af dat hij hem op de eerstvolgende werkdag 
zou opzoeken. Zo geschiedde en Herman Siers bood Peter een 
functie als voorman aan met een goed salaris en een pieper, 
zodat Peter onder werktijd bereikbaar was en niet ‘s avonds 
om 18.00 nog een waslijst aan telefoontjes moest afwerken.

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: “Geen andere ambitie, happy als uitvoerder”. | Collega die een pluim verdient: “Ze 
zijn mij allemaal even lief”. | Favoriete TV programma: sport, m.n. voetbal, wielrennen en tennis | Favoriete film: geen | Favoriete 
artiest/groep: André Hazes | Favoriete boek: “Nooit tijd gehad voor een boek, maar dat komt wellicht nog” | Favoriete sport: voetbal 
| Favoriete eten: stamppot in winter of zomer en Oosters eten | Favoriete drankje: cola-mix | Favoriete vakantiebestemming: “Geen 
voorkeur, een cruise maken is echter wel een hele beleving”. | Wat is het mooiste moment wat je hebt meegemaakt: geen favorieten 
| Welke prestatie maakt je het meest trots: “Ik heb de laatste jaren 30 tot 40 mensen aan het werk gehad, en die hebben nooit zonder 
werk gezeten”. | Wat is je vreemdste gewoonte: geen idee | Wat is je wens: “In goede gezondheid met mijn vrouw gaan genieten van 
de leuke weekendjes en mooie vakanties die zij uitzoekt en boekt”. 
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Inmiddels zijn er twee monteurs, aangestuurd vanuit de 
vestiging Raalte, uitgerust met een tablet. Na de tablet nu een 
aantal weken gebruikt te hebben, zijn de eerste reacties positief.  
Het gebruik van de tablet biedt namelijk een aantal voordelen. 

Zo kan er worden ingezoomd op specifieke delen van de 
tekeningen en biedt de software de mogelijkheid om lagen en 
omschrijvingen op het scherm aan- en uit te zetten. Zo  kunnen 
de leidinggegevens van verschillende disciplines, bijvoorbeeld 
gas en elektra, elk afzonderlijk worden bekeken Daarnaast kan 
doormiddel van een GPS-functie ook globaal de positie op de 
tekeningen worden bepaald. 

Verder wordt het printwerk aanzienlijk verminderd door het 
digitaal versturen. Waar in het verleden namelijk elke melding 
volledig moest worden uitgeprint kan de melding nu door de 
uitvoerder met één druk op de knop naar de monteur worden 
verstuurd. De monteur kan de melding vervolgens binnen enkele 

minuten bij hem op de tablet bekijken. Een flinke tijdswinst dus! 
Binnenkort zullen er nog vijf monteurs worden uitgerust met een 
tablet, om zo het gebruik voor de monteur te vergemakkelijken 
en het aantal graafincidenten terug te dringen.

IN HET VELD!

DIGITAAL ONTVANGEN

VAN

KLIC-MELDINGEN

DIGITALE 
KLIC-
MELDING

Binnen Siers Leiding- Montageprojekten is eind april gestart met de uitrol van tablets voor het digitaal ontvangen van 
KLIC-gegevens in het veld. Hierbij is er in eerste instantie besloten om monteurs,  werkend in het dienstleidingenproces, 
als eerste te voorzien.  

Het was voor de GEO-sector de eerste maal dat werd deelgenomen 
aan de Overheid & ICT beurs. In voorafgaande jaren had de GEO-
sector zijn eigen beurs, namelijk de GEO Info Xchange (GIX). 
Gezien de behoefte van de sector om geo-diensten en –producten 
in een breder perspectief aan de markt te tonen, werd dit jaar 
besloten om de GIX (die normaal gesproken pas in november van 
het jaar 2013 zou hebben plaatsgevonden), op te nemen in het 
zogenaamde GEO-Plein van de Overheid & ICT.  

Tablin nam (evenals in voorgaande jaren) deel met een stand 
van ruim 20 m2, samen met het luchtfotografie-bedrijf Geocart 
uit Duitsland. Tablin had als focus de BGT (Basisregistratie 
Grootschalige Topografie) en uiteraard de wereld van de 
ondergrondse infra (kabels en leidingen). 

Na drie dagen beurs kon (ook door de meeste mede-standhouders) 
worden geconcludeerd dat het versmelten van de GIX met de 
Overheid & ICT beurs mogelijk niet het antwoord is op de behoefte 
om ‘geo’ aan een breder publiek te tonen. De interesse van de 
ambtelijke markt ging vooral uit naar de ICT-stands. Niettemin zijn 
er tijdens de beurs door Tablin een aantal interessante contacten 
gelegd en mogelijkheden gecreëerd om de diensten van Tablin 
aan nieuwe klanten te tonen of de relatie met bestaande klanten 
te bestendigen. 

Van 23 t/m 25 april 2013 was Tablin met een stand vertegenwoordigd op de Overheid & ICT beurs. De beurs richtte zich met name 
op dienstverlening en productenlevering voor gemeenten, provincies, Rijk, waterschappen etc. 
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Op 18 juni jl. hebben onderstaande SPG-ers hun welverdiende diploma in ontvangst mogen nemen 
(van links naar rechts)

Arnoud Neijenhuis Gas & Water niveau 3   
Bouke te Have Gas & Water niveau 2  
Bram Giezenaar Gas & Water niveau 2
Hermhen Huizingh Gas & Water niveau 2
Job Notkamp Gas & Water niveau 3
Patrick Mieldijk Monteur Laagspanningsnetten
Jeremy Verstegen Warmte niveau 3
Robert Hofstede Gas & Water niveau 3

VLAG UIT
VOOR GESLAAGDEN

Geboren:

Hiske,
dochter van Vincent en Marloes Damhuis 
geboren op 21 januari 2013

Nena,
dochter van Tjibbe en Patricia Vieberink
geboren op 22 januari 2013

Liene,
dochter van Marco en Leone Broekhuis 
geboren op 24 januari 2013

Twan,
zoon van Jordy en Karin Nijhuis
geboren op 18 februari 2013

Ella,
dochter van Roland Christenhusz en
Malu Sanchez Achterkamp 
geboren op 9 maart 2013

Suus,
dochter van Bas en Ellen Damink
geboren op 18 juni 2013

Leona, 
dochter van Martin & Kim Visscher 
geboren op 29 juni 2013

Twee uitersten van het leven, die op één 
moment samen komen.
Geboren:  Anne-Lynn Marilou 
Overleden:  Nora Joy 
Geboren/overleden: 30 Mei 2013
Dochters van Henri en Erika van de Wal

Gehuwd:

Stephan de Graaf & Larissa Waalderbos
17 mei 2013

Dennis & Karin Wuite
8 juni 2013

Collin Konink & Dorien Waleczek
14 juni 2013

PERSONALIA

Het gemis zal altijd blijven, die lege plek, 
het doet zo’n pijn

Wij willen de vele Siers collega’s 
en ex-collega’s bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling en 
voor de vele kaarten die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder 
en oma

Thea Olde Scholtenhuis – Oude Wolbers

Het warme Siers gevoel heeft ons 
getroost en goed gedaan.

Ben Olde Scholtenhuis
Kinderen en kleinkinderen

Arnoud, Job, Patrick, Jeremy en Robert hebben inmiddels 
de overstap gemaakt naar Siers Leiding-Montageprojekten 
Oldenzaal B.V. 

Bouke, Bram en Hermhen zijn inmiddels gestart met het 
vervolg van hun opleiding op niveau 3! 

We hopen dat we ze in de volgende Bats weer kunnen 
melden bij de geslaagden. Succes!

Langs deze weg wil ik iedereen nog 
bedanken voor de cadeaus  en bloemen 
die ik van mijn collega's heb ontvangen. 
Ook alle andere collega’s binnen de Siers 
Bedrijven die niet in de gelegenheid 
zijn geweest om persoonlijk afscheid te 
nemen, wil ik bij deze bedanken voor de 
prettige samenwerking gedurende de 
afgelopen jaren. 
 
Alfons Graave

Bij deze wil ik, ook namens de rest van 
mijn gezin, de directie bedanken voor het 
mij aangeboden feest, ter ere van mijn 25 
jarig jubileum.
Natuurlijk wil ik ook iedereen bedanken 
waar ik de afgelopen 25 jaar mee heb 
samen gewerkt en alle collega’s die op 
de mij aangeboden receptie aanwezig 
waren. Het was erg gezellig.
 
Gert Reimer

Op het Technisch Bedrijfsbureau heeft Wilco Grote 
Ganseij zijn diploma voor Uitvoerder Ondergrondse 
Infratechniek Uitstroomprofiel Warmte behaald.

Hij was hier zo blij mee dat hij zijn naaste collega’s heeft 
getrakteerd op gehaktballen en patat! Een “rib uit zijn 
lijf”, aldus Wilco.



 
Tijdens de vorstperiode heeft Martin Dokter de SPG leerlingen in het gebied van Twello uitleg gegeven over GPLK kabel. Zo kon-
den Patrick Mieldijk en Bertin Seppenwoolde ervaring opdoen door zelf verschillende moffen te maken.

Een mooi gerestaureerde trekker uit de werkplaats op de oldtimershow in Losser.
Ford 5610  |  Bouwjaar 1999  |  Dit is trekker nummer 47 in de “Siers vloot”
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“Op 26 april jongstleden heeft Siers Leiding- Montageprojekten 
Oldenzaal B.V. haar handtekening gezet onder een nieuw drie-
jarig contract, met optie tot verlenging, voor de gecombineerde 
aanleg van kabels en leidingen op de Veluwe.
Basis voor deze overeenkomst zijn de innovaties waar zowel 
opdrachtgevers als Siers mee bezig zijn in het kader van diverse 
procesverbeteringen. De belangrijkste ontwikkeling hierin, is 
de komst van de Digitale Rotonde. Door digitaal informatie uit 
te wisselen tussen opdrachtgever(s) en aannemer, worden veel 

zaken die nu dubbel gedaan worden, straks overbodig. Een 
adres of postcode wordt nog maar op één plek ingevoerd in een 
systeem en niet meer overgeschreven of getypt. Hiervoor zijn 
de nodige investeringen gepleegd, maar zullen er ook nog forse 
investeringen gedaan moeten worden. Om deze investeringen 
terug te kunnen verdienen is het nodig om zekerheid te hebben 
ten aanzien van het werkpakket. Door dit contract krijgt Siers 
deze zekerheid.

Siers Groep tekent overeenkomst met 4PS
Op 13 juni jl. heeft Peter Siers een overeenkomst met  
4PS getekend voor de levering en implementatie van 
een geheel nieuw ERP softwarepakket. Het ERP pakket is 
bedoeld voor onder andere de personeels-, financiële en 
projectenadministratie en wordt dit jaar ook als zodanig 
ingericht. Het is de bedoeling dat dit nieuwe systeem per 1 
januari 2014 operationeel zal zijn.
Ook in 2014 zullen andere modules die het pakket bevat verder 
worden geïmplementeerd. Het betreft dan onder andere 
urenregistraties op locatie via het web, Inkoop & Logistiek, en 
meer gerichtere financiële stuurinformatie voor uitvoerders, 
projectleiders en management. 

Met dit ERP pakket denkt de Siers Groep een belangrijke stap 
te kunnen zetten naar het digitale tijdperk waar ook de Siers 
Groep niet aan zal ontkomen.
Wie is 4PS:
4PS ontwikkelt, ondersteunt en onderhoud ERP Software 
voor bedrijven in de Bouw, GWW, Installatietechniek en 
materiaalverhuur. 4PS staat voor eenvoud, integratie, innovatie 
en gebruiksvriendelijkheid. 
Missie 4PS:
Toegevoegde waarde leveren aan onze klanten in de 
bouwnijverheid met moderne ICT-oplossingen, gericht op 
prestatieverbetering en het optimaliseren en integreren van 
bedrijfsprocessen.

Siers Groep 
tekent 
contract 
met 4PS

Siers tekent 
contract 
gecombineerde 
aanleg Veluwe

HANDTEKENINGEN

NUTTIGE ZAKEN TIJDENS 
DE VORST

GERESTAUREERDE TREKKER 
OP OLDTIMERSHOW LOSSER



William is op 16 mei 1988 in dienst gekomen bij Tablin Technisch 
Adviesburo B.V. als tekenaar. Voor die tijd was William werkzaam 
geweest in de bouw, aansluitend daaraan bij het Gemeentebedrijf 
Goor. Dit vanuit zijn opleiding MTS Bouwkunde.
Vervolgens heeft William op tijdelijke contracten bij KPN 
gewerkt, op het moment dat het contract stopte verwees zijn 
leidinggevende hem door naar Tablin. Na 2 weken kon hij al 
starten bij Tablin, om vervolgens direct uitgeleend te worden 
naar de KPN, zijn “oude eigen” werkplek! In deze periode heeft 
William ook nog de opleiding voor Assistent Bouwkundige 
Opzichter/Tekenaar gevolgd.
Bij KPN is William nog een jaar of 3 gedetacheerd geweest, 
daarna is hij binnen Tablin aan het werk gegaan voor het project 
Vitalisering Telecom Aansluitingen. Dit was mede op advies van 
Ben Nijmeijer, William ging voor dit project de werkvoorbereiding 
doen. Onder andere de werkmappen klaar maken en materialen 
bestellen.

Na een aantal jaren deze werkzaamheden te hebben verricht, 
was het opnieuw tijd voor een nieuwe vaardigheid, William 
ging gaslekdetectie werkzaamheden verrichten. Dit betekende 
vertrouwd worden met nieuwe apparatuur en compleet 
zelfstandig werken. William vond het een grote eer dat hij 
hiervoor gevraagd werd. Ondanks zijn slechtere gehoor verliepen 
de werkzaamheden goed. Het mooiste vond William het om 
problemen op te lossen, belangrijk daarbij vond William (en dat 
vind hij nog steeds) dat je tegen iedereen netjes en correct blijft, 
ongeacht de situatie.
William noemt een voorbeeld van een toch wel een enigszins 
vervelende situatie. Hij moest eventuele gaslekken detecteren in 
een straat, zowel de hoofd- als dienstleidingen tot aan het huis. 
Op het moment dat hij een voortuin inliep kwam er iemand naar 
buiten die hem vroeg om op een andere dag terug te komen, dit 
omdat de bewoner van dat huis net overleden was.

Na zijn gaslekdetectiewerkzaamheden ging William een 
combi van werkzaamheden verrichten, werkvoorbereiding en 
(handmatig) tekenen voor WMO bij WMO.
Daarnaast stuurde hij een aantal ploegen aan van concullega ’s. 
Dit was ook vreemd, je zat er met een dubbele pet op, enerzijds 
was je in dienst bij Tablin maar je werkte bij WMO met 
medewerkers van andere aannemers.
Ook hier vond William het altijd erg belangrijk dat je het 
visitekaartje was voor Tablin (en Siers), dus altijd correct blijven.
Na afloop van deze opdracht bleef William werkzaamheden 
verrichten voor WMO maar toen weer gewoon bij Tablin in het 
pand.

Naam:  William Post
Geboren:  25 februari 1956
Gehuwd/relatie met:  Annet
Kinderen:  2 zoons, Jeroen en Laurens 
Hobby’s :  Scouting
Andere werkgevers vóór Siers: In de bouw, gemeente Goor en 
KPN
In dienst bij Siers sinds: 16 mei 1988
Functie: Administratief medewerker KAM

William heeft op donderdag 23 mei 2013 zijn 25 jarig jubileum gevierd, op de datum dat hij exact 25 jaar in dienst was, 16 mei 
2013, was hij op vakantie in Denemarken, hier was het koud en nat, daar droog en tussen de 20 en 25 graden….

ONDER DE LOEP

Halverwege 1999 maakte William de overstap naar het Technisch 
Bedrijfsbureau, onder leiding van Ivo Giesselink. Wel nam hij 
zijn eigen werkzaamheden voor de WMO gewoon mee. William 
vertelt dat het grootste voordeel van de overstap naar het TBB 
was dat hij daar zijn eigen PC kreeg!
Hij werkte toen in de kelder, waar nu de vergaderruimte is, 
samen met 5 collega’s zaten ze daar. Na uitbreiding van de 
werkzaamheden kwamen er uiteindelijk nog 5 collega’s bij, en 
verhuisden ze naar de andere kant van de kelder, het achterste 
deel van de kantine. 
Daarna is de hele club nog verhuisd naar de bovenverdieping van 
Schuttersveldstraat nummer 10, waarbij in 2006 de glasvezel een 
belangrijke rol ging spelen in de werkzaamheden van William. Dit 
was toen nog erg nieuw en onder andere samen met Ton van 
Eekelen werden er zo exact mogelijke tekeningen en werkmappen 
aangeleverd.
Met opnieuw een uitbreiding van collega’s verhuisden ze naar 
de achterste ruimte in het pand van Tablin om vervolgens te 
verhuizen naar de nieuwbouw aan de Schuttersveldstraat 22.

Tijdens deze laatste jaren ging William steeds meer 
werkzaamheden verrichten op het gebied van de KAM. Sinds 
het moment dat William samen met TBB verhuisde naar de 
nieuwbouw, verricht hij alleen nog werkzaamheden voor de 
afdeling KAM.
William vindt samenwerking het allerbelangrijkste, teamwork 
maakt het leuk en houdt het leuk!
De contacten die hij heeft binnen de Siers Groep dragen daar 
zeker aan bij, vooral ook de informele contacten! Hij noemt als 
voorbeeld dat Peter Kraaijenveld hem belde op 6 mei, dit om 
hem te feliciteren met het 25 jarig jubileum, waarop William 
aangeeft je bent de 1 vergeten in de datum, het is de 16de. Peter 
zegt “mooi dan ben ik in elk geval de eerste die je feliciteert!

  ONDER DE LOEP  
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Beste collega`s,
Mede bedankt namens Annet, Jeroen 
en Laurens voor jullie belangstelling 
en aanwezigheid tijdens de receptie 
van mijn 25 jarige jubileum.
Verder wil ik Ine en Elly speciaal 
bedanken voor het verzorgen van een 
hapje en drankje tijdens de receptie.

JUBILARIS 
WILLIAM POST
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Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: Bouwkundig opzichter 
| Collega die een pluim verdient: Roland Christenhusz, dit omdat 
Roland zich als Hoofd KAM elke keer weer sterk maakt voor de 
veiligheid van de collega’s buiten, de werkzaamheden starten niet 
eerder dan dat het veilig is. | Favoriete TV programma: Top Gear | 
Favoriete film: Life of Brian van Monty Python | Favoriete artiest/
groep: The Shadows | Favoriete boek: De boeken van Alistair 
MacLean en Desmond Bagley | Favoriete sport: Voetbal (kijken 
op TV) | Favoriete eten: Rijst met sperziebonen en roergehakt | 
Favoriete drankje: Jonge jenever | Favoriete vakantiebestemming: 
Geen echte voorkeur, wel in Europa | Wat is het mooiste moment 
wat je hebt meegemaakt: Zwangerschappen van zijn vrouw en 
de geboorte van de  zonen | Welke prestatie maakt je het meest 
trots: De werkzaamheden binnen de scouting, specifiek de bouw 
van de blokhut samen met een collega kaderlid. De collega deed 
alle regelzaken en William ondersteunde hem met kennis en 
kloppende dossiers | Wat is je vreemdste gewoonte: William kan 
niet 1 keer niezen, altijd minstens 5 keer achter elkaar | Wat is je 
droom: Lang en gelukkig leven, maar vooral gezond blijven!
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“Door deze 
operatie werden er 
enkele honderden 
huishoudens vanaf 
8 uur ‘s ochtends 
afgesneden van 
verwarming en warm 
water.”

Reconstructie SV leiding Heycopstraat te Utrecht
In Utrecht heeft Siers een reconstructie van een DN400 stadsver-
warmingsleiding gerealiseerd. De reconstructie is uitgevoerd vanwege 
de uitbreiding van een school, waardoor het huidige tracé verlaten 
dient te worden. Tegelijkertijd diende er ook een afsluitersectie in de 
directe nabijheid van de reconstructie vervangen te worden. Naast 
de  warmte werkzaamheden voor Eneco werden door Siers tevens de 
omleidingen voor stroom en gas uitgevoerd. De leidinggevende op het 
werk was Willy Monster. Voorman Henk van t Oever en zijn vaste maat 
Arnold van Gelder zijn de kartrekkers op de put.
Tijdens de werkzaamheden had de afzetting van de werkzaamheden 
een nog grotere aandacht dan normaal, mede door de aanwezigheid 
van een groot aantal (kleine) school kinderen die toch nieuwsgierig 
zijn wat al die grote mensen toch uitvoeren in die grote zandbak.
Op goede vrijdag 29 maart 2013 is het nieuw gelegde leidingdeel inge-
bouwd en werden er alvast 2 nieuwe afsluiters net voor de te vervan-
gen afsluitersectie geplaatst. Er diende dus op 3 plaatsen tegelijkertijd 
2 of 4 lassen DN400 gemaakt te worden. Tevens werd er 1 aansluiting 
DN100 overgenomen en 1 nieuwe aansluiting DN50 gemaakt. Kortom 
een operatie die mede vanwege de buiten temperatuur (-2 graden 
in de ochtend tot +5 overdag) bij de opdrachtgever in meerdere 
geledingen de aandacht trok. Door deze operatie werden er enkele 
honderden huishoudens vanaf 8 uur ‘s ochtends afgesneden van ver-
warming en warm water. En de werkzaamheden moesten uiterlijk om 
19.00 uur afgerond zijn.
Bovengenoemde werkzaamheden stonden oorspronkelijk één week 
eerder gepland. Doordat de leiding op een van de in te bouwen plaat-
sen veel dieper lag dan gedacht diende er op het laatste moment nog 
een damwand geslagen te worden teneinde een veilige werkplek te 
creëren. Door een nauwe samenwerking tussen Eneco, de uitvoering 
van Siers en de afdeling KAM van Siers is het gelukt om niet alleen 
binnen één week toestemming te krijgen van de Gemeente Utrecht, 
maar ook de damwand gereed te hebben en de aldus gecreëerde kuip 
uitgegraven te hebben. 
De werkzaamheden op vrijdag 29 maart waren uiteindelijk om 17.00 
gereed. Eneco heeft aangegeven uitermate tevreden te zijn over de 
wijze waarop en de snelheid waarmee de inbouwing is uitgevoerd. 
Nadat de warmteleidingen waren omgelegd zijn de werkzaamheden 
voor gas en stroom verder uitgevoerd en werden alle vervallen kabels 
en leidingen in het gebied verwijderd.
 

RECONSTRUCTIE SV 
LEIDING UTRECHT

LOCATIE

HEYCOPSTRAAT

UTRECHT
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Nadat Gert in 1985 aan de MTS Hofstede in Hengelo zijn 
opleiding Landmeetkunde had afgerond, begon hij in februari 
1986 bij de gemeente Tubbergen als Assistent-Landmeter, 
waar hij zo nu en dan ook werkzaam was op de tekenkamer. 
Daarna brak de periode van militaire dienstplicht voor hem 
aan. Na zijn dienstperiode, in juni 1987, was Gert een aantal 
maanden op oproepbasis aan het werk bij de Landmeetdienst. 
Een aantal weken voor de kerst verscheen er in de krant 
een personeelsadvertentie van Tablin, waarin vermeld stond 
dat Tablin op zoek was naar Tekenaars. Kort nadat Gert 
zijn sollicitatie had verstuurd, kreeg hij een uitnodiging om 
op gesprek te komen bij Ben Nijmeijer en Martin Gelink. 
“Wat volgde was een goed gesprek en een rondje door de 
tekenzaal, en voordat ik wist kon ik op 4 januari 1988 aan het 
werk bij Tablin”, zo vertelt Gert. “Ik zou gaan beginnen op 
de tekenkamer, maar er was mij in het vooruitzicht gesteld 
dat er op termijn mogelijkheden voor mij zouden zijn in de 
buitendienst. Toen ik begon waren Huub ten Brake en Martin 
Klein Nagelvoort de inmeters bij Tablin. Mijn eerste grote 
tekenproject, dat toen nog met inktpennen werd gedaan, 
was het intekenen van de binnenstad van Almelo. Dat deed 
ik samen met Hans Vaneker, Sandra Swennenhuis en Anne 
van der Liet.” Zijn eerste werk als Landmeter was bij de WMG 
in Doetinchem, waar Gert een half jaar werd gedetacheerd. 
Daarna ging hij diverse detectieklusjes doen voor de GGR Tiel. 
“Ook werd ik veelvuldig ingeleend door de Gemeente Hengelo 
voor het uitvoeren van opdrachten. Ik was bij de Gemeente 
Hengelo kind aan huis. Van januari tot en met december 1998 
was ik gedetacheerd bij de NUON in Harderwijk. Wat ook wel 
grappig is dat ik destijds mijn eerste mobiele telefoon heb 
gekocht. Mijn vrouw was toen hoogzwanger van ons tweede 
kind, en ik moest natuurlijk wel bereikbaar zijn als ik buiten 
aan het werk was en het zover mocht zijn. Het was namelijk 
niet altijd goed bekend welke medewerker welke pieper in 
z’n bezit had.” Wat Gert het mooiste aan zijn werk vindt, is 
het buiten in de natuur zijn en de vrijheid die je hebt. “Je 
komt in natuurgebieden waar andere mensen geen toegang 
tot hebben, dat is wel bijzonder.” Uiteraard komt Gert ook 
in stedelijke gebieden. “In stedelijke gebieden breng je de 
nieuwe situatie in kaart in het kader van de GBKN. Ik maak 
er voor mij zelf dan een wedstrijd van, om de volgende dag 
meer punten in kaart te brengen dan de vorige dag.” Gert gaat 
alle dagen met plezier naar zijn werk. “Er heerst een goede 
sfeer: je kunt duidelijk merken dat het een familiebedrijf is. 
Je kunt bij iedereen naar binnen lopen. Wat ik ook waardeer, 
en wat ik zelf ook heb meegemaakt, is dat wanneer er iets in 
de privésfeer aan de hand is, dat er vaak wel wat te regelen 
valt cq. een oplossing wordt gevonden.” Ook aan de sportieve 
evenementen die werden georganiseerd, bewaart Gert goede 
herinneringen, zoals voetbaltoernooien, volleybaltoernooien 

en tafeltennistoernooien. Met een knipoog vertelt Gert: “In het 
laatste tafeltennistoernooi wat er gespeeld werd, verloor ik de 
finale van Ted Brons (medewerker van Siers L&M). Maar ik kan 
wel zeggen dat ik de beste tafeltennisspeler van Tablin ben.”
Een wat mindere plezierige ervaring, maar waarom Gert wel 
kan lachen is die keer dat hij in het water viel tijdens het werk. 
“Ik was vlakbij een school, waar kinderen aan het spelen 
waren, aan het inmeten. Er viel een stelt in het water, en toen 
ik die wilde pakken viel ik in het water. Gelukkig heeft mijn 
collega Dennis Völkers, die op die dag bij mij was, niets gezien.”
De grootste hobby van Gert is voetballen. Momenteel voetbalt 
Gert als linksback in het 5e elftal van HHC Hardenberg. Ook 
fietst hij regelmatig. Daarnaast gaat hij vaak met zijn zoon mee 
op pad, die in het hele land roeiwedstrijden heeft.
Gert is ook vrijwilliger van een Parochiële Caritas Instelling 
(PCI). “Onze commissie bestaat uit drie personen. We beheren 
een bankrekening, waar elk jaar een klein bedrag wordt 
gestort vanuit het overkoepelende PCI. Aan ons de taak om zo 
goed mogelijk de goede doelen uit te kiezen die we kunnen 
ondersteunen. Dit kan ook zijn een extraatje te geven aan 
mensen die niet rond kunnen komen. Het is mooi en dankbaar 
werk om te doen.”

Op 4 januari jongstleden was Gert Reimer 25 jaren in dienst bij 
Tablin Technisch Adviesburo B.V. Het jubileum van Gert werd, in 
het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, op informele wijze gevierd 
in de kantine van Tablin samen met zijn Tablin-collega’s

Naam: Gert Reimer
Geboren : 5 mei 1965
Gehuwd met: Veronique Reimer
Kinderen: Jorieke (17 jaar), Marijn (14 jaar) en Melvin (9 jaar)
In dienst bij Tablin sinds: 4 januari 1988
Functie: Landmeetkundige

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: Iets in de 
bosbouw/natuurbeheer. | Collega die een pluim verdient: 
Eigenlijk iedereen die meewerkt aan de prettige sfeer binnen 
het bedrijf. Als je een naam noemt dan doe je anderen weer 
te kort. | Favoriete TV programma: Studio Sport/voetbal | 
Favoriete film: Ik heb niet echt een favoriete film, maar het | 
leukst vind ik actiefilms. | Favoriete artiest/groep: Ik vind heel 
veel leuk: zowel vroegere als hedendaagse muziek, met een 
lichte voorkeur voor rockmuziek. | Favoriete boek: Geen, ik ben 
geen boekenlezer. | Favoriete sport: Voetbal | Favoriete eten: 
Italiaans en Chinees eten | Favoriete drankje: Een biertje | 
Favoriete vakantiebestemming: Nederland | Wat is het mooiste 
moment wat je hebt meegemaakt: De geboorte van mijn 
kinderen. | Welke prestatie maakt je het meest trots: Hard en 
nauwkeurig werken | Wat is je vreemdste gewoonte: Als ik loop 
dan tel ik altijd het aantal passen. (ik probeer dat wel een beetje 
af te leren) | Wat is je droom: Om gezond te blijven en samen 
met mijn familie en vrienden te genieten van het leven.

JUBILARIS
GERT REIMER

VOORTGANG AANLEG
GLASVEZEL OLDENZAAL
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De feiten op een rij:

Totaal aantal aansluitingen 15.000
Op dit moment hebben we er ruim 10.000 civiel aangelegd en circa 5.000 
woningen zijn reeds aangesloten.
Per week worden er 650 woningen aangesloten door 14 HAS ploegen.
Er wordt circa 30 kilometer huisaansluitkabel per week verwerkt.
Per week wordt er zo’n 4,5 kilometer sleuf gegraven door 8 graafploegen.
Ook worden er 36.000 brieven verstuurd voor de communicatie, zoals 
schouwbrieven, graafbrieven en brieven voor de huis-aansluit afspraak.
Per dag 125 man personeel van onderaannemers.

Het projectteam bestaat uit:

1 Projectleider

3 Uitvoerders

2 Assistent uitvoerders

3 Schouwers

Planning:

Met de bouwvak zijn fase 1 t/m 5 en het grootste deel van Zuid-Berghuizen nagenoeg 
afgerond. De planning is om week 39 klaar te zijn met de civiele werkzaamheden, de 
HAS loopt door tot eind oktober.

Zaterdag 24 augustus 2013

Het mooie weer is besteld, voor alle motorliefhebbers 
staat er ook dit jaar weer een motortoertocht gepland! 
Reserveer zaterdag 24 augustus alvast in je agenda.
Waar de tocht heen gaat is nog een verrassing.

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

Vanwege de economische situatie, is deelname aan de 
motortoertocht dit jaar voor eigen rekening. De kosten 
zullen +/- € 17,50 p.p. bedragen.

Opgever bij:
Albert Jaspers - 06-38247125
albertjaspers@home.nl

Benno Benneker – 06-51864106
bennobenneker@planet.nl

Meld je aan vóór 10 augustus!

MOTORTOERTOCHT 2013
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In Mei 2012 zijn we begonnen met het 
project FTTH Berkelland. We hebben 
een locatie ter plaatse gevonden aan 
de Diepenheimseweg 25 bij de Molen 
in Neede. Onze projectgroep heeft uit 
een 7 tal medewerkers van Siers Tele-
com bestaan. 

* Medio week 23 - 2012 zijn we, met 
een 8 tal ploegen, gestart met het 
graafwerk. 
* Graafwerk was rond week 15 - 2013 
gereed. 

Blaaswerk is door de Siers Telecom 
blaasploeg uitgevoerd en is twee 
weken na civiel gestart en ze zijn twee 
weken na civiel geëindigd. Voor de 
montage van de DP en laden waren er 
2 ploegen actief, zij zijn een week na 
de start van het blazen begonnen en 
een week na einde blaaswerk waren 
ze gereed. De HAS (instaleren van de 
huisaansluiting) is gestart in week 37 
van 2012 met een 8 tal ploegen. Voor 
Reggefiber werken we met het proces 
ketenomkering, dit wil zeggen dat 
we eerst een voorraad aan woningen 
op moeten bouwen. Ketenomkering 
houdt in dat we de huisaansluiting 
maken en direct het modem actief 
opleveren, zodat de bewoner direct 
gebruik kan maken van de glasvezel. 
De HAS was in week 23 van 2013 ger-
eed.  

Momenteel zijn we met de afronding 
van het project bezig en dus druk met 
het opleveren van de POP gebieden in 
Cocon. De verwachting is dat we week 
29 van 2013 hier klaar mee kunnen 
zijn en dan het gehele project hebben 
opgeleverd.

“ Aantal woningen
 8500
Aantal meters tracé 
 155 km
Aantal POP gebieden
 5
Aantal DP’s
 218 “

BERKELLAND
PROJECT
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Nadat René in 1986 zijn MEAO in Enschede had afgerond, 
heeft hij vervolgens zijn militaire dienstplicht vervuld. Na zijn 
dienstplicht ging René op zoek naar werk, maar dat was 
niet gemakkelijk. Uiteindelijk heeft de tante van zijn vrouw, 
Thea Olde Scholtenhuis een handje geholpen. Omdat Ine 
Maathuis met zwangerschapsverlof zou gaan, en daarna niet 
meer fulltime zou terugkeren, werd er versterking gezocht op de 
salarisadministratie. Zodoende tipte Thea haar man Ben Olde 
Scholtenhuis over René. “Vervolgens mocht ik op gesprek komen 
bij Ben Olde Scholtenhuis en John Wargers. Het was een goed 
gesprek en kort daarna kon ik al van start. Eerst heb ik via het 
uitzendbureau bij Siers gewerkt, en na ongeveer een half jaar 
ben ik officieel in dienst getreden. Ine Maathuis, die nog steeds 
bij mij op de afdeling werkt, heeft mij voor het ingaan van haar 
zwangerschapsverlof ingewerkt”.
Uiteindelijk is René nooit meer vertrokken bij Siers, en werkt hij 
nu nog op de salarisadministratie. “Ik heb al die jaren, tot en 
met de dag van vandaag, met veel plezier bij Siers gewerkt in 
mijn huidige rol.”
De systemen en technieken met betrekking tot de salarisverwerking 
hebben in de afgelopen 25 jaar niet stil gestaan. “Ongeveer 6 
jaren terug hebben we een conversie en implementatie gehad 
naar ons huidig salarisadministratieprogramma Sal-payroll. 
Binnenkort (medio 2013) gaan we van start met de implementatie 
en conversie van een ERP pakket. Aan het eind van dit jaar moet 
deze conversie gereed zijn, zodat we vanaf 2014 de salarissen en 
de personeelsadministratie met dit nieuwe programma kunnen 
verwerken. De conversie en de implementatie van een dergelijk 
pakket is voor mij een interessant en bijzonder project om aan 
mee te werken en te realiseren”      
Op de vraag hoe René zijn 25 jaren bij Siers heeft ervaren, en 
wat hem het meest is bijgebleven, antwoordt hij: “Siers is een 
goed, gezond en sociaal bedrijf, waarin de medewerker altijd 
centraal heeft gestaan. Eén van de dingen die het mij het meest 
is bijgebleven, maar in negatieve zin, zijn de slechte jaren in 
de periode van eind 2001 tot en met begin 2004. Vanwege 
de bedrijfseconomische crisis moest er toen noodgedwongen 
afscheid worden genomen van veel medewerkers. Op de 
salarisadministratie zaten we dan vlak voor de feestdagen 
de WW-formulieren voor deze medewerkers in te vullen. Dat 

heb ik als een trieste en ingrijpende aangelegenheid ervaren.” 
Natuurlijk waren er ook de mooie dingen. “Het mooiste aan mijn 
werk vind ik, om cijfermatig en analytisch bezig te zijn. En wat 
ik ook vermakelijk vind, maar niet zozeer direct met mijn werk 
te maken heeft, zijn de Twentse gezegdes en spreuken van John 
Wargers. De meeste van deze gezegdes ken je wel, alleen John 
heeft de kunst om deze gezegdes precies op het juiste moment 
te gebruiken. Daar heb ik vaak om moeten lachen.”
De vrije tijd weet René ook goed in te vullen. “Ik ben inmiddels 
10 jaar leider geweest van verschillende voetbalelftallen van 
mijn zoons. Ze voetballen beiden bij DTC’07 in Tilligte/Lattrop. 
Daarnaast fiets ik regelmatig op mijn mountainbike, en ben 
ik veel rond en in mijn huis aan het klussen.” Kortom, René 
verveelt zich totaal niet.   

Op 18 juli was René Westerhof 25 jaren in dienst bij de Siers Groep Oldenzaal B.V. Vanwege de bouwvakantie vierde hij zijn jubileum 
al een week eerder op informele wijze met zijn directe collega’s.

Naam: René Westerhof | Geboren: 11 november 1964 | 
Gehuwd met: Quislaine Westerhof | Kinderen: Loes (17 jaar), 
David (16 jaar) en Hidde (12 jaar) | In dienst bij Siers sinds: 18 
juli 1988 | Functie: Eerste Administrateur Salarissen

Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: Data-analist of Pen-
sioenspecialist. | Collega die een pluim verdient: John Wargers 
en Ben Olde Scholtenhuis voor het sociale beleid dat ze altijd 
uitgedragen hebben. | Favoriete TV programma: Ik kijk graag 
naar de zenders Discovery Channel en National Geographic. | 
Favoriete film: Thrillers- en oorlogfilms. | Favoriete artiest/
groep: Van Blöf tot The Doors | Favoriete boek: De Godsformule 
en boeken zoals de Da Vinci Code | Favoriete sport: Mountainbike 
en volleybal. | Favoriete eten: Ik heb een brede smaak: van pasta 
tot biefstuk. Als het maar lekker is bereid. | Favoriete drankje: Een 
koud biertje of rood wijntje. | Favoriete vakantiebestemming:  
Wintersport en in de zomer maakt het mij niet uit, als het maar 
een bestemming aan het water is. | Wat is het mooiste moment 
wat je hebt meegemaakt: De geboorte van mijn kinderen. | 
Welke prestatie maakt je het meest trots: Dat ik tevreden ben 
met wat ik heb. | Wat is je vreemdste gewoonte: Ik heb wat 
met oneven dingen en oneven getallen. | Wat is je droom: Van 
niemand of iets afhankelijk te zijn, maar dat is niet te realiseren. 
Dus daarom is het een droom.

JUBILARIS
RENÉ WESTERHOF
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DE HOBBY VAN...
TOBI SMITS

Bij Tobi en zijn vrouw Simone is het virus 
in 2005 overgeslagen, met dank aan zijn 
zwager. In de loop der jaren is het een 
gezinshobby geworden, want de dochters 
gaan ook graag mee op pad. Ze hebben 
inmiddels al ruim 1600 caches gevonden. 
Onder andere in Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Denemarken, Zweden en 
tijdens de afgelopen meivakantie op het 
Griekse eiland Kos. 

Wat deze hobby zo leuk maakt is dat 
je op plekken komt waar je anders 
misschien niet zou komen. Zowel 
in Nederland als in het buitenland. 
Tobi geeft aan dat hij al 40 jaar in 
Denemarken komt, maar tijdens 
geocaching kwam hij op plaatsen waar 
hij nog nooit geweest was. Want de 
mensen die de caches verstoppen, 
komen uit de buurt van de verstopplek 
en die weten natuurlijk wat de mooiste 
plekjes in de omgeving zijn. Het is een 
leuke manier om een bepaalde omgeving 
te leren kennen, actief bezig te zijn met 
als doel de cache vinden! Alhoewel de 
jacht vaak mooier is dan de vangst. Het 
gaat de meeste cachers niet om de schat, 
maar om de tocht ernaar toe.

Het mooie van deze hobby is dat je het 
zowel lopend, als met de fiets maar ook 
met de auto kunt doen. De dochters zijn 
nog te klein voor lange wandeltochten, 
dus hun voorkeur gaat uit naar fietsen!

Er zijn verschillende soorten caches, de 
meest voorkomende zijn:
Traditional: de standaard cache; zoeken 
op het opgegeven coördinaat;
Multi-cache: een soort speurtocht 
waarbij je van het ene naar het andere 
punt gaat en bij het laatste punt de 
cache vindt;
Mistery-cache: waarbij je eerst vragen 
moet beantwoorden om de coördinaten 
te vinden, deze antwoorden zijn meestal 
op internet te vinden;
Earth-cache: je moet op een opgegeven 
plaats een foto maken, meestal van jezelf 
met de GPS en deze bij de log opsturen.

Het formaat van de caches kan variëren 
van een heel klein magnetisch kokertje 
tot een grote metalen munitiekist. In 
elke cache zit in ieder geval een logboek, 
waarop je je vondst logt. Dit betekent 
dat je je teamnaam, de datum en tijd 
opschrijft. Verder zitten er kleinen 
voorwerpen, zoals een sleutelhanger, 
een pen of kleine speelgoedjes in. Deze 
moeten geruild worden dus wanneer 
je er iets uitpakt moet je er ook iets 
terug in doen. Voor de kinderen is dit 
natuurlijk hartstikke leuk!
Bij een cache wordt altijd aangegeven 
wat het formaat, de moeilijkheidsgraad 
en het terrein is dit wordt met sterren 
aangegeven van 1-5. Ook staat er vaak 
informatie bij over de plaats en het 
gebied, dus ook nog eens erg leerzaam.

Het is niet verplicht om als geocacher 
zelf ook schatten te verstoppen, maar 
natuurlijk wel leuk! Daarom heeft Tobi 
er zelf ook 10 verstopt waaronder in het 
natuurgebied De Borkeld (tussen Rijssen 
en Markelo) en bij de watermolen van 
Oele (de Olde Meule). Hier zijn natuurlijk 
wel regels voor! Zo moet je toestemming 
hebben van de landeigenaar, dit is 
soms erg lastig. Bij Staatsbosbeheer en 
Landschap Overijssel hebben ze bepaalde 
voorwaarden waaraan de verstopplaats 
van de cache moet voldoen. Het is 
natuurlijk wel leuk om iets origineels/
creatiefs te bedenken, zodat het voor 
de cachers leuk is om jouw “schat” te 
vinden. 

Tobi heeft laatst een erg leuke serie 
caches in Duitsland gedaan. Bij de laatste 
moest er uiteindelijk een emmer water 
gehaald worden uit een nabijgelegen 
kanaal. Het water moest in een paaltje 
worden gegoten, waardoor er een 
eendje met daaronder het logboek 
omhoog kwam. Dus het is natuurlijk leuk 
om iets origineels te bedenken, zodat 
het voor de mensen een feestje is om 
deze te vinden. Geocachers kunnen ook 
favorieten uitdelen, hiermee raden ze de 
door jouw verstopte cache aan!

Heeft Tobi jullie met zijn verhaal 
enthousiast gemaakt, bekijk dan de site 
www.geocaching.com (aanmelden is 
gratis) of benader Tobi.

De laatste jaren is Geocaching steeds populairder geworden, een aantal collega’s zijn met de hobby gestart, waaronder Tobi Smits 
Logistiek Manager bij Siers. Tijd om hier wat meer over te weten te komen. Geocaching is een “schat” (verstopplek) zoeken met 
behulp van een GPS-apparaat. De vondst moet gelogd worden op internet. Voor € 100,- schaf je al een GPS-apparaat aan, dus een 
relatief goedkope hobby waarbij je ook nog eens lekker buiten bent. Het kan ook met sommige smartphones, maar dat is minder 
nauwkeurig. Er liggen wereldwijd meer dan 2,1 miljoen caches (schatten) verstopt en er zijn sinds 2000 ruim 5 miljoen geocachers 
actief. Dit aantal groeit nog steeds.
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Momenteel is BOPA druk bezig op de nieuwbouw van het 
nieuwe ziekenhuis MST te Enschede. Wij voeren deze klus uit 
voor de Installatiecombinatie CUW ( Croon, Unica, Wolter& 
Dros). Gerrit Kattenpoel Oude Herink heeft namens BOPA de 
dagelijkse leiding op de bouw. Hij wordt daarbij geassisteerd 
door Sebastiaan Postma en Nick Boxem. Jan Eising is als 
uitvoerder bij dit project betrokken.
Bouwkundig:
Inmiddels is de 8e verdieping bereikt wat tevens het hoogste 
punt is. Men is nu bezig om het dak waterdicht te maken. Alle 
prefab wanden zijn inmiddels  gemonteerd. De ruwbouwfase 
loopt hiermee ten einde.
Installatietechniek:
De gehele ringleiding in de fundatie is inmiddels gereed inclusief 
het aansluiten van de heipalen. Lange tijd was het laatste stuk 
van het fundament nog niet geplaatst. Men gebruikte de ruimte 
als doorvoer voor materiaal en materieel t.b.v. de bouw. Totaal 
is er in de fundatie en vloeren ongeveer 2400 meter koperdraad 
verwerkt. Ook de stijgleidingen in de diverse schachten zijn 
inmiddels voor een groot deel aangelegd. 

Vanuit de schachten worden de aard cq potentiaal-
vereffeningsleidingen aangelegd t.b.v. de medische ruimtes 
zoals patiëntenkamers, spreekkamers, behandelkamers en de 
operatiekamers. 

Op diverse plaatsen  is reeds te zien dat de basis bekabeling 
is aangebracht. Voor de 1e, 2e, 3e en 6e verdieping zijn de 
voorzieningen in de vorm van kabelgoten reeds aangelegd. De 
overige verdiepingen volgen na de vakantieperiode. 
Tevens begint men na de vakantieperiode langzaam met de 
afbouw van alle kamers. Hiervoor is voor alle partijen die hier 
aan meewerken, een zeer strakke planning opgezet. Het is de 
bedoeling dat hier het “lean en mean” principe word toegepast. 
Dus onderlinge samenwerking en daar waar nodig, elkaar helpen 
en ondersteunen om een zo vloeiend mogelijk verloop van het 
gehele project te realiseren en zo de faalkosten te minimaliseren. 
Dat vergt van alle partijen veel discipline en bereidwilligheid.

NIEUWBOUW
MST ENSCHEDE
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JUBILARIS 
HERMAN 
TELGENKAMP
Nadat Herman in 1968 zijn LTS Metaalbewerken had 
afgerond, ging hij als (leerling-) Technisch Tekenaar aan de 
slag bij ingenieursbureau Deerns in Hengelo, een bureau 
wat technische installaties ontwerpt in de utiliteitsbouw, 
zoals verwarming installaties, elektra-installaties, etc. De 
interesse van Herman ging van jongs af aan al uit naar 
tekenen. In 1973 werd de hele vestiging in Hengelo gesloten 
vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en hielden 
de werkzaamheden van Herman op bij Deerns.
Vervolgens wees een kennis van Herman hem er op om 
het eens bij Siers te proberen. “Mijn kennis zei dat ze bij 
Siers altijd wel mensen zochten, en dus heb ik een open 
sollicitatie voor een functie als Tekenaar gedaan. Al snel 
volgde er een gesprek met Jan Scholten (Chef Tekenkamer), 
en voordat ik het wist kon ik van start bij Siers.” Hoewel 

het tekenen van kabels en leidingen een nieuwe discipline 
voor Herman was, maakte hij zich het tekenen van kabels 
en leidingen met hulp van zijn collega’s snel eigen. Zijn 
eerste werk als Tekenaar weet Herman zich nog goed te 
herinneren. “Mijn eerste project was het intekenen van een 
gasleiding in de Rembrandstraat te Oldenzaal, en daarna 
volgden er nog ontelbare projecten meer.” Herman groeide 
door van Tekenaar naar Projectleider, en later Teamleider, 
en verhuisde mee naar het pand aan de Schelmaatstraat. 
Ondertussen was de tekenkamer van Siers omgedoopt in 
het bedrijf Tablin Technisch Adviesburo B.V. 
Het project wat Herman het meest bij is gebleven, en 
nog niet eens zolang geleden heeft plaatsgevonden, was 
zijn vijf jaar durende detachering bij Ziggo in Zwolle. 
Doordat Essent Kabelcom (later @Home), Multikabel en 
Casema werden overgenomen, en verder gingen onder de 
naam Ziggo, moesten databestanden uit de verschillende 
systemen gemigreerd worden. Omdat Herman over goede 
kennis beschikte van het systeem Orca, het systeem 
waarmee Ziggo werkt, werd hij aangewezen om het gehele 
proces in goede banen te leiden. “We hadden een team 
van ongeveer twintig tekenaars, dat grotendeels bestond 
uit tekenaars van Tablin en tekenaars van Ziggo zelf. Samen 
met Jan van der Tol heb ik deze tekenaars opgeleid om te 
werken met het systeem Orca. Vervolgens konden we de 
oude databestanden overzetten, en zorgden we er voor 
dat fouten uit de systemen werden gehaald. Al met al 
een hele interessante klus, en een hele ervaring. Eigenlijk 
zou je een dergelijk project eerder in je loopbaan moeten 
hebben.” Momenteel is Herman weer werkzaam als 
Teamleider in Oldenzaal, waar hij de Ziggo-werkzaamheden, 
en andere telecomprojecten aanstuurt. Het mooiste aan 
zijn werk vindt Herman de diversiteit. “De aansturing van 
de tekenaars, de contacten met opdrachtgevers, maar ook 
regelmatig zelf nog tekenen is wat mijn werk zo leuk maakt. 
Uiteraard is het tekenen niet meer te vergelijken met hoe 
dat veertig jaar geleden gebeurde. Alles gebeurt nu digitaal, 
en er hangt een hele technische administratie aan vast. Dat 
maakt dat alles nu veel complexer is.”
Herman kijkt met een goed gevoel terug op veertig jaren 
Siers/Tablin. “Het is een degelijk bedrijf, en ondanks 
dat het bedrijf een enorme groei en ontwikkeling heeft 
doorgemaakt is de saamhorigheid nog steeds erg groot.”
Naast zijn werk heeft Herman ook nog genoeg andere 
activiteiten/hobby’s waar hij zich mee bezighoudt. Herman 
is lid van muziek & theatergroep Scaramouche te Oldenzaal, 
dat bestaat uit ongeveer 45 leden. Regelmatig zingt hij 
met deze groep, van klassiek tot modern, bij diverse 
aangelegenheden. Ook wordt er eens in de zoveel jaar 
een theaterstuk opgevoerd in Stadstheater De Bond, wat 
natuurlijk de nodige voorbereidingen met zich meebrengt. 
Daarnaast is Herman ook nog bestuurslid/penningmeester 
bij Scaramouche.
“Ook ben ik nog bestuurslid van de Stichting “Cultuurprijs 
Geert Christenhusz“. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
door een vakjury aan het grootste talent op het gebied van 
podiumkunst in de leeftijdscategorie van 12 tot 24 jaar.”
En of dat allemaal niet genoeg is, ontwerpt Herman ook 
jaarlijks nog de praalwagen voor carnavalsvereniging De 
Veldmuuskes uit Overdinkel. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Herman een grote 
affiniteit heeft met artistieke dingen. “In 1978 ben ik 
begonnen met de 5-jarige avondopleiding Schilderkunst en 
grafische kunst aan de Akademie voor beeldende kunst in 
Enschede. Ik werkte toen al bij Siers. Ik heb deze opleiding, 
die behoorlijk pittig was (vier lesavonden per week), puur 
uit interesse gevolgd. Als ik mijn vrouw niet had leren 
kennen, en later geen kinderen had gekregen, dan was 
ik waarschijnlijk nu kunstenaar of iets dergelijks geweest. 
Echter, omdat het beroep van kunstenaar financieel erg 
onzeker is, heb ik toch maar gekozen voor mijn toekomst bij 
Siers/Tablin. En daar heb ik absoluut geen spijt van, want 
anders had ik hier geen veertig jaren gewerkt.”
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Als ik een andere baan moest kiezen werd ik: Kunstenaar  |  
Collega die een pluim verdient: Al mijn collega’s, niemand 
in het bijzonder.  |  Favoriete TV programma: Geen, ik kijk 
niet zoveel TV.  |  Favoriete film: Italiaanse en Franse films.  
|  Favoriete artiest/groep: Geen artiest of groep in het 
bijzonder, ik heb een brede interesse.  |  Favoriete boek: 
Geen boek in het bijzonder, ik heb een brede interesse  |  
Favoriete sport: Om te kijken wielrennen, ik beoefen zelf 
niet actief een sport.  |  Favoriete eten: Italiaans eten  |  
Favoriete drankje: Een biertje of een wijntje  |  Favoriete 
vakantiebestemming: Italië  |  Wat is het mooiste moment 
wat je hebt meegemaakt: Ik heb heel veel mooie momenten 
meegemaakt, maar het meest recent is de geboorte van mijn 
eerste kleinkind.  |  Wat is je vreemdste gewoonte: Ik heb, 
zoals ieder mens gewoontes, maar geen enkele gewoonte 
vind ik vreemd.  |  Wat is je droom: Ik vertel niet alles, maar 
ik zou iedereen willen aanraden, zorg dat je altijd een droom 
hebt. 

Op 16 april jongstleden was Herman Telgenkamp 40 jaren in dienst bij Siers/Tablin. Zijn jubileum werd op informele wijze gevierd, onder 
het genot van een borrel, in het bijzijn van zijn Tablin-collega’s.

Naam: Herman Telgenkamp
Geboren: 15 januari 1952
Gehuwd met: Jeannette Telgenkamp
Kinderen: Michelle (32 jaar), Alexander (30 jaar) en Vincent (29 jaar)
In dienst bij Siers/Tablin sinds: 16 april 1973
Functie: Teamleider

ONDER DE LOEP



Begin juni is de Tablin-inmeetboot  voorzien van een 
elektrische aandrijving! De huidige benzinemotor 
voldeed niet meer, deze was defect en was het 

repareren niet meer waard. Hierdoor zijn we op zoek 
gegaan naar een goed en duurzaam alternatief en zijn 
toen bij deze elektrische aandrijving terecht gekomen.
De boot heeft nu een actieradius van 6 uur varen, is 
geruisloos, iets waar de waterschappen waarvoor Tablin 
werkzaamheden uitvoert wel van gecharmeerd zijn! 
Daarnaast is er een 2e accu beschikbaar en kan er altijd 
een gehele meetdag  gevaren worden!

De Tablin boot wordt gebruikt voor het inwinnen van 
liggingsgegevens van kunstwerken , voornamelijk in 
de grote watergangen. Denk hierbij aan de ligging 
in X en Y van het object, maar bijvoorbeeld ook de 
doorvaarhoogte en  –breedte van een brug. Voor het 
waterschap zetten we de boot ook in voor het peilen 
van de bovenkant van de sliblaag en de vaste bodem. 
Dit kan een digitaal terreinmodel zijn (D.T.M.) of 
profielen van een watergang of vijver.
Met de nieuwe motor achter onze boot kunnen wij de 
waterschappen in Nederland de komende jaren op een 
milieubewuste manier van dienst zijn.

TABLIN INMEETBOOT
MET ELEKTRISCHE 

AANDRIJVING

De Bats 2012

De Bats
Jaargang 39 No.1 juli 2013


