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“De mens staat 
centraal is een veel 
gehoorde kreet, ons 
streven is om dit in 

iedere uiting terug te 
laten komen”“

 De Bats 2014  Siers Groep Oldenzaal B.V.4

De Bats



VaN De ReDaCtIe
Is het je ook opgevallen dat De Bats wederom in een nieuw 

jasje is gestoken? Alweer een ander uiterlijk? Ja, bereid 
je maar vast voor. Vanaf heden zal onder andere De Bats 

jaarlijks een ander uiterlijk krijgen.

Bij het jubileumjaar van de Siers Groep ben je al gauw 
geneigd om terug te kijken naar het verleden. Prachtige 

anekdotes, de mooiste projecten, oude foto’s, het ene na 
het andere “weet-je-nog-verhaal” wordt uit de mouw 

geschud door personeelsleden die inmiddels bij het 
spreekwoordelijke interieur horen. Naast de overige 

interne en externe communicatie is het aan ons 
om al deze herinneringen te bewaren en op het 

juiste moment in te zetten. 

Sinds de afdeling Communicatie een 
officiële plek in het pand in Oldenzaal 

heeft gekregen gaat dit een stuk 
makkelijker. 

Daar waar in de 50-jarige geschiedenis 
van de Siers Groep al verschillende 
(oud)collega’s hun bureau hebben 
gehad, is het nu de beurt aan Lieke 
van Deurzen, Lotte Huijsman en 
Rick Siemerink. Gelegen aan de 
brug tussen het oude pand en de 
‘nieuwbouw’, in “het hart” van 
de organisatie. 

In dit kantoor werken we 
dagelijks aan het verwoorden 
en verbeelden van andermans 
gedachten. Eén van de veel 
gehoorde kreten is dat de mens 
centraal staat en men trots is 
op haar werknemers. Om deze 
kreten nog meer kracht bij te 
zetten, streven wij er als afdeling 
naar om dit in al onze uitingen 

terug te laten komen in een 
jaarlijks vernieuwend stramien voor 

al onze verslagen.

In deze bomvolle Bats blikken we weer terug op een aantal 
mooie gebeurtenissen, lopende projecten en andere 
actualiteiten die de afgelopen maanden de revue zijn 
gepasseerd. 
Een greep uit deze mooie gebeurtenissen is dat er weer een 
aantal collega’s hun 25 en 40-jarige jubileum hebben gevierd. 
Hun loopbaanverhalen en het vragenvuur van de afdeling 
P&O zijn samengevat in prachtige interviews, waarvoor dank. 
Kortom, heb je altijd al willen weten wat het lievelingseten van 
Roetje Pendjol is? Lees dan snel verder!

Er lopen ook een aantal mooie projecten, waarover meer 
verteld wordt in deze editie van de Bats. Zo is het project 
Leiding over Noord in “vogelvlucht” te bekijken en kun je, 
mede dankzij Siers Installatietechniek, vanuit je luie stoel je 
hele huis bedienen, wie wil dat nou niet!

Tijdens de rubriek “De hobby van” komen we een wel 
hele stoere hobby tegen van Bjorn Damink. Naast zijn 
werkzaamheden op de afdeling ICT, besteedt hij zijn vrije uren 
graag op zijn stalen ros.

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Siers Groep 
hebben we afgelopen Carnaval met een groot aantal collega’s 
de straten op de kop gezet tijdens De Grote Twentse Carnavals 
Optocht in Oldenzaal. De ruim 100.000 bezoekers hebben de 
oranje-gouden-Siers-karavaan aan hun voorbij zien trekken. 
Om nog één keer terug te blikken op deze mooie dag hebben 
we een mooie fotocollage gemaakt.

Al met al genoeg informatie om deze Bats te vullen met 
verhalen van, voor én door collega’s. Mochten jullie zelf iets 
willen delen met je collega’s, laat het ons weten. 

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie!

De redactie

  

   

[ Lieke van Deurzen ]

communicatie@siersgroep.nl

[ Lotte Huijsman ]

[ Rick Siemerink ]&
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Ik kan mij namelijk 
geen jaar herinneren 
waarin we geen enkele 
vorstverlet dag hebben 
gehad, heel uniek dus!

“
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VOORWOORD PeteR SIeRS

Ons “ABRAHAM” jaar is alweer halverwege. 
Het 50-jarig bestaan van de Siers Groep 
zullen we op 18 september met relaties 

en op 20 september met het personeel op 
gepaste wijze gaan vieren. We hebben in het 
kader van ons 50-jarig bestaan al meegelopen 
in de grote Twentse Carnavalsoptocht. Een 
hele mooie happening waar bijna 50 collega’s 
aan hebben deelgenomen en die naar 
schatting door 100.000 bezoekers is bekeken. 
Er wordt nog over gepraat en er gaan al 
stemmen op om volgend jaar als 51-jarige mee 
te gaan doen!? Ook zijn bijna alle auto’s en 
busjes voorzien van ons Jubileumlogo. Dat is op 
dit moment wat we er daadwerkelijk van zien.

Ook zijn onze namen nog maar eens tegen het 
licht gehouden en is besloten dat Tablin en ons 

Technisch Bedrijfsbureau verder gaan onder de 
nieuwe naam Siers Infraconsult B.V., zodat alle 

werkmaatschappijen dezelfde Siers uitstraling 
hebben.

Terugkijkend op 2013 zien we een raar en hectisch 
jaar. In de vorige Bats (kerst 2013) schreef ik al dat we 

misschien als totale Groep nog licht positief zouden 
uitkomen en ik kan jullie mededelen dat dat gelukt is. Op 

een totale omzet van € 103,6 miljoen is iets meer dan € 1,1 
miljoen verdiend! Niet genoeg voor een winstdeling, want 
het blijft flinterdun, maar na het verlies in 2012 is deze kleine 
winst zeer welkom! Niet alle werkmaatschappijen hebben 
winst gemaakt, maar dat was na de zeer lange winter van 
begin 2013 ook niet de verwachting.

Nogmaals dank voor jullie aller inzet en motivatie in 2013. 
En ik reken natuurlijk ook weer op jullie in ons Jubileumjaar! 
Laten we proberen van dit Jubileumjaar een SUPERJAAR te 
maken, zodat ik volgend jaar misschien weer kan mededelen 
dat er winstdeling mogelijk is!? We zijn in ieder geval 
beter begonnen dan in 2013. Ik kan mij namelijk geen jaar 
herinneren waarin we geen enkele vorstverlet dag hebben 
gehad, heel uniek dus! 

Voor ons ligt nu eerst de welverdiende Zomervakantie 
en daarna (20 september) ons Jubileum Personeelsfeest. 
We houden dit feest dit jaar bij Dans- en Partycentrum 
Rouwhorst in Oldenzaal. Ik hoop jullie daar allemaal te 
mogen begroeten.

Nu dus vakantie en dan op naar de tweede helft van dit 
Jubileumjaar! We moeten er wel voor zorgen dat we in ieder 
geval Veiligheid en Kwaliteit blijven leveren. Ik reken op jullie 
allen!
Geniet ervan en ik hoop op mooi weer voor eenieder.

Nogmaals tot de tweede helft en groeten van deze,

ABRAHAM

Peter Siers.

0541-572215

p.siers@siersgroep.nl
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Siers Installatietechniek heeft in samenwerking met Seiger 
Wonen en met Gira een showroom ingericht. Hier is te zien 
wat het Domotica systeem van Gira in huis heeft.

Wonen kan comfortabeler met de aansluiting van diverse functies op het Domotica systeem. De functies zijn van 
afstand bedienbaar te maken met één druk op de knop. De toepassingsmogelijkheden van het systeem zijn talrijk.  
Denk bijvoorbeeld aan centrale aansturing van licht, rolluiken, verwarming en jaloezieën. Er zijn ook scenes in te 
stellen, waardoor een bepaalde ruimte in gebruik wordt genomen en de apparatuur in de overige ruimtes volledig 
wordt uitgeschakeld. En alles van afstand bedienbaar met de meest uiteenlopende apparaten, zoals smartphones, 
tablets of computer. Niet alleen thuis, maar ook onderweg.

 
Het systeem maakt wonen nog aangenamer, volledig afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de 
bewoners.  Iedere kamer de juiste gevoelstemperatuur geven, muziek in het hele huis laten afspelen, sproeiers in de 
tuin volautomatisch laten inschakelen, het is allemaal mogelijk.

DOMOtICa
INFO CeNtRUM
OLDeNzaaL

wat iS DOmOtica

cOmfOrt
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VeiliGheiD

Niet alleen het comfort wordt verhoogd, maar ook het 
gevoel van veiligheid kan worden vergroot. Het systeem 
biedt oplossingen tegen de meest uiteenlopende gevaren, 
zoals inbraak, brand of onweer, en zorgt daarmee voor een optimale 
bescherming van huis en bewoner. Er kan bijvoorbeeld een knop bij het 
hoofdeinde van het bed worden geïnstalleerd, waarmee in en om het huis direct alle 
verlichting wordt ingeschakeld en tevens het vastleggen van camerabeelden wordt gestart. Het plotselinge licht 
geeft een schrikeffect en is meestal voldoende om indringers op de vlucht te laten slaan.

Waarom deze samenwerking?
Siers Installatietechniek wil graag de particuliere markt aanboren met het Domotica systeem. Gira is daarvoor 
de meest geschikte leverancier en de doelgroep van Seiger Wonen sluit daar goed bij aan.

u Bent Van harte welkOm

in De ShOwrOOm Van SeiGer wOnen

aan De enScheDeSeStraat 86

in OlDenzaal
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LeIDING OVeR NOORD
     IN VOGeLVLUCht

Het project Leiding over Noord heeft de afgelopen tijd veel stof doen 

opwaaien in de Infrawereld. Er waren 4 loten te verdelen, waarvan Siers 

er één heeft gekregen. LOT4 was de eerste die uitgevoerd werd. In opdracht van 

Eneco zijn mooie beeldopnamen gemaakt van het project Leiding over Noord. 

De beelden zijn gemaakt door middel van een drone. Bekijk deze video op  

www.siersgroep.nl of scan de QR-code met je mobiel!     
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Bekijk deze video op  

www.siersgroep.nl of scan 

de QR-code met je mobiel!
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MARJOLEIN RAEMAEKERS

TINA LAGEWEG

““De uitgangspunten 
van strategisch  

omgevingsmanagement 
lijken in eerste instantie 
gericht op het ‘pleasen’ 

van de omgeving”
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TINA LAGEWEG

Omgevings- en 
communicatiemanagement? Dat vraagt 
om een toelichting.. 
In het project Leiding over Noord 
(LoN) werkt opdrachtgever Eneco 
volgens de principes van het strategisch 
omgevingsmanagement. Draagvlak 
voor de werkzaamheden van Eneco ten 
behoeve van LoN is enorm belangrijk. 
Eneco stelt de klant centraal en vraagt 
van Siers dat zij in de omgang met de 
omgeving de lijn voortzet die Eneco al 
inzette in de voorbereidingsfase. Siers 
doet dit door omgevingsbewust te 
werken, waarbij beleving en draagvlak, 
bereikbaarheid, beperking van de hinder, 
veiligheid en betrouwbare informatie de 
pijlers zijn.

Omdat Siers de expertise van 
het relatief nieuwe fenomeen 
omgevingsmanagement niet in huis 
had, ging zij in oktober vorig jaar 
een samenwerking aan met Tina 
Lageweg. Als specialist in project- en 
reputatiemanagement vervult Tina 
in dit project de functie van manager 
omgeving en communicatie.  Via Tina 
werd communicatieadviseur Marjolein 
Raemaekers betrokken bij het project. 
Samen vormen zij het team omgeving-
communicatie. En hoewel ze elkaar 
voor dit project nog niet kenden, is de 
samenwerking een voltreffer gebleken. 
“Tina houdt zich vooral bezig met de 
strategie, afstemming met stakeholders  
en de afspraken met de omgeving”, 
vertelt Marjolein, “ik vertaal de 
informatie voor de omgeving in bulletins 
en berichten voor social media en ik 
maak de beelden hierbij. Zo bedienen 
we samen de hele keten van strategie 
tot uitvoering. ” 

Diversiteit 
Het laatste deel (Lot 4) van Leiding 
over Noord wordt aangelegd door 
Siers. Het gaat hier om een tracé van 
3.455 meter. Lot 4 gaat via een terrein 
voor kleinschalige industrie (Spaanse 
polder). Daarna doorkruist het tweede 
deel een woonwijk (Oud-Mathenesse 
en Schiedam-Oost). In het derde deel 
van het trace, ten slotte, staat logistiek 
centraal: het laatste stuk tracé wordt 
aangelegd in de haven van Rotterdam, 
langs de terminals waar invoer van 
groenten en fruit plaatsvinden. Het is 
vanwege deze diversiteit, met elk een 
eigen omgeving en eigen stakeholders 
dat voor elk een eigen gewenste 
specifieke benadering nodig is.” Voor 
de ene doelgroep is een nieuwsbrief 
een goed middel, voor een andere 
doelgroep is het beter een inloopavond 
te organiseren of even langs te gaan”, 
licht Marjolein toe. “ Aankondigen 
welke werkzaamheden er wanneer 
plaatsvinden en hoelang deze duren, is 
heel belangrijk.”

Samenwerking
De bijdrage van omgevingsmanagement 
voor het project is divers en er vooral 
op gericht om het werk buiten zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 
“De uitgangspunten van strategisch  
omgevingsmanagement lijken in eerste 
instantie gericht op het ‘pleasen’ 
van de omgeving”, zegt Tina. “Maar 
eigenlijk is het belangrijkste doel om de 
samenwerking met de omgeving en alle 
andere stakeholders zo goed te laten 
verlopen dat er onderweg geen situaties 
ontstaan die een negatieve invloed 
hebben op de voortgang van het werk. 
” Een mooi voorbeeld van geslaagd 
omgevingsmanagement op Lot 4 is de 

boring Schiedamseweg, vertellen 
Marjolein en Tina. “Door obstakels 
in de ondergrond kon de boring niet 
volgens plan worden uitgevoerd. Helaas 
bleek er geen andere oplossing dan 
een kunstgras-voetbalveld voor een 
deel open te leggen om de boring te 
kunnen voortzetten. Dit veldje is de 
enige speelmogelijkheid voor de jeugd 
in een dichtbevolkt gebied. Door een 
goede afstemming met Henk Poot, 
onze projectleider uitvoering,  Rosella 
Krot, de projectleider boringen en de 
collega’s van Eneco, hadden we de juiste 
informatie om af te stemmen met de 
gemeente Rotterdam, het waterschap, 
de nutsbedrijven en te communiceren 
met de omgeving. Zo konden we snel 
schakelen, het oponthoud beperken en 
de werkzaamheden voortzetten. Door 
aan de omgeving in woord en beeld 
uit te leggen wat het probleem was en 
hoe lang het veld uit gebruik zou zijn, 
kregen we veel begrip voor de situatie. 
Uiteindelijk draagt dat ook bij aan een 
goede reputatie voor Siers.” 

tWee FRySke FaMkeS
NaaR De MaaSStaD...
In Rotterdam werken de mannen van Siers Leiding-
Montageprojekten momenteel hard aan de 
afronding van het project ‘Leiding over Noord’. 
In opdracht van Eneco legt Siers een deel van een 
nieuw duurzaam warmtetransportnet aan van 
Rozenburg naar Rotterdam. Voor het omgevings- en 
communicatiemanagement van dit project haalde Siers 
twee Fryske famkes naar de Maasstad..
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NA DRIE ZEER GEZELLIGE EN SPORTIEVE 
EDITIES ORGANISEERT SIERS GROEP OOK DIT 
JAAR WEER EEN WIELERTOCHT VOOR HAAR 
OPDRACHTGEVERS EN EIGEN MEDEWERKERS.

De tocht wordt gehouden op zaterdag 30 
augustus a.s. We verwachten de deelnemers 
rond 10:30 uur in Oldenzaal, bij OWC. We hebben 
een mooie route van ca. 75 km voorbereid. 
Voor degene die deze afstand te lang lijkt, is 
er een alternatief van 45 km. Na terugkomst 
(rond 15.00 uur) staan er een drankje en een 
smakelijk buffet klaar.  

We willen je graag uitnodigen om (weer) deel 
te nemen aan deze wielertocht. Opgeven kan 
via het e-mailadres wielertocht@siersgroep.nl. 

UItNODIGING 
WIeLeRtOCht

ZATERDAG 30 AuGuSTuS 2014

VERZAMELEN 10:30 uuR

OWC OLDENZAAL 

OPGEVEN?

WIELERTOCHT@SIERSGROEP.NL
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Geboren:

Sven,
zoon van Wouter & Renate Kuipers
geboren op 10 december 2013

Gijs,
zoon van Tom Brinks & Annika Bodewitz
geboren op 08 januari 2014

teun,
zoon van Jeroen & Mandy de Vries
geboren op 17 januari 2014

Finn,
zoon van Ron & Angela Rebergen
geboren op 24 januari 2014

Rens,
zoon van Lieke van Deurzen & Bob Bruijsten
geboren op 23 januari 2014

Femke,
dochter van Tim Meijerink & Marjolein de 
Vries
geboren op 13 februari 2014

Vajèn Feline,
dochter van Michel & Samantha Bos
geboren op 25 februari 2014

Fenneke,
dochter van Marcel & Marjelle Schallenberg
geboren op 28 april 2014

Mandi,
dochter van Gert-Jan & Marieke Kelderman
geboren op 24 mei 2014

Dania Ine,
dochter van Ahmed & Karima Bekkach 
geboren op 12 juni 2014

PERSONALIA

Bij deze wil ik de directie, oud baas 
Herman Siers en collega’s hartelijk 

bedanken voor de gezellige 
middag, bloemen, cadeaus en 

leuke videoboodschap die ik mocht 
ontvangen naar aanleiding van 

mijn 25 jarig jubileum. 

André Besten 

“
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 man en onze vader

Henk Oltwater

Het warme Siers gevoel heeft ons getroost en 
goed gedaan.

Elly Oltwater-Pipers 
Linda

Sabine

“
“Graag maak ik van de 

gelegenheid gebruik om de 
directie, alle collega’s, relaties 

en de dames van de catering te 
bedanken voor het feit dat ze 

mijn jubileum tot een bijzondere 
dag hebben gemaakt. 

 
Roetje Pendjol

Op 17 juni kon 
zowel Hermhen 
Huizingh(links) 
als Bouke ten 
Have(rechts) zijn 
handtekening zetten op 
het felbegeerde papiertje. 
Hermhen en Bouke zijn beiden 
geslaagd voor Eerste monteur 
gas/water. 
Van harte gefeliciteerd!

GeSLaaGDeN



NIEUWE 
MEDEWERKERS Naam  : Lotte Huijsman

Werkzaam bij : Siers Groep

Naam  : Marcel Boer
Werkzaam bij : Siers Infraconsult

Naam  : Roy Hazenkamp
Werkzaam bij : Siers Infraconsult

Naam  : Franklin Wijga
Werkzaam bij : Siers L&M

Naam  : Klaas Jan Boerema
Werkzaam bij : Siers Infraconsult

Naam  : Arjan Koster
Werkzaam bij : Siers Groep

Naam  : Alex van Dieren
Werkzaam bij : Siers Telecom

Naam  : Fulya Çopur - Kirseven 
Werkzaam bij : Siers Telecom

Naam  : Bob Schoppert
Werkzaam bij : Siers Infraconsult

Naam  : Rob Paulus
Werkzaam bij : Siers Groep

Naam  : Monique Weber - Verhagen
Werkzaam bij : Siers Telecom

Naam  : Edwin Timmerman
Werkzaam bij : Siers Groep

Naam  : Adriaan Keijzer
Werkzaam bij : Siers Telecom
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CO²
PRESTATIELADDER 1

2

3

5

4

CO²  
PRESTATIE- 
LADDER

Siers Groep is begin juni door KIWA gecertificeerd voor niveau 
4 van de CO2-prestatieladder. Siers Groep was al enkele jaren 
aangesloten bij Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen (SKAO) en rapporteerde jaarlijks over de CO2-
footprint. Daarnaast communiceert Siers periodiek over haar 
reductie via haar eigen intranet en internet.

Siers Groep heeft een eigen beleid ten aanzien van 
het realiseren van reductie van CO2-uitstoot. De CO2-
prestatieladder is voor Siers Groep een goede tool om dit 
beleid te implementeren en te communiceren.
De ambitie van Siers Groep is om voor het einde van het 
jaar het hoogste niveau van de ladder, niveau 5, te laten 
certificeren.
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JUBILARIS  
FRANS RÖDEL

Op dat moment was Frans werkzaam als administrateur bij een 
aannemer in Delden. Frans had voordat hij ging werken zijn 
MTS Weg-en Waterbouw én Bouwkunde afgerond. Uniek voor 
het gezin Rödel, want hij was de eerste die niet op zijn 16e aan 
het werk ging. Bijzonder om te vermelden is dat Frans tijdens 
zijn MTS-periode zakgeld van zijn oudste broer kreeg, die 
werkzaam was in de bouw.
Frans heeft heel bewust gekozen voor een kantoorbaan, tijdens 
zijn schoolperiode wist hij al dat hij in de administratie aan 
het werk wou. De cijfers van een project fascineren hem. In 
de nacalculatie voelt hij zich dan ook als een vis in het water. 
Waarbij het gehele project overzien op administratief gebied, 
dus inclusief het uitzoeken en puzzelen op de cijfers, het 
mooiste is om te doen, volgens Frans.

Frans roemt ook de samenwerking met Eveline en Tim, zijn 
directe collega’s in de nacalculatie voor Siers L&M. Samen 
houden ze elkaar scherp, door werkzaamheden en projecten 
onderling af te wisselen. Waarbij Frans het niet kan laten om te 
vertellen dat hij toch het liefst de controles op papier doet, dus 
uitdraaien maken uit de computer en dan met pen de vragen 
en opmerkingen erbij zetten. Dit zorgt ervoor dat Frans eigenlijk 
nooit iets over het hoofd ziet. Nieuwe inzichten komen er 
vanuit zijn collega’s. Zoals Frans zegt “ik werk in een jong team, 
met nieuwe ideeën en inzichten.” Hij overlegt ook met hen, hoe 
kijken zij ernaar? Frans vindt het een uitdaging om per project 
de cijfers te bepalen, waarbij hij verder kijkt dan zijn neus lang 
is! Het uitzoeken, puzzelen met alle gegevens die je hebt. “Kan 
ik de grote lijnen ontdekken in dit project en hopelijk verhoudt 
zich dat tot de cijfers?” Daar krijgt Frans al 40 jaar inspiratie en 
voldoening van in zijn werk.

Frans heeft veel geleerd van zijn vroegere leidinggevende 
Frans Ankoné. Frans is door Frans Ankoné opgeleid in het 
vak nacalculatie binnen Siers. Bij nacalculatie kijk je naar 
de werkelijk gemaakte kosten over werkzaamheden die al 
gebeurd zijn. Belangrijk is dat de nacalculatie alert is op het 

grote geheel, 
denkt aan de kleine 
dingen en bovenal, klopt 
de nacalculatie? Daar valt ook 
winst uit te halen voor het project, maar ook voor toekomstige 
projecten. De samenwerking met zijn huidige leidinggevende 
vindt hij heel bijzonder, hij heeft Ronny ruim 25 jaar geleden 
binnen zien komen bij het ABB en ervaart het samenwerken 
met hem als bijzonder prettig, zowel toentertijd als directe 
collega en nu als leidinggevende van het ABB.

Het mooiste van de afgelopen 40 jaar vindt Frans dat Siers een 
sociaal bedrijf is. Er is vaak een goede wisselwerking tussen 
het bedrijf en de medewerkers. Dit betekent voor Frans dat je 
over en weer geeft. Dat betekent soms ook eerder beginnen of 
langer doorwerken als je werk daar om vraagt. Zijn ervaring is 
dat je dat als medewerker dubbel en dwars terug krijgt als je 
zelf een keer verlegen zit.

Hij vertelt over de beginperiode dat er hard gewerkt werd in 
de houten “keten”, maar ook veel gelachen. Frans heeft zich 
het eerste jaar de ogen uitgekeken wat er allemaal gebeurde. 
Meneer Siers of “de oude baas” zoals Frans hem ook noemt, 
was betrokken bij alle werkzaamheden. Hij gaf Frans tips en 
trucs voor de nacalculatie.
Frans kijkt lachend terug op het biertje drinken op vrijdag na 
werktijd, dat was vaak heel erg gezellig. Er werd dan ook door 
een vast clubje collega’s gekaart, als een van hen er niet was 
dan mocht Frans aanschuiven bij het kaarten. Soms werd het 
iets later dan gepland (en afgesproken) met zijn vrouw. Op 
een keer was het ruim later dan de afgesproken tijd, Frans 
heeft toen een gitaar geleend bij de buren en vervolgens een 
serenade gebracht aan zijn vrouw Ria vanuit de voortuin en 
aan alle buren die kwamen kijken wie daar toch zo vals aan het 
spelen was op die gitaar!

Frans Rödel is 40 jaar geleden, op 14 januari 1974, als 23-jarige 
gestart met werken bij Siers. Hij solliciteerde op een vacature bij 
het Administratief Bedrijfsbureau. 
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   OnDer De lOep

Frans vindt het jammer dat het nu 
niet meer lukt om dit met collega’s voor elkaar te krijgen, juist 
de ongedwongen sfeer, het ontmoeten van de collega’s van de 
andere afdelingen mist hij! 

Ooit hebben ze bij een teamuitje van het ABB een 
noodgedwongen tussenstop gemaakt in Weerselo, een 
collega was zijn portemonnee kwijt en fietste terug. Frans en 
zijn collega’s moesten toen de tijd wel doden met een paar 
biertjes. Uiteindelijk bleek de portemonnee van de collega 
gewoon in zijn fietstas te zitten. De extra tussenstop zorgde 
wel voor een nog langere terugreis, per fiets, naar Oldenzaal.

Frans heeft in de afgelopen 40 jaar veel tijd en energie 
geïnvesteerd in Siers, daarnaast is hij in die 40 jaar ook veel 
bezig geweest met zijn grote hobby, volleybal bij Pollux. Niet 
alleen als speler, maar ook in het bestuur. Na een blessure 
met daaropvolgend een operatie aan zijn schouder/arm is 
het hem gelukt om weer volledig te herstellen en nu weer 
opnieuw actief (recreatief) te volleyballen. Dit zelfs tot 
verbazing van zijn fysiotherapeut, maar zoals Frans zegt: “Ik 
heb alles gedaan wat ik moest doen om goed te herstellen en 

dat is volledig gelukt!”
Naast de volleybal is Frans ook een 
voetballiefhebber, hij is daar erg fanatiek in. 
Hij kan bijvoorbeeld het penalty schieten tijdens het WK door 
Oranje eigenlijk niet zien. Hij gaat dan in de tuin zitten, luistert 
naar het gejuich in de buurt en kan weer genieten als Oranje 
door is!

De rode draad die door dit gesprek loopt is dat Frans trots 
is op Siers en trots is dat hij bij Siers werkt! Frans geniet ook 
echt als hij op de fiets stapt en de wielerkleding van Siers aan 
heeft. Ook dat is voor hem onderdeel van trots zijn op Siers 
en dat laten blijken.

Naam: Frans Rödel| Geboren: 23 juni 1950 | Gehuwd met: Ria | kinderen: 
Brenda, Ellen en Jeroen | In dienst bij Siers sinds: 14 januari 1974 | 

Functie: Administratief medewerker ABB | andere werkgevers voor 
Siers: Extercate | als ik een andere baan moest kiezen ging ik: Nooit 
over nagedacht, ik wil geen ander werk. Zegt gekscherend ”ik wil ook 

geen andere vrouw.” Ik heb plezier in mijn werk en in hoe alles nu 
is|Collega die een pluim verdient: Johnny Wargers en Ronny Oude 

Griep  | Favoriete tV programma: Sport-programma’s | Favoriete film: 
Lord of the Rings, The Hobbit | Favoriete artiest/groep: Jan Smit | 

Favoriete boek: Science Fiction | Favoriete sport: Volleybal | Favoriete 
eten: Frans eet alles | Favoriete drankje: Grolsch bier | Favoriete 
vakantiebestemming:  Oostenrijk, de bergen | Wat is het mooiste 

moment wat je hebt meegemaakt: Trouwen met Ria | Welke prestatie 
maakt je het meest trots: 40 jaar bij Siers, 40 jaar getrouwd met Ria en 

40 jaar bij Pollux | Wat is je droom: Dat mijn vrouw, kinderen en ik gezond 
blijven| Wat is je vreemdste gewoonte:  Roken als het erg gezellig is.

Heel graag wil ik, ook namens Ria en onze kinderen, 
iedereen bedanken die “meegewerkt” hebben aan mijn 40 
jarig jubileum receptie!! Het was erg gezellig en ik heb hele 
lieve kaartjes en mooie kado’s mogen ontvangen. Een mooie 
ervaring en het geeft mij de nodige energie om de komende 
tijd met voldoende plezier 
naar mijn werk te 
gaan.

BeDankt
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Nadat Roetje in 1979 zijn MTS-diploma richting elektrotechniek had behaald, brak voor hem de periode van militaire 
dienstplicht aan. Vervolgens heeft Roetje voor een aantal werkgevers gewerkt, om uiteindelijk op 30 september 1986 
(voor de eerste keer) bij Siers Telecom in dienst te treden, dat toen nog Hako Electronics heette en was gevestigd in 
Wierden. Roetje ging aan de slag als monteur kabeltelevisie. Omdat een aantal jaren later het werkaanbod wat minder 
werd, besloot hij uit eigen beweging om in 1992 zijn heil (tijdelijk) ergens anders te zoeken, om vervolgens in 1995 

opnieuw in dienst te treden. In die tussenliggende periode is hij nooit echt uit beeld 
geweest. Roetje vertelt: “Regelmatig kwam ik op vrijdagmiddag toch wel even 

binnen om samen een drankje te drinken. Toen er in 1995 een groot werk 
op stapel stond, namelijk de ombouw van het kabeltelevisie-netwerk in 

Enschede, besloot ik om terug te keren. Het was een grootschalig project, 
waar ik de rol van meewerkend voorman vervulde. Daarna volgde de 

ombouw van het kabelnetwerk van Cogas in Almelo en sindsdien 
word ik tot op heden nog regelmatig ingeleend door Cogas om 

opdrachten uit te voeren.” Roetje is een echte vakspecialist op 
het gebied van kabeltelevisie. Frequent is hij in de avonduren 

nog met enkele collega’s bezig in de technische demo ruimte 
in Oldenzaal, om van alles te proberen en te onderzoeken. 
Vervolgens gaat hij dan weer naar zijn opdrachtgevers, 
zoals pretparken, bejaardentehuizen, vakantieparken en 
defensie waar hij dan de storing oplost. Sinds ongeveer 
2 jaar probeert hij zijn kennis op het gebied van 
kabeltelevisie ook over te dragen. “In het kader van de 
SECT-certificering, welke in het leven is geroepen voor 
technici die werkzaamheden uitvoeren aan de netwerken 
van kabelbedrijven, bereid ik onze nieuwe generatie 
kabeltelevisiemonteurs voor op de examens. Ik vertel de 
monteurs waar ze bij het examen op moeten letten, zodat 

ze exact volgens de voorschriften van de opdrachtgever en 
veiligheids- en bekabelingsnormen werken. Ik doe dit met 

erg veel plezier.” 

En dan komen we bij het woordje plezier. Roetje is iemand die 
’s morgens lachend binnenkomt en aan het einde van de dag 

met een lach op zijn gezicht weer huiswaarts keert. Roetje staat er 
bij zijn collega’s dan ook om bekend dat hij graag een grap met hen 

uithaalt. Hij kan daarover genoeg “anekdotes” vertellen. “Mijn collega’s 
moesten het de afgelopen 25 jaar verduren met een dode muis 

in hun bureaulade, een levende spin in het sigarettendoosje, 
autosleutels die ik verstopte en bij menig collega heb ik 

de mouwen van bijvoorbeeld de jas dichtgemaakt met 
behulp van een trekbandje. Dat ik deze grappen kan 

uithalen zegt ook veel over de sfeer binnen ons 
bedrijf. De collegialiteit is goed en de mensen 

hebben veel voor elkaar over. Dat maakt dat 
ik inmiddels 25 jaren met veel plezier bij dit 

bedrijf werk”. 
Buiten zijn werk heeft Roetje ook genoeg 
te doen. Hij houdt namelijk erg van koken 
en dan met name Indische gerechten. Een 
paar keer per jaar verzorgt hij dan ook de 
“catering”. 

JUBILARIS  
    ROETJE PENDJOL
Op 15 april 2014 was Roetje Pendjol 25 jaar in dienst bij Siers Telecom. Een week later werd zijn 
jubileum, in het bijzijn van zijn vrouw en zoon, gevierd samen met zijn collega’s. 
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Dan komt hij met een doos vol eigengemaakte Indische gerechten 
op het werk en dan eten zijn collega’s altijd hun buik goed vol. 
Vanwege zijn Indische “roots” maakt hij elk jaar een reis naar 
Indonesië. Vaak heeft zijn reis dan ook nog een “zakelijke” kant. 
“Omdat ik de taal die daar gesproken wordt machtig ben, vervul ik 
daar de rol van tolk voor een kennis die in Nederland een bedrijf 
heeft. Het bedrijf importeert namelijk goederen vanuit Indonesië, 
dus dan brengen we daar een bezoek aan de fabriek.” Roetje 
verveelt zich eigenlijk nooit. “Ik speel namelijk elke zondag tennis 
en daarnaast ben ik graag in de tuin bezig. Kortom, ik hoop dat ik 
gezond blijf, zodat ik nog vele jaren dit prettige werk kan doen en 
tevens kan blijven genieten van de reizen die ik maak.” 

OnDer De lOep

Naam: Roetje Pendjol| Geboren: 10 maart 1956 | Gehuwd met: Jacqueline 
| kinderen: Neal (22 jaar)|In dienst bij Siers sinds: 30 september 1986 | 

Functie: Uitvoerder | andere werkgevers voor Siers: Wiederholt Jongman, 
OGEM, Philips | als ik een andere baan moest kiezen ging ik: Begeleider/

opleider bij een school|Collega die een pluim verdient: Niemand in het 
bijzonder | Favoriete tV programma: Laurel en Hardy | Favoriete film: 

James Bond | Favoriete artiest/groep: Reggae muziek | Favoriete boek: 
Geen boek, maar elke dag de krant | Favoriete sport: Tennis | Favoriete 

eten: Indisch eten | Favoriete drankje: Bacardi cola met ijs | Favoriete 
vakantiebestemming:  Warme landen | Wat is het mooiste moment wat je 

hebt meegemaakt: De mooie reizen die ik heb gemaakt | Welke prestatie 
maakt je het meest trots: Als ik samen met collega’s weer een werk goed 

kan afsluiten | Wat is je droom: Gezond blijven| Wat is je vreemdste 
gewoonte:  Mouwen dicht maken met trekbandjes.

“Mijn collega’s moesten het de 
afgelopen 25 jaar verduren 
met een dode muis in hun 
bureaulade, een levende 

spin in het sigarettendoosje, 
autosleutels die ik verstopte 

en bij menig collega heb ik de 
mouwen van bijvoorbeeld de 
jas dichtgemaakt met behulp 

van een trekbandje. Dat ik deze 
grappen kan uithalen zegt ook 
veel over de sfeer binnen ons 

bedrijf. 

“
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SaMeNWeRkeN
LOONt!

Dit is een logische stap en sinds enkele weken is het officieel en gaan 
we verder onder de naam Siers Infraconsult. Dit heeft ook al de nodige 
verschuivingen van medewerkers met zich meegebracht, sommige 
hebben zich inmiddels al geïnstalleerd op hun nieuwe plek. Zo wordt 
er in teams samengewerkt, gezamenlijk in een ruimte om onze 
bestaande (interne) klanten goed van dienst te kunnen zijn.

Ook denken we met deze nieuwe samenstelling meer toegevoegde 
waarde aan de Siers bedrijven, maar ook in de externe markt, te 
kunnen leveren. We willen van capaciteitsleverancier naar “proces- 
probleem oplosser”. Hierdoor staan we sterker in de markt.

Harry Moek en Anne Fijma vormen samen de directie van Siers 
Infraconsult, Martin Gelink en Jochen Tulp maken samen 

met de directie deel uit van het Management Team. 
Ieder natuurlijk met zijn eigen “specialiteit”. 

Harry houdt zich bezig met commerciële en 
innovatieve activiteiten en Anne met de 

operations (dagelijkse gang van zaken/
personele inzet) en processen.

Interne samenwerking leidt tot 
gebundelde kracht. Dit geeft ons 

een onderscheidend vermogen en 
maakt ons tot een interessante 

partij om mee samen te werken. 

Aandachts- en actiepunten voor 
de komende tijd:
• Verbreden klantenkring
• Processen verbeteren
• Innovaties opzoeken

Er is veel werk in de markt, 
je ziet dat netbeheerders 
steeds meer leveranciers 
en dienstverleners laten 
opschuiven in de keten.

Met deze samenwerking kunnen 
we dus spreken van een “prima 

start” met mooie uitdagingen 
voor de toekomst.

De wereld verandert continu en daarop moeten we anticiperen. De ontwikkelingen en het toekomstperspectief binnen 
de Siers Groep hebben geleid tot het bundelen van de krachten van Tablin, het Technisch Bedrijfsbureau en afdeling 
Kwaliteit, Arbo en Milieu onder de nieuwe naam:

“SIERS 
INFRAcONSuLT 

IS EEN FEIT
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Gezellig toeren met collega’s!

Wanneer: Zaterdag 30 augustus
tijd: Vanaf 08.15 uur staat de koffie klaar!
Waar: In de kantine van Siers in Oldenzaal
kosten: € 20,- p.p

Opgeven bij:
Benno Benneker 
06-51864106 / bennobenneker@planet.nl 

Albert Jaspers
06-38247125 / albertjaspers@home.nl

Ga je mee? 
Meld je aan vóór 21 augustus.

UItNODIGING 
MOtORtOCht

zaterDaG 30 auGuStuS 2014

Verzamelen 08:15

kantine SierS

OlDenzaal

€20,- p.p.
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  Hans begon bij Siers Leiding- en Montageprojekten op de tekenkamer die toen nog 
boven de werkplaats zat. Samen met o.a.  Ben Nijmeijer, Martin Gelink, Herman 

Telgenkamp, Theo Meijerink, Fons Steunenbrink werd er hard gewerkt, 
maar ook genoeg gein uitgehaald. Als Tekenaar had je in die tijd geen 

beeldscherm, toetsenbord en muis, maar een soort graphos-pen. Na 
enkele strepen moest de graphos-pen weer een nieuw druppeltje 

inkt hebben. Naar het toilet kon je alleen als je het pennetje 
onder de kraan had schoongemaakt, anders droogde de inkt 

op. Na twee jaar op de tekenkamer te hebben gewerkt, 
kreeg Hans de kans om naar buiten te gaan voor het 

inmeten van nutsleidingen en het voorbereiden van 
spoorboringen. 

Eén van de eerste opdrachtgevers waar Hans werd 
gedetacheerd was bij het gasbedrijf Aalten, waar 
hij alle bestaande gasleidingen in de gemeente 
moest inteken. Op zijn eerste werkdag werd hem 
zijn bureau aangewezen met daarnaast twee grote 
dozen vol met papier, sigarendoosjes en stukken 
karton, met aantekeningen van gasleidingen en 
aansluitingen. Bij nader onderzoek door Hans bleek 
dit de gehele gas infrastructuur van Aalten te zijn, 

veelal opgetekend per woning of straat op papier 
dat men op dat moment bij de hand had. Na veel 

gepuzzel wist Hans een vrij nauwkeurige en complete 
infrastructuur op papier te zetten. Later werd dit door 

Nol Hertsenberg afgerond.

JUBILARIS
HANS VANEKER
Op 25 maart 2014 was Hans Vaneker 40 jaar werkzaam voor Siers. Vrijdag 28 maart van die week werd 
het jubileum, in bijzijn van zijn vrouw en kinderen, gevierd samen met zijn collega’s. 
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OnDer De lOep
Naam: Hans Vaneker | Geboren: 28 juli 1953 | Gehuwd met: Mariët | 
kinderen: Roy, Ellen en Karin |In dienst bij Siers sinds: 25 maart 1974 | 
Functie: Projectleider | andere werkgevers voor Siers: Elektrotechnisch 
bedrijf Wiederholt te Enschede  | als ik een andere baan moest kiezen 
ging ik: werken in de financiële administratie|Collega die een pluim 
verdient: Iedereen | hobby’s: Volleybal, midwinterhoorn blazen, als 
klopper mee met de jacht | Favoriete tV programma: Sportprogramma’s 
van alle teamsporten met bal  | Favoriete film: geen filmtype | Favoriete 
artiest/groep: Nederlandstalige muziek  / Andre Rieu  | Favoriete boek: 
de krant  | Favoriete sport: voetbal kijken en volleybal spelen | Favoriete 
eten: wild klaargemaakt door Mariët  | Favoriete drankje: een pilsje 
| Favoriete vakantiebestemming:  Oostenrijk en Noorwegen | Wat is 
het mooiste moment wat je hebt meegemaakt: Mijn huwelijk en de 
geboorte van kinderen en kleinkind  | Welke prestatie maakt je het 
meest trots: Mijn huwelijk en de geboorte van kinderen en kleinkind  | 
Wat is je droom: zo doorgaan samen met een gezonde familie en hun 
partners

In 1981 
werd 

het huidige 
pand van 

Siers Infraconsult 
aangekocht, wat toen de 

bedrijfsnaam Tablin had. Vanuit 
Tablin werd Hans veelvuldig gedetacheerd bij verschillende 
bedrijven door het hele land, zoals de PTT, gas-, elektriciteits- 
en waterbedrijven. Niet alleen als Tekenaar, maar ook als 
Landmeter, Schouwer, Voorman en Projectleider. Zo kwam 
het voor dat hij als gedetacheerde Projectleider tegenover 
uitvoerders van Siers  kwam te zitten. Bij deze gesprekken 
wist Hans, met zijn Siers-hart, altijd zijn opdrachtgever goed 
te vertegenwoordigen. Deze mentaliteit zorgde ervoor dat 
hij ongeveer 13 jaar lang gedetacheerd is geweest aan het 
waterbedrijf Gelderland, het huidige Vitens.
 
Thans is Hans werkzaam als schouwer in de glasvezel 
projecten van Siers Telecom.

In al die jaren heeft Hans veel bedrijven gezien, op locaties 
gezeten en collega’s leren kennen. Maar er was nog meer 
dan werk. Als speler van handbalvereniging Quick heeft hij 16 
jaar in het eerste team gespeeld, totdat zijn knie het begaf. 
Tegenwoordig speelt hij recreatief volleybal en gaat hij in het 

weekeinde regelmatig mee als klopper voor de jacht, samen 
met zijn zoon Roy. Erg trots is hij op alles wat hij samen 
met zijn vrouw Mariët heeft bereikt: een liefdevolle familie 
bestaande uit zoon Roy samen met Manon, twee dochters, 
Ellen samen met Patrick en Karin samen met Maarten. 
Het eerste kleinkind, Stijn, van Roy en Manon brengt veel 
blijdschap met zich mee en we zijn dan ook erg blij dat Karen 
en Maarten in verwachting zijn. Wonend in een huis aan de 
Reestmanlaan in Weerselo, dat hij zelf heeft getekend en 
deels gebouwd. Mariët is pedicure en heeft een eigen praktijk 
aan huis. Ook heeft Hans het nodige vrijwilligerswerk gedaan, 
zoals functies in de schoolraden en bestuursfuncties in het 
Weerselose parochiebestuur.
Het, samen met Mariët, organiseren en begeleiden van 
vakanties voor de MEE Twente, vakanties voor mensen met 
een beperking.
De 40 jaar bij familiebedrijf Siers 
hebben altijd goed gevoeld 
en de volgende jaren 
hoopt Hans dit net 
zo afwisselend en 
gezond voort te 
zetten.
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De hOBBy VaN...
BJORN 

DaMINk



Alweer 13 jaar geleden is Bjorn gestart met fietsen. Het meest bijzondere aan zijn hobby is dat hij dit op een driewiel ligfiets 
doet. Voor zijn armamputatie was Bjorn ook al een fervent fietser. Dus na zijn herstel wilde hij zijn zelfstandigheid en vrijheid 
terug en is hij gaan proeffietsen op een ligfiets, eerst een stadsfiets maar aangezien Bjorn graag de grenzen opzoekt was deze 
als snel niet meer geschikt voor zijn capriolen. Ook voor zijn lichamelijke gesteldheid is het belangrijk dat hij sport. Dus heeft hij 
een ligfiets helemaal op maat laten maken, aangepast aan zijn handicap. 

Toen kon het beginnen! “Opgeven is geen optie” is het motto van Bjorn. 
Ook zoekt hij altijd de grenzen voor zichzelf en het materiaal op. De 

eerste tijd heeft hij vooral het Twentse en Duitse land onveilig 
gemaakt. Maar toen hij ook weer kon gaan autorijden gaf 

dit nog meer vrijheid en trekt hij de hele Benelux en 
Duitsland door. Er wordt zo’n 400 km per week gefietst, 

in het weekend gaat hij vaak naar Limburg of doet hij 
mee aan tochten die overal in de landen worden 

georganiseerd. 

Maar wat is het verschil dan tussen een 
race- en een ligfiets? Op vlakke gedeeltes is 

er bijna geen verschil, maar bij stijgingen 
verlies je veel op een ligfiets. Bij dalingen 
daarentegen dan gaat Bjorn als een speer, 
zijn hoogst gemeten snelheid is 113 
kilometer per uur. Doordat Bjorn zijn 
arm mist is het heel erg belangrijk om 
je balans goed te houden. Ook heeft 
de ligfiets als voordeel dat je niet kan 
omvallen en je op lage snelheid overal 
boven kunt komen. 

Zijn eerste internationale tocht was in 
2003. In het kader van het Europese jaar 

van de Gehandicapten Sport, is Bjorn met 
10 andere ligfietsers naar de top van de 

Sierra Nevada gefietst. Van zeeniveau naar 
3478 meter hoogte. Maar Bjorn is nog 2 meter 

hoger gegaan, door op een huisje te gaan staan. 
Op de top in de sneeuw zie je daar het strand en 

Afrika, wat het een bijzondere locatie maakt.

De mooiste tocht die hij heeft gefietst was in 2010 de 
Alphe d’huzes voor het KWF. Samen met een clubje 

vrienden genaamd de “Boeskoolmennekes” 
hebben ze geld opgehaald en zijn ze 1 week 

naar Frankrijk geweest. Pittige uitdaging, 
het maximale uit jezelf halen, maar met 

een mooi doel erachter. Bjorn heeft de 
klim 4 keer gedaan, hij mocht ook niet 

vaker want dan zou zijn broer Bas zijn 
banden lek steken. De fiets heeft wel 
een rem, maar Bjorn niet altijd. 

De hOBBy VaN...
BJORN DaMINk

Pittige uitdaging, het maximale uit 
jezelf halen, maar met een mooi 

doel erachter. Bjorn heeft de klim 
4 keer gedaan, hij mocht ook niet 
vaker want dan zou zijn broer Bas 

zijn banden lek steken. De fiets heeft 
wel een rem, maar Bjorn niet altijd. 
“
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Bjorn heeft in juni nog de Jan Janssen Classic 
gefietst, een tocht van 200 km. Helaas ging 
zijn fiets op een bospad kapot en moest 
hij met de fiets in de hand 1 uur lopen naar 
een verzorgingspost. Hierdoor liep hij heel veel 
vertraging op, maar hij kwam voor die 200 km, dus die 
werd dan ook uitgefietst! De organisatie vond dit zo tof, 
dat ze Bjorn bij de finish hebben staan opwachten. Gelukkig 
is Bjorn “self supporting” en kan hij zich prima redden als er 
onderweg wat gerepareerd moet worden aan zijn fiets, dit is 
ook wel belangrijk gezien het een speciale fiets is. 

Ook zou hij graag nog een keer voor het goede doel fietsen, 
de “Tour for Life” lijkt hem een mooie uitdaging. Je fietst 
dan in 8 dagen tijd van Italië over de Alpen reuzen naar 
Nederland. Enige nadeel is dat je per team € 15.000,- moet 
inbrengen. 

Tijdens de zomervakantie gaat hij in de relax modus en 
wordt de fiets in de hoek geparkeerd. Dan gaat hij liever 
snorkelen, zo heeft hij al met haaien en peilstaartroggen 
gezwommen. Ook heeft hij zelf in een speedboot geracet, 
want hij is dol op snelheid.

Ook hoort Bjorn vaak “dat hij niet goed wijs is” dat hij op zijn 
ligfiets overal fietst en altijd de grens opzoekt! Maar gelukkig 
is hij eigenwijs, want als dat niet zo was had hij niet zo goed 
kunnen meedraaien op het werk met zijn sport etc.

Bjorn heeft de opleiding HBO-V (Verpleegkunde) gevolgd. 
Helaas kon hij dit niet meer voortzetten, maar hij is niet 
bij de pakken neer gaan zitten en heeft zich omgeschoold. 
Voordat hij bij Siers kwam, is hij een hele tijd werkzaam 
geweest bij Kroese Wevers en de Gemeente Oldenzaal en 
sinds 2013 versterkt hij het ICT team van Siers. Velen van 
jullie hebben Bjorn al eens aan de lijn gehad, aangezien hij 
verantwoordelijk is voor de helpdesk.
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Op zondag 5 oktober a.s. wordt voor de 8e keer 
de Huttenkloasloop in Oldenzaal georganiseerd. 
Het loopevenement is inmiddels uitgegroeid 
tot een bekend regionaal sportevenement en 
trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers naar 
het centrum van Oldenzaal. In 2013 stonden er 
meer dan 2.000 lopers aan de start, waaronder 
zestien bedrijven met drieëntwintig teams. Siers 
mag daarbij natuurlijk niet ontbreken, zeker in 
dit jubileumjaar! 

De bedrijvenloop wordt zowel op de 5 km als op 
de 10 km gehouden. Waar voor de 10 km in het 
verleden twee keer hetzelfde parcours van de 5 
km moest worden afgelegd, is voor dit jaar een 
nieuw parcours samengesteld, dat deels door 
het mooie buitengebied van Oldenzaal loopt.

Vele collega’s zijn jullie al voorgegaan. We 
rekenen ook dit jaar weer op een grote opkomst!

Opgeven voor de Huttenkloasloop kan tot 
uiterlijk 27 augustus 2014. Geef je op via 
communicatie@siersgroep.nl.   

UItNODIGING 
hUtteNkLOaS
LOOP

ZONDAG 5 OKTOBER 2014

GEEF JE NU OP

PER MAIL

COMMuNICATIE@SIERSGROEP.NL
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Martin was op 22 mei 2014, 25 jaar in 
dienst bij Siers. Hem werd een prachtig 
Siers-speldje opgespeld door directeur 
Harold Bonte. 

Andre was op 11 mei 2014, 25 jaar 
in dienst bij Siers. Hij heeft dit samen 
met zijn collega’s en familie gevierd op 
donderdag 11 juli jl. met een receptie 
aan de Schuttersveldstraat 22. Daar 
werd hij ook nog verrast met een 
leuke videoboodschap van zijn zoon, 
schoondochter en kleinkinderen!

MARTIN 
SCHUTTE 
25 JAAR  
IN DIENST

ARIE LEIJTEN 
12,5 JAAR IN 
DIENST

ANDRE 
BESTEN 
25 JAAR  
IN DIENST

Arie Leijten neemt de felicitaties van Johan van 
der Werff in ontvangst. Maandag 5 mei was 
Arie 12,5 jaar in dienst bij Siers. Gefeliciteerd!
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UIT DEN 

OUDEN 
DOOS
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mei 1975
Het voorwoord van de heer Herman Siers in de allereerste Bats.

augustus 1999
Een eigen visclub bij Siers; `het wippende dobbertje`
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EVEN VOORSTELLEN...
ROB PAULUS

Rob Paulus, geboren in 1962 te 
Utrecht en opgegroeid in De Meern 

en aan de Vinkeveense plassen. 
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Tijdens een telefoongesprek beloofde de 
dame van de verkoopafdeling, Tanja, 
dat ze het mooie weer in Twente zou 

doorsturen naar het westen. Inderdaad 
scheen een half uur later ook in 

Zwammerdam de zon waarop ik haar heb 
teruggebeld met de vraag: ”als je de zon 
altijd kan laten schijnen doe ik je hierbij 
een huwelijksaanzoek”. Dit is een beetje 
uit de hand gelopen omdat ze toegaf dat 
te kunnen en direct aangaf wel in te zijn 

voor een feestje. 

“
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In Utrecht heb ik de middelbare school 
en de heaO gedaan alvorens aan het 
echte leven te gaan beginnen.

hoe ben ik in het Oosten 
terechtgekomen: door de liefde!
11 Jaar geleden was ik werkzaam 
bij Van Den Berg in Zwammerdam, 
een aannemersbedrijf wat veel 
overeenkomsten met Siers heeft en 1 
van mijn taken daar was het regelen 
van de inkoop en logistiek voor een 
zusterbedrijf in Suriname. Hiervoor 
had ik regelmatig contact met de 
exportafdeling van TKF. Tijdens een 
telefoongesprek beloofde de dame van 
de verkoopafdeling, Tanja, dat ze het 
mooie weer in Twente zou doorsturen 
naar het Westen. Inderdaad scheen een 
half uur later ook in Zwammerdam de 
zon waarop ik haar heb teruggebeld 
met de vraag: ”als je de zon altijd kan 
laten schijnen doe ik je hierbij een 
huwelijksaanzoek”. Dit is een beetje 
uit de hand gelopen omdat ze toegaf 
dat te kunnen en direct aangaf wel in 
te zijn voor een feestje. De dag erop 
kreeg ik van haar collega’s een kaart op 
het werk waarin ik werd gefeliciteerd 
met ons voorgenomen huwelijk. Het 
weekend daarop ben ik toch maar eens 
gaan kennismaken met Tanja en haar 
toen 11-jarige dochter. Na jaren een 
weekendrelatie gehad te hebben ben ik 
in 2008 naar het Oosten verhuisd en in 
2009 zijn we echt getrouwd. 

Toen ik naar het Oosten kwam ben ik 
gaan werken bij Cogas in Almelo, als 
je uit de aannemerij komt is dat best 
een grote overgang. Ik heb daar 5 jaar 
lang met een geweldig team mensen 
kunnen werken aan de verdere invulling 
van de afdeling Inkoop en Logistiek. In 
die periode zijn er nieuwe initiatieven 
gekomen om de netbeheerders 
gezamenlijk te laten optrekken op het 
gebied van inkoop en assetmanagement 
en heb ik veel geleerd 
van- en met 
plezier 

samengewerkt met mijn 
collega’s van Alliander, 
Delta, Endinet, Enexis, 
Rendo, Stedin en 
Westland.  

Sinds 6 januari zit 
ik bij Siers en kon 
ik na enkele weken 
al zeggen dat ik blij 
was om weer bij een 
aannemer te werken. 
Korte lijnen, no-nonsens, 
schouders eronder en 
gaan, dat zijn toch meer 
de zaken waar ik mij goed bij 
voel.

Buiten Siers hou ik me bezig met 
een aantal zaken. Ten eerste is dat 
fietsen Eind vorig jaar heb ik een cross-
fiets gekocht en sinds maart ben ik 
steeds meer op de MTB-routes in het 
prachtige buitengebied van Haaksbergen 
te vinden. Met name aan het eind 
van de middag/begin van de avond 
is het stil en zie je de vossen, reëen, 
etc. direct voor de fiets langs schieten. 
Ten tweede eten, zowel zelf koken 
voor mijn vrouw en dochter, familie 
en vrienden als heerlijk uit eten gaan 
bij één van de uitstekende restaurants 
in de regio. Ook worden Muziek- 
en cabaretvoorstellingen worden 
regelmatig door ons bezocht, nog een 
voordeel van Twente: heel veel theaters. 
Hierdoor kan je vaak nog wel kaartjes 
krijgen voor voorstellingen die in het 
westen in de voorverkoop al uitverkocht 
zijn. Een andere hobby is het lezen van 
en kijken naar scandinavische crimi’s. 
Daarnaast is er onze beestenboel. Wij 
hebben zelf 3 honden: een Engelse 
Bull-terriër; een Spaanse herder-mix en 
een Red-nose pitbull en 2 katten. Naast 
onze eigen beestenboel zetten wij ons 
ook in voor Spaanse asielhonden. Mijn 
ouders zijn 15 jaar geleden in Spanje 
gaan wonen en zijn daar vanaf hun 

verhuizing betrokken geweest 
bij de opvang, verzorging 

en herplaatsing van 
Spaanse honden. 

Mijn vader 
regelde alle 

zaken 
voor 2 

stichtingen 
en onderhield de contacten naar 
gemeentes etc., mijn moeder deed 
vrijwilligerswerk in een asiel en zorgde 
thuis voor de eigen- en opvang honden. 
Ik ga minimaal 2 keer per jaar een 
week naar Spanje en in de afgelopen 
15 jaar heb ik daar al heel wat honden 
voorbij zien komen. Na het overlijden 
van mijn vader hebben we geprobeerd 
ze te tellen aan de hand van de foto’s, 
we kwamen over de 140 honden. De 
afgelopen paar jaren waren zij het al 
wat rustiger aan gaan doen, de laatste 
opvanger was onze jongste voordat 
ze naar NL kwam. Als ik in Spanje ben 
ga ik met andere vrijwilligers honden 
uitlaten in het asiel van Benidorm. Dit 
is leuk en dankbaar werk, het enige 
nadeel: je moet er na een week weer 
zoveel achterlaten. Onze jongste 2 
honden zijn Spanjolen, in beide gevallen 
onbedoelde liefde op het eerste gezicht 
die meegekomen zijn na een bezoek 
aan het asiel. Gelukkig kan ik zeggen 
dat ik na ieder bezoek weer met 1 of 2 
herplaatste honden terugvlieg, soms 
voor vrienden, meestal voor anderen. 
Geloof me: ik word af en toe als een 
wereldkampioen opgevangen op het 
vliegveld van Rotterdam of Eindhoven, 
hele families die op mij staan te 
wachten.

Dus als iemand nog een leuke hond een 
2e kans wil geven, eind juli ga ik weer 
een week naar Spanje.  
 
Meer info:  
http://www.tiggerfoundation.nl/
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Siers Groep is ook actief op 
Social Media. Wil je de laatste 
in’s & out’s op de voet volgen? 

Like ons dan op Facebook of 
volg ons op twitter

@Siersgroep

facebook.com/siersgroep
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hanDiG jOh

Die GehOOrBeSchermerSen allemaal Duimpje OmhOOG

zij, Sluit, chachacha...

“alS je het zO Bekijkt”

maar GOeD Dat ik een Bril DraaG!

uitvoerdersdag in 
Rotterdam 
 
Woensdag 21 mei jl. brachten 
de uitvoerders van Siers 
een werkbezoek aan het 
project Leiding over Noord in 
Rotterdam. Na de ontvangst 
met een echte Rotterdamse 
lekkernij brachten de mannen 
een bezoek aan Lot 4. Dit is het 
vierde deel van het tracé met 
een lengte van 3.455 meter dat 
door Siers wordt aangelegd 
in opdracht van Eneco. Het 
totale tracé is 16,8 kilometer 
en loopt van Vlaardingen naar 
Rotterdam.

en het Bleef nOG lanG OnruStiG...

facebook.com/siersgroep

Meer foto’s zien? 
kijk dan snel op onze 

facebookpagina!

ik leG het nOG 1 keer uit

SenSatiOn white 

Op De BOuwplaatS
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