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DE BATS 



We hebben divisie Telecom een nieuw onderkomen 
gegeven aan de Schelmaatstraat 27 in Oldenzaal. 
Dit pand is helemaal verbouwd en vanuit dit 
pand werken ruim 60 collega’s om voor diverse 
telecomopdrachtgevers werkzaamheden uit te 
voeren.

Mevr. drs. D. Foolen is door de Raad van 
Commissarissen benoemd tot commissaris van 
ons bedrijf. Met haar ruime financiële kennis en 
ervaring heeft ze een goede toegevoegde waarde 
voor ons bedrijf. Voor meer informatie over mevr. 
Foolen verwijs ik jullie naar het intranet.

Het afgelopen jaar zijn we als organisatie verder 
gegaan met het optimaliseren van onze processen, 
deze waar mogelijk digitaal in te richten en zaken 
tussen de interne organisatie en de bedrijfsvoering 
SAMEN in 1 keer goed te doen. Verschillende 
sessies tussen de bedrijfsleiders en onze hoofden 
van dienst hebben een eerste aanzet gegeven om 
elkaar beter te begrijpen, elkaar goed te kunnen 
ondersteunen en om zaken daadwerkelijk goed 
op te pakken. Samen 1 Siers zal ook in 2018 onze 
aandacht krijgen.

Qua werk hebben we een druk en roerig jaar 
achter de rug. Doordat de economie weer in de lift 
zit, is het gevolg dat onze opdrachtenportefeuille 
goed gevuld is met als resultaat dat er het hele 
jaar druk heeft gezeten op onze planning. Door 
veel af te stemmen met onze opdrachtgevers en 
ketenpartners en er met alle collega’s vol voor te 
gaan, hebben we het werk over het algemeen toch 
kunnen wegwerken en hiermee de eindklanten 
ontzorgd. Het jaar 2018 zal niet anders zijn 
verwacht ik, dus ik ben blij dat onze organisatie in 
staat is om op een goede wijze de werkstroom aan 

te kunnen. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.
De afgelopen maanden zijn er binnen onze 
organisatie regelmatig audits uitgevoerd om onze 
bedrijfsprocessen te controleren. Het is inmiddels 
bij iedereen bekend dat kwaliteit en veilig werken 
bij ons bovenaan staan. Het doet me deugd dat er 
geen enkele tekortkoming is geconstateerd door 
de KIWA en dat we daarmee bewijzen dat we doen 
wat we zeggen!

Kijkend naar het financiële plaatje kan ik 
zeggen dat het ernaar uitziet dat we met alle 
bedrijfsonderdelen een (klein) positief resultaat 
gaan behalen. Hiermee bevestigen we dat alle 
procesoptimalisaties, zaken in 1 keer goed doen 
en echt samenwerken, hun vruchten lijken af te 
werpen. Onze jaarlijkse hoofddoelstelling, het 
realiseren van continuïteit, lijkt hiermee ook dit 
jaar behaald te zijn.

Al met al hebben we onder weliswaar hoge 
werkdruk moeten presteren, maar er ligt een 
stabiele fundering om ook in 2018 weer mooie 
dingen te doen als Siers! Allen bedankt voor 
jullie inzet! Voor nu wens ik jullie allemaal een 
fantastische Kerstvakantie. Geniet met familie en 
vrienden, rust lekker uit en we zien elkaar in het 
nieuwe jaar!
 
Zo Doo’w ’t @Siers!

VOORWOORD
Het jaar 2017 zit er alweer bijna op. Het is voor de Siers organisatie een druk jaar geweest. 
Op alle fronten. Zo tussen Sinterklaas en de Kerstperiode een goed moment voor mij om te 
evalueren.

Peter Siers
Algemeen Directeur

Altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen via: 
p.siers@siersgroep.nl / 0541 - 572215
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gietijzer deventer  
bijna verleden tijd

Iets om toch even bij stil te staan. Aan het eind van dit jaar is al het grijs gietijzer van Enexis in 
Deventer verdwenen. Met het maken van de laatste mof, het dichtgooien van de sleuf en het opnieuw 
bestraten is één van de twee projecten hiervoor door Siers afgerond. ‘Mooi conform opdracht en 
ruim voor de afgesproken datum van 2024 met de SodM (Staatstoezicht op de Mijnen)’, zegt Roelof 
Lezwijn, engineer gas bij Enexis. 

Siers mocht deze werkzaamheden in opdracht van Enexis uitvoeren. 
Peter oude Alink en zijn ploeg zijn hier van december 2016 tot 
begin oktober 2017 bezig geweest met het vervangen van de grote 
gietijzeren leidingen door PVC. De ploeg liep voor op de planning, 
die vereiste dat het project in week 44 afgerond zou zijn. 

In 2024 moet al het grijs gietijzer van Enexis vervangen zijn. De 
reden van vervanging is het brosse karakter van grijs gietijzer, 
waardoor er kans is op breuk van de leiding als deze bijvoorbeeld 
door grondzetting onder mechanische spanning staat. Wat de 
situatie in Deventer bijzonder maakte, was de grote diameter van 
veel leidingen.

Uitvoerder Tom Mulder was erg te spreken over de werkzaamheden: 
‘We hadden het geluk dat we voor dit project bij een 
onderaannemer een speciale hydraulische knipper zagen, die we 
over konden nemen. Eerder moest het gietijzer met een hamer 
kapot worden geslagen, wat natuurlijk veel meer tijd in beslag nam. 
Voor dit project kwam die hydraulische knipper dan ook erg goed 
van pas.’ 
 

Het nu afgeronde project omvat een kleine 2.000 meter. ‘Een lastig 
deel was het stuk aan de Stationsstraat’, vertelt Roelof, want hier 
rijden veel lijnbussen langs. Enexis, de gemeente Deventer en Siers 
zijn gezamenlijk opgetrokken om het project tot een goed einde te 
brengen. ‘Op de kruising van de Zwolseweg met de Longoliusstraat 
was er weinig ruimte in de grond en hadden we te maken met 
kruisingen met middenspanningskabels. Dit is door onze aannemer 
Siers goed aangepakt’, aldus Roelof.

Tom Mulder heeft dit moment, waarbij het laatste stuk gietijzer 
door Siers uit de grond werd gehaald, aangegrepen om het 
project symbolisch over te dragen aan Enexis. Nadat de mannen 
gezamenlijk hebben geluncht bij de snackbar worden de laatste 
huisaansluitschetsen met beproevingsrapporten vanuit de koffer 
geüpload naar een USB stick en overgedragen aan uitvoerder Jaap 
Westerink van Enexis.

Al met al een project om met een tevreden gevoel op terug te kijken. 

De Bats - Kerst 20176
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Als gastrijder is mij gevraagd een stukje te schrijven over de 
motortoertocht voor in de Bats. Ik ben er al te gast sinds ik bij de 
Gemeentebedrijven kwam werken in Oldenzaal. 

Zaterdag 2 september was het weer zover. De motorrijders kwamen tussen 
8.00 en 8.30 uur het terrein van Siers oprijden, waar in de kantine onder 
het genot van een kopje koffie/thee met een plakje cake kon worden 
ingeschreven. Er waren 32 motorrijders, met enkele bijrijders kwam het 
totaal op 42 personen. Er werden groepen gemaakt van ± 10 motoren per 
groep en iedere groep had een voorrijder met navigatie. 

Om 9.00 uur werd het startsein gegeven en het geweld van motoren 
verlaat Oldenzaal (eindelijk rust op het terrein) richting Duitsland, met de 
bezemwagen achter de laatste motor. Nadat we via allerlei binnenwegen 
een afstand van 80 km hadden afgelegd, kwamen wij aan bij de eerste 
tussenstop: Beckers Jan in Steinfurt, waar wij een heerlijk bakje koffie/thee 
dronken met, zoals gebruikelijk in Duitsland, een groot stuk gebak erbij. 

Nadat de inwendige mens weer was voorzien, werden de motoren gestart 
om Duitsland verder te verkennen. Voor de motorrijder is het prachtig 
om over de kronkelige wegen te rijden, met de nodige hoogteverschillen 
en zonder drempels. Na nog eens 100 km te hebben te gereden en de 
motoren te hebben bijgetankt, ging de tocht verder onder mooie zonnige 
omstandigheden. We reden door het prachtige Duitse landschap op naar 
de volgende rustplaats in Legden-Asbeck. Een goed verzorgde maaltijd 
werd hier opgediend door eigenaar Enseling.  

Bij het vervolgen van de route begon de lucht te betrekken waardoor 
sommigen besloten om het regenpak te gebruiken. Gelukkig bleef het bij 
een paar druppels. De bezemwagen bleek niet voor niets meegereden te 
zijn, toen één motor het begaf. 

Tegen 16.00 uur kwam Oldenzaal weer in zicht en kon eenieder die nog 
even wilde napraten over de tocht, bij Siers in de kantine terecht. 
 
Conclusie: het weer was goed en het was een perfect georganiseerde tocht 
zonder ongelukken, met dank aan de organisatie. Wij kijken uit naar wat de 
organisatie volgend jaar in petto heeft voor ons. Ik, als gastrijder, ben dan 
ook zeer vereerd dat ik weer was uitgenodigd en hopelijk kom ik nog lang 
niet in het vergeetboek.

Alwie Brummelhuis
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aan de bats
Wanneer ben je begonnen met werken bij Siers?
Op 18 maart 1985, inmiddels alweer 32 jaar geleden.

Hoe ben je bij Siers terecht gekomen?
Via mijn vader, die ook 30 jaar bij Siers werkzaam is geweest. Ik kwam van school af en 
had niet direct werk, toen mijn vader zei dat ze nog mensen zochten bij Siers. Ik ben 
gestart als hulpmonteur bij Bennie Willemsen.

Je werkt samen in de ploeg. Gaat dat altijd goed?
Sinds ik bij Enexis geplaatst ben, werken we voornamelijk met zijn tweeën. Bij het 
afsluiten is dit ook verplicht in verband met de veiligheid. Voorheen altijd in ploegen, 
dat is ook gezellig!

Hoe ziet je privé situatie eruit?
Al 28 jaar gelukkig getrouwd met mijn vrouw (Gerjo). Samen hebben we 2 dochters van 
28 en 25 jaar. Mijn vrouw werkt als interieurverzorgster bij een gehandicapteninstelling. 

Welke werkzaamheden liggen je het beste?
Montagewerkzaamheden aan gas- en elektriciteitsleidingen. Ik ben nu alweer 6 jaar voor 
Enexis aan het werk waar ik meters verwissel, heraansluitingen verzorg en elektra- en 
gas aansluitingen verhoog en verlaag.

Welke opleidingen/cursussen heb je gevolgd?
Ik heb geleerd voor timmerman, maar ben dit uiteindelijk nooit geweest. Na school ben 
ik bij Siers begonnen en ben ik de eerste jaren met Bennie Willemsen (monteur) op pad 
geweest, hij heeft mij het vak bijgebracht. Later heb ik de benodigde monteursopleiding 
in de avonduren gevolgd. Dat waren pittige tijden met 2 kleine kinderen en 2 avonden 
school per week.

Wat is het mooiste project dat je voor Siers hebt mogen 
uitvoeren?
Saneren van het bovengrondse net, dit was mooi en ruw werk. Maar hoogbouw 
projecten vond ik ook altijd mooi om te doen, langere tijd op één plek met dezelfde 
mensen.

A n d r é  R o o d a k k e r

De Bats is hem 
aangereikt door 
Richard van Haren.
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Zitten er ook minpunten aan je werkzaamheden?
Nee, eigenlijk niet. Alleen is het tijdens de herfst- en winterperiode 
weer even wennen aan de kou en het natte weer. En je mist de 
binding met Siers. Ik ben nu al zo lang bij Enexis geplaatst, dat het 
al meer dan een jaar geleden is dat ik in Oldenzaal ben geweest. 

‘s Ochtends melden we ons bij Enexis in Hengelo, daar krijgen we de 
lijst met klanten die gepland staan voor die dag. Maar binnenkort 
hebben we personeelsfeest, dan is het leuk om de collega’s weer te 
zien en Frans Bauer natuurlijk.

Is het er beter op geworden in de loop der jaren, 
volgens jou?
Vroeger was het wat gemoedelijker. Wel zijn de werkzaamheden in 
de loop der jaren lichter geworden, waardoor je langer in goede 
gezondheid je werk kan uitvoeren. 

Wat doe je zoal buiten werktijd?
In mijn vrije tijd ga ik graag naar de thuiswedstrijden van De 
Graafschap. Ik heb al 20 jaar een seizoenkaart. Vorig jaar had ik deze 
opgezegd, maar dat is slecht bevallen, dus dit jaar heb ik er maar 
weer 1 aangeschaft.  

Niet alleen in het Oosten en Zuiden wordt er carnaval gevierd, ook 
in Doetinchem kunnen we er wat van. Ik ben al 15 jaar fanatiek lid 
van de carnavalsvereniging de Umdraeyers. Dat is 4 dagen lang feest 
en gezelligheid. Dit jaar hebben we met een groep carnavalisten de 
11e van de 11e gevierd in Maastricht, dit was mooi om mee te maken. 
We zaten ‘s ochtends al om 06.50 uur in de trein en hoe dichter we 
bij Maastricht kwamen, hoe meer carnavalsvolk er in de trein stapte. 
Wat een feest! 

Verder ben ik graag met mijn koi vijver bezig en heb ik inmiddels al 
25 koi-vissen. 

Wat doe je tijdens de Bouwvak? 
We gaan graag op vakantie. Favoriet is relaxen op onze 
“stamcamping” aan het Gardameer in Italië. Hier komen we al vele 
jaren, maar het bevalt nog steeds erg goed.  

Denk je dat de Bats ooit overbodig zal zijn?
Nee, die wordt nooit overbodig. Vooral bij de afsluitwerkzaamheden 
die ik verricht, zal je met de hand moeten blijven graven.

Aan wie wil je de Bats doorgeven? 
Aan Paul Buiting. Ik heb dit tijdens de voetbal, onder het genot van 
een biertje, al met hem besproken.

“
Tijdens werkzaamheden in Brummen moest een gasleiding aangeboord 
worden, die onder de weg door lag. Toen we deze eenmaal gevonden 
hadden en aanboorden, spoot de stront ons om de oren. Hadden we 
het persriool aangeboord! De gasleiding lag 30 cm lager. Zowel de 
gas- als het persriool hadden dezelfde maat en kleur buis, vandaar 
dit misverstand. Maar ondanks dat we een uur in de wind stonken, 
moesten de leidingen wel schoon geblazen worden. Die waren 
natuurlijk helemaal vol gelopen.

“
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Op zondag 8 oktober liep ik met Siers de 5 km van de halve marathon van 
Oldenzaal. Om jullie een idee te geven van deze dag, neem ik jullie mee op 
avontuur.

10.00 uur
Na het omkleden, verzamelen we bij de Sociëteit voor de startnummers en 
de groepsfoto met alle lopers van Siers. De groep is dit jaar minder groot dan 
andere jaren, jammer want het is zo’n mooie loop. De één gaat vervolgens een 
stukje warmlopen, terwijl de ander nog een kopje koffie drinkt.

10.50 uur
De lopers van de 10 km begeven zich vast naar de start. Om 11.00 uur krijgen zij 
het startsein voor de route door het Twentse landschap.

11.20 uur
De lopers van de 5 km zijn nu aan de beurt, waar ik me voor opgegeven heb. 
Ook voor ons is een prachtige route uitgestippeld door het centrum en het 
buitengebied van Oldenzaal, met klimmetjes, afdalingen, vlakke stukken en 
dwars door het bos. Er staat veel publiek langs de route, wat je een enorme 
boost geeft om door te lopen. 

12.00 uur
Bij de finish staat wat fruit en drinken klaar. Een lekkere oppepper voordat 
ik me ga douchen en omkleden om nog even een drankje te nuttigen op het 
terras.

13.00 uur
Nadat alle Siers lopers van de 5 en 10 km zijn gefinisht, lopen we naar de 
Sociëteit, waar een heerlijk pastabuffet klaar staat. We kunnen lekker nog even 
in het zonnetje zitten. 

13.30 uur
We moeten opstaan voor de prijsuitreiking. Siers heeft met de 5 km de derde 
plaats behaald en met de halve marathon zelfs een mooie tweede plaats. 

Al met al een prachtige dag, met mooi weer en goede prestaties. Hopelijk zijn er 
volgend jaar meer aanmeldingen!

Gerrit Podt

oldenzaal 2017
D o o r  h e t  o o g  v a n  d e  l o p e r
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Geslaagd

jubilea

Remco ten Hove  Eerste monteur data/elektra
Hermhen Huizingh Eerste monteur data/elektra
Sebastiaan Postma Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties
Jorik Perik  Eerste Monteur gas/water/warmte
Ricardo van Sloten Eerste Monteur gas/water/warmte
Wouter Brinkman  HBO Technische Bedrijfskunde
Geralt Dwarshuis  Hogere Gastechniek traject Distributie
Harrie olde Heuvel Middelbare Gastechniek
Hans Beuwer  Middelbare Veiligheidskunde
Dick Mulder  Middelbare Veiligheidskunde
Jeffrey Bruins  Monteur data/elektra
Jarno Pot  Monteur Elektrotechnische Installaties
Ramon Kerkdijk  Monteur Elektrotechnische Installaties
Mike Beijeman  Monteur gas/water/warmte
Adriaan Keijzer  Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek - Gas
Bjorn Kienhuis  Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek - Gas
Bert van der Linden Uitvoerder Ondergrondse Infratechniek - Gas

12,5 jaar in dienst
Robert Vos

25 jaar in dienst
Erik Oude Lashof

25 jaar in dienst
Arry Somsen
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Getrouwd

20 oktober 2017
Tommy Mulder & Ellen Van Dooremolen

27 oktober 2017
Johannes ter Velde & Jennifer van de Weg

geborengeboren
Sepp Rijnbeek
Karlien & Niels Rijnbeek 

Ian Stoker
Johanneke & Gerjan Stoker 

Sem Jacobs
Rijlana & Joost Jacobs

Saar Wiefferink
Maud & Jasper Wiefferink

Tess Geisink
Nina & Mario Geisink 

Evi Meutgeert
Miranda & Niels Meutgeert

Lin Vink
Cynthia & Sjors Vink 

Loes Bosch
Sharon & Thomas Bosch 

Dewi Smit
Kayleigh & Tim Smit
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Gewoon 
doen 
jochie! 
(Zo Doo’w ‘t, 
maar dan op 
z’n Utregs...)

“
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We hebben een fantastisch team. Iedereen werkt goed samen 
en we zorgen ervoor dat een project tot een goed einde wordt 
gebracht.“

op pAD met...

10.15 uur 
Na een 3 uur durende rit arriveer ik dan eindelijk in Utrecht, waar 
ik snel een bakkie koffie in de handen gedrukt krijg, terwijl Robbert 
zijn collega’s nog wat instructies geeft. Vervolgens stappen we 
in de auto, op naar Amstelveen, waar onze collega’s een enorme 
uitdaging hebben en met smart zitten te wachten op de klemmen 
die ik heb meegebracht. Robbert vertelt over het project: “Er is een 
lekkage geconstateerd aan een stadsverwarming leiding, waardoor 
er stoom uit de grond komt. Siers werkt in dit gebied onder contract 
van Eneco en is gevraagd mee te denken over een oplossing. Het 
gaat om een lekkage aan een bestaande gestuurde boring.” Met 
behulp van meetapparatuur werd verwacht dat de storing op 4 
meter diepte zit. De lekkage bleek uiteindelijk op 5 meter diepte 
te zitten, dus er moest een flinke kuip gegraven worden, inclusief 
de nodige voorzorgsmaatregelen t.b.v. de veiligheid. Robbert: “De 
uitdaging zit in de hitte van de leiding en vooral ook de grond (klei) 
waar in gewerkt wordt. Je zit hier gewoon in boter te graven. Normale 
isolatiematerialen schroeien hier weg en zijn niet aan te brengen 
door het warme water, dat constant blijft stromen. Hier moest dus 
een andere oplossing voor worden bedacht. En dat is dus waarom 
jij die stalen klemmen uit Oldenzaal hebt meegenomen. Daar ben ik 
de Technische Dienst overigens erg dankbaar voor. Zij denken altijd 
goed mee en kunnen snel anticiperen. Het idee is om deze klemmen 

zo strak mogelijk om de buis te bevestigen, zodat de lekkage hopelijk 
verholpen wordt.”  

Zijn vorige baan, als engineer bij KPN, was een stuk minder 
uitdagend. Nadat hij tijdens een klus in aanraking was gekomen 
met Theo Kleizen (oud-directeur bij Siers, red.), werd hij gevraagd 
als trainee bij Siers te komen. Sindsdien gaat Robbert iedere dag 
met plezier naar zijn werk en dat al zo’n 12 jaar lang. Na Heteren, 
Almere en Enschede rijdt hij de laatste jaren vanaf zijn woonplaats 
Apeldoorn naar onze locatie in Utrecht.

Robbert woont in Apeldoorn, samen met Carla en hun dochtertje 
Loena. Carla werkt als directiesecretaresse bij Clarins in Apeldoorn. 
Daar waar hij doordeweeks af en toe weinig tijd heeft voor zijn 
gezin, probeert hij dat in het weekend ruimschoots in te halen. 
Veel tijd om het over zijn privéleven te hebben, krijgen we echter 
niet. Robbert wordt continu gebeld. Hij geeft aan dat hij op drukke 
dagen gemiddeld 100 telefoontjes per dag pleegt. “Van collega’s 
en onderaannemers tot opdrachtgevers. Dat is soms lastig, maar 
het is wel wat mijn werk zo leuk maakt. Ik heb vaak te maken met 
de meest uiteenlopende stakeholders, vertelt hij.” Tijdens een van 
de ritten regelt hij bijvoorbeeld een bedrijf dat een door Siers vies 
gemaakte gevel schoon kan spuiten, voordat de bewoners erover 

Robbert de Visser

We hebben een prachtige dag uitgekozen om samen op pad te gaan. Het was de drukste ochtendspits 
van het jaar en de weersomstandigheden voorspelden ook niet veel goeds. Ik werd op pad gestuurd 
met een doos stalen klemmen. Laat ik zeggen dat ik wel blij was met wat extra ballast in de auto, die 
zorgde voor een stabielere wegligging met dat stormachtige weer. 

19De Bats - Kerst 2017



gaan klagen. En tijdens diezelfde rit maakt hij afspraken over 
rijplaten die verplaatst moeten worden. Op de vraag of dit 
soort werkzaamheden onder zijn takenpakket vallen, antwoordt 
Robbert: “Deze dingen moeten opgelost worden. Collega Willy 
Monster is buiten met het operationele deel van het project bezig. 
Het is een kleine moeite voor mij om even een telefoontje te 
plegen. Het gaat erom dat het geregeld wordt.” 

12.45 uur
Gelukkig heeft Robbert tussen de telefoontjes en projectbezoeken 
door nog wel even tijd om mij te trakteren op een heerlijk broodje 
in Utrecht, voor we onze weg vervolgen naar een project in een 
oud bedrijfspand. Hier treffen we 2 onderaannemers, die inpandig 
bezig zijn met de aanleg van stijgleidingen. Dit bedrijfspand wordt 
omgebouwd tot 220 studentenwoningen die verhuurd zullen 
worden aan buitenlandse studenten. Onze collega’s zijn ongeveer 
op de helft van het project en het is vandaag enigszins behelpen. 
Het pand is nog niet dicht, waardoor ze veel last hebben van de 
harde wind. 

14.00 uur
Onderweg naar het volgende project komen we langs een groot 
project van de gemeente, waar Siers werkzaamheden heeft 
verricht. De gemeente heeft bedacht dat er een rechtstreekse 
busverbinding moet komen van Leidsche Rijn naar Utrecht. 
Aangezien de 2 rotondes die door de bus overgestoken moeten 
worden veel reistijd verspillen, heeft men bedacht de weg hier 

op pad met...
onderdoor te leggen. Siers heeft daarvoor een kilometer aan D400 
buizen en andere leidingen om moeten leggen, onder bijzondere 
omstandigheden. Niet alleen moest alles vooraf getoetst worden 
bij welstand, ook was er slechts een beperkte voorbereidingstijd. 
Door de grootte van het project en de korte voorbereidingstijd 
is teamleider Eloy de Koning ook aangeschoven om het project 
in goede banen te leiden. Onze werkzaamheden zijn inmiddels 
afgerond.

Robbert is het eerste aanspreekpunt voor Eneco, hij gaat naar 
de vergaderingen en heeft contact met alle stakeholders op de 
grote projecten. Robbert is verantwoordelijk voor de planning 
en doorloop van de projecten, daar zit volgens hem vaak de 
grootste uitdaging: “Hoe krijg je met de juiste mensen de juiste 
kwaliteit en ook binnen de gestelde tijd het werk gereed?” Daar 
gaat veel overleg en kunst- en vliegwerk aan vooraf, wat hij samen 
met zijn collega Willy Monster doet, die verantwoordelijk is voor 
het operationele deel van de projecten. Om gevoel te krijgen 
bij een project vindt hij het prettig om voor aanvang van de 
werkzaamheden alles op locatie samen met Willy of voorman Henk 
van ‘t Oever door te nemen. Verder is hij eigenlijk vooral op een 
projectlocatie te vinden als er een calamiteit is of een uitdaging 
met een stakeholder.

14.30 uur
Het volgende project dat we bezoeken is aan de Merkesstraat in 
Utrecht, bij een centrale van Eneco. Om een storing te verhelpen 
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3. certificaten
Siers is sinds de oprichting in 1964 in ontwikkeling. 
Ieder jaar worden er nieuwe certificaten behaald 
of wordt er hergecertificeerd. Niet alleen als 
bedrijf blijven we in ontwikkeling, ook onze 
medewerkers blijven opleidingen volgen zolang ze 
in dienst zijn bij Siers. 

De afdeling KAM draagt ieder jaar zorg voor een 
goede bewaking van de certificaten. In 2015 zijn ze 
gestart met het motto “Van Siers moet naar Siers 
doet”. In 2016 is Siers gehercertificeerd voor de ISO 
9001 (versie 2015), CKB, ISO 14001 (versie 2015), de 
CO2-prestatieladder (versie 3.0) en de VCA**. Een 
prestatie waar we als Siers trots op zijn. 

Nieuwe certificaten, volgens de laatst geldende 
normen, met goed gevolg afgelegd. En dat als één 
van de eerste aannemers in Nederland. 

In het afgelopen jaar is de KAM afdeling hier erg 
druk mee geweest, maar dit had niet gerealiseerd 
kunnen worden zonder de inbreng en hulp van alle 
medewerkers. Deze goede samenwerking wordt 
doorgezet in ons gedragsveranderingsprogramma 
“Zo Doo’w ‘t!”. Hiermee willen we onder meer 
bereiken dat wij niet voor het certifaat werken, 
maar dat we het gedachtegoed achter het 
certificaat voor Siers laten werken.

Robbert en z’n telefoon: onafscheidelijk

hoogbouw stijgleidingen lassen

moet hier een kuip met een diepte van 6,5 meter gegraven 
worden. Op het moment van ons bezoek zijn ze de wanden t.b.v. 
de kuip aan het heien. Een stortbui weerhoudt de mannen hier 
niet van. 

Robbert is erg blij met het team in Utrecht. Ze zijn nooit te 
beroerd om door te werken als een project niet af is en werken 
er samen aan het project tot een goed einde te brengen. Het 
team is erg op elkaar ingespeeld en maakt het samen voor 
elkaar. Wat mij vooral opvalt, is dat alle collega’s erg trots zijn op 
het werk dat ze doen. 

15.30 uur
Terug naar kantoor. Tijdens een van de vele telefoongesprekken 
onderweg heeft Robbert aangegeven wat vergunningstekeningen 
aan te leveren, dus hij moet nog even achter de computer 
kruipen. Uiteraard heeft hij ook nog geen tijd gehad om zijn 
mailbox door te nemen. Verder worden op donderdag altijd de 
rekeningen geschreven en de planning voor de volgende week 
wordt klaargemaakt. Nog genoeg te doen dus voor hij weer 
huiswaarts kan.

Robbert, bedankt voor de leerzame dag (en voor het broodje)!

Lotte Huijsman
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Werkmapoverdracht t.b.v. 
glasvezelproject in Duitsland

Gestuurde boring onder een 
Gasunie leiding door

Na werktijd even een kijkje 
nemen bij de containerterminal 
in Rotterdam

Schouwen in Dordrecht t.b.v. 
een bouwaansluiting

Meedraaien op 
een saneringsklus 
in Velp
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#deweekvan
Paul damveld

Assistent uitvoerder bij Siers
Veel studenten en starters vragen zich terecht af hoe de 
beroepspraktijk er nu werkelijk uitziet. Wat kun je allemaal 
doen met een bepaald diploma op zak? En waar houden jonge 
vakgenoten zich zoal mee bezig? Om antwoord te geven op die 
vragen hebben we een nieuw item in de Bats  “#deweekvan”. In dit 
item delen verschillende collega’s hun week in beelden.  

Jouw week in beeld? Meld je aan via communicatie@siersgroep.nl.

Donderdagavond 
is RISK avond in 
huize Damveld!

De werkweek zit er weer op!

Eindelijk weekend, sta je 
alsnog met je collega

Meelopen in 
Ridderkerk.  
Op tijd weg...

Evaluatie  
introductieprogramma
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marieke pot
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Van haar 14e tot haar 18e was ze fanatiek met pony rijden, 
tot ze een goed bod kreeg voor haar pony. De pony werd 
verkocht en met haar 18e verjaardag kreeg ze van haar vader 
een eigen 250 cc crossmotor cadeau. Ze wist al hoe het 
werkte, want voorheen reed ze weleens op de crossmotors 
van haar broers, die ook allebei wedstrijd crossen. Ook ging 
Marieke elk weekend mee naar de cross, waar haar broers 
wedstrijden reden. Ook haar vader is helemaal gek van 
motoren, dus het was niet moeilijk om Marieke met het virus 
te besmetten.

Toen had ze haar eigen crossmotor en kon het trainen 
beginnen en schreef ze zich in voor wedstrijden. Marieke 
crosst in de damesklasse UMX. Dit is een competitie, opgezet 
door motorclubs in Overijssel. Bij een minimale deelname 
van 15 dames rijden ze hun eigen wedstrijd, anders komen 
ze bij de Veteranen in de klasse. Ze worden in dat geval 
apart gekwalificeerd. Een wedstrijd duurt 15 minuten en 2 
ronden, waarbij het gaat om de snelste rondetijden. Tijdens 
een seizoen (lente/zomer) worden er zo’n 8/9 wedstrijden 
gereden, deze vinden plaats op zaterdag of zondag. 

Trainen doet Marieke 2x per week. De crossbaan in 
Hellendoorn is de dichtstbijzijnde ,maar het liefst traint ze 
in Emmen, op crossbaan Compascuum. Dit is een fijne baan 
met genoeg uitdaging. Ze traint met haar broers, vader en 
vrienden. Een training bestaat uit 3 à 4 keer rijden, meestal 
zo’n 20 tot 30 minuten per keer. Dit vergt nogal wat conditie, 
vandaar dat Marieke ook nog geregeld in de sportschool te 
vinden is. Hier doet ze voornamelijk krachttraining, je moet 
natuurlijk wel de motor van je af kunnen duwen, als je valt. 
Maar iedereen op de cross is behulpzaam naar elkaar toe, 
het is wel “ons kent ons” in de crosswereld. 

Voordat Marieke op de motor stapt, trekt ze een speciale 
bodyprotector aan, want de veiligheid is natuurlijk ook 
hier belangrijk. Deze hobby is niet zonder gevaar. Twee 
jaar geleden is ze tijdens een wedstrijd gevallen en reed 
er iemand tegen haar hoofd aan, waardoor ze een lichte 
hersenschudding opliep. Marieke vertelt dat er tijdens zo’n 
wedstrijddag altijd wel iemand iets breekt.

Wat maakt het crossen nu zo leuk? “De adrenaline, snelheid 
en natuurlijk de gezonde spanning voor een wedstrijd. Als je 
daar met 30/40 man voor het hek staat, wil je toch allemaal 
als eerste door de bocht komen.”, zegt Marieke. Tijdens de 
start is ze dan ook het meest zenuwachtig. “Die laatste 15 sec. 
voor het hek zakt, ben ik super geconcentreerd en dan gas 
erop!” Ze is totaal niet bang en geeft niet op. Na de wedstrijd 
gaat ze eerst haar make-up bijwerken en het zand eraf halen, 
ze wordt niet voor niets het “make-up popje” van de cross 
genoemd. Daarna gaat ze pas weer terug naar de baan, om te 
kijken hoeveelste ze is geworden.

Om deze hobby te kunnen bekostigen heb je wel sponsoring 
nodig. Haar ouders zijn een goede sponsor en via Schepers 
Racing kan ze onderdelen en kleding met korting kopen. 
Marieke en haar vader doen samen het groot onderhoud. 
Olie checken, ketting spannen en de filter na elke wedstrijd 
vervangen doet Marieke allemaal zelf. De crossmotor wordt 
altijd tweedehands gekocht, deze gaat zo’n 2 crossseizoenen 
mee. Daarnaast betaal je €15,- baanhuur per training en 
voor de wedstrijden betaal je inschrijfgeld. Verder moet je 
een licentie hebben van de KNMV (Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging). Per training/wedstrijd gaat er zo’n 
€ 25,- aan benzine doorheen. Al met al een kostbare hobby. 
Op dit moment heeft ze 2 motoren, afgelopen voorjaar is 
er één gestolen, maar gelukkig is die na 8 maanden weer 
teruggevonden. 

Marieke: “Ik ben iemand die altijd hard werkt voor hetgeen 
ik wil bereiken. Op de motor ben ik zelfverzekerd en wild, ze 
noemen me niet voor niets “wild wief”! Natuurlijk wil je altijd 
vooruit, beter worden! Daarom ga ik nog een paar jaar vol 
gas geven op mijn hobby en hoop ik nog wat prijzen binnen 
te slepen.” Dat er benzine door de aderen van de familie 
Pot loopt is wel duidelijk, Marieke gaat namelijk aankomend 
voorjaar starten met het halen van haar motorrijbewijs, 
zodat ze net als haar vader op het circuit in Assen kan gaan 
racen. Ook haar moeder is fervent motorrijdster, al is ze niet 
zo blij dat haar dochter motorcrosst, te gevaarlijk, zegt ze. 
Marieke: “Ik moet zo hard mogelijk rijden en toch voorzichtig 
doen.” Maar haar moeder is er wel altijd om Marieke aan te 
moedigen.

Deze keer mag ik Marieke Pot interviewen over haar stoere hobby motorcrossen. Gaaf! 
De meesten denken bij motorcrossen natuurlijk niet direct aan een vrouw. Marieke werkt 
sinds 2016 bij Siers Telecom in de functie van technisch administratief medewerker. Ze is 
22 jaar en woonachtig bij haar ouders in Hoge Hexel.

de hobby van
M a r i e k e  P o t
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uitstapje
oud medewerkers
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1. Ris de blaadjes tijm en 
rozemarijn. Vijzel de kruiden 
met de jeneverbessen, kaneel en 
kruidnagels fijn. Roer er 6 eetlepels 
olijfolie door.

2. Leg de hazenrug in een schaal en 
wrijf in met het kruidenmengsel. 
Dek af met vershoudfolie en laat ca. 
1 uur gekoeld marineren.

1. Verwarm de oven voor op 150 °C.

2. Laat het vlees minstens 15 
minuten voor het braden op 
kamertemperatuur komen. Haal 
de marinade van de hazenrug 
en bewaar die voor later 
gebruik.

3. Kruid het vlees met zeezout en 
zwarte peper uit de molen.

4. Verwarm 2 eetlepels boter en 
olijfolie in een koekenpan tot het 

lichtbruin is, bak de hazenrug circa 
3 minuten op de vleeskant tot die 
licht gekleurd is. Draai de hazenrug 
om en braad de andere zijde 2 
minuten.

5. Leg de hazenrug op een bakplaat 
en zet 4 -6 minuten in de oven. 
Haal de hazenrug uit de oven en 
laat het vlees circa 5 minuten 
rusten. Snijd de filets van het 
karkas en bewaar ze voor de 
eindbereiding.

INGREDIËNTEN
HAZENRUG

• 1 hazenrug, zonder vlies
• 4 takjes tijm
• 4 jeneverbessen
• 2 kruidnagels
• 1 kaneelstokje
• 6 el olijfolie voor de marinade
• 2 el olijfolie om in te bakken
• 2 el roomboter
• zout en peper 

culinaire collega’s
Deze keer een recept van onze collega

Arnold Kuipers

HAZENRUG VOORAF KORT 
BRADEN

1. Snijd de gedroogde pruimen in 
dunne plakjes, voeg ze toe aan de 
portsaus en verwarm die op laag 
vuur. 

2. Verhit een scheutje olijfolie 
en een klontje boter in een 
antiaanbakpan en bak de 
hazenrugfilets op middelhoog vuur 
op de ongebraden zijde 1 minuut 

en daarna op de andere zijde tot 
ze rosé zijn (hazenrugfilets mogen 
niet warmer worden dan 45-48 
graden). 

3. Snijd de filets in medaillons 
van circa 2 cm dik. Verdeel de 
medaillons over de borden en lepel 
er de portsaus met pruimen over.

HAZENRUG MARINEREN  
(VOORBEREIDING)

HAZENRUGFILETS BRADEN

INGREDIËNTEN
RODE PORTSAUS

• 1 kleine winterpeen
• 2 kleine uien
• olijfolie om in te bakken
• 2 laurierblaadjes
• 250 ml rode wijn
• 250 ml rode port
• 500 ml wildfont
• 8 (half) gedroogde pruimen zonder pit

1. Hak met een groot mes het 
hazenrugkarkas in stukken. Schil 
de winterwortel, halveer hem in de 
lengte en snijd hem in stukken. 

2. Pel en snijd de uien in zessen. 
Verhit wat olie in een grote sauspan 
en bak hierin het karkas, de ui en 
wortel tot ze goudbruin zijn. 

3. Voeg de achtergehouden 
marinade en laurier toe. Blus alles 
af met rode wijn, rode port en 
wildfond en breng tegen de kook 
aan. Laat dit alles circa 2 uur op 
laag vuur ‘trekken’. 

4. Schenk door een fijnmazige 
bolzeef in een schone pan en 
kook de saus verder in tot hij een 
krachtige smaak heeft.

RODE PORTSAUS MAKEN
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Onlangs heeft Siers Infraconsult B.V. besloten om haar landmeetkundige 
apparatuur aan te vullen met nieuwe meetapparatuur. 

Pietje precies met de  
nieuwe LEICA APPARATUUR 
Het betreft drie Leica VIVA GS16 (GPS ontvanger) 
in combinatie met een CS20 (veldboek). Dit is een 
voortzetting op de geodetische inwinningslijn van 
Leica die al vele jaren met succes draait bij Siers 
Infraconsult.  

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de apparatuur 
multifunctioneel inzetbaar is, niet alleen bij 
projecten voor Siers aan de sleuf, maar ook voor 
andere geodetische werkzaamheden voor externe 
opdrachtgevers zoals gemeenten, defensie, 
waterschappen etc.. 

Er is voor Leica gekozen omdat de apparatuur zeer 
nauwkeurig en betrouwbaar is, alle opdrachtgevers 
kunnen hiermee te allen tijde bediend worden.

Paul Kiewik, teamleider Geodesie & GIS, is 
samen met zijn team verantwoordelijk voor 
alle landmeetkundige activiteiten binnen Siers 
Infraconsult. “We hebben iedere dag 9 landmeters 
aan het werk. Hiervan zijn er dagelijks 3 voor 
externe opdrachtgevers werkzaam en de overige 6 
voor meetactiviteiten binnen de Siers Groep.” 

We zijn daarom ook blij dat we hebben mogen 
investeren in deze meetapparatuur, waarmee we 
onze landmeetkundige GPS-ontvangers nu voor 
80% toekomstbestendig hebben. Hiermee bedoelen 
we dat 80% van onze GPS-ontvangers in staat is 

gebruik te maken van de satelliet signalen die nu en 

in de nabije toekomst beschikbaar zijn.  

Hieronder een overzicht van de desbetreffende 

satelliet signalen waar we gebruik van maken:

1. GPS – netwerk (Amerikaans)  

volledig beschikbaar

2. Glonass – netwerk (Russisch)  

volledig beschikbaar

3. Galileo –netwerk (Europees) 18 satellieten  

beschikbaar op 01-01-2018, volledig beschikbaar 

in 2020

4. BeiDou – netwerk (Chinees) 9 satellieten  

beschikbaar op 01-01-2018, volledig beschikbaar 

in 2020 

De uitbreiding van de tot nu gebruikte GNSS-

netwerken GPS en Glonass met Gallileo en BeiDoe 

betekent een verhoging van de beschikbaarheid 

van een nauwkeurig satelliet signaal met ongeveer 

15% à 20%. Concreet gezegd zal de landmeter nu 

op ongeveer 75% à 80% van de locaties een meting 

kunnen doen en in 2020 zal hij op ongeveer 95% à 

98% van de locaties een meting kunnen uitvoeren 

met de nieuwe GPS-ontvangers die alle genoemde 

GNNS - netwerken (Global Navigation Satellite 

System) ondersteunen.



Pietje precies met DE 
nieuwe leica apparatuur 
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werk. Hiervan zijn er dagelijks 3 voor externe 
opdrachtgevers werkzaam en de overige 6 
voor meetactiviteiten binnen de Siers Groep.“
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eerste jaar JONG SIERS

In de zomerbats van 2017 heb je kunnen 
lezen dat begin dit jaar Jong Siers is 
opgericht. Jong Siers, bedoeld voor 
alle medewerkers van Siers onder de 
31 jaar, heeft het afgelopen jaar twee 
bijeenkomsten georganiseerd en de derde 
staat, op het moment van schrijven, nog 
voor dit jaar op het programma. Na een 
jaar maken we de balans op en worden de 
plannen voor 2018 kort toegelicht. 

Bijeenkomsten 2017
De bijeenkomsten die in 2017 zijn 
georganiseerd stonden in het teken van het 
bedrijf Siers en de werkzaamheden die het 
bedrijf groot hebben gemaakt, de aanleg 
van kabels en leidingen. Tijdens de eerste 
bijeenkomst van Jong Siers heeft Peter 
Siers openhartig verteld over de identiteit 
van de Siers Groep met onderwerpen als; 
het verleden van de Siers Groep, zijn rol 
hierin en de toekomst zoals hij deze voor 
zich ziet. 

Na een succesvolle eerste bijeenkomst 
vond op donderdag 5 oktober de tweede 
bijeenkomst van Jong Siers plaats in 
Ridderkerk. Thema van deze dag was 
‘ontwikkeling’ waarbij de deelnemers 
voornamelijk meer hebben geleerd 
over de uitvoeringswerkzaamheden. De 
dag begon met een presentatie over de 
werkzaamheden die vanuit onze vestiging 
in Ridderkerk worden gecoördineerd.

Na afloop van de presentatie is er door de 
ruim 60 deelnemers een bezoek gebracht 
aan het GOA. Bij GOA Leidingtechniek 
worden monteurs voor de ondergrondse 
infra opgeleid tot erkende vakmensen. 
Tijdens vijf verschillende workshops 
hebben de Jong Siers deelnemers 
verschillende handelingen uitgevoerd 
die dagelijks aan het gasnetwerk van 
Nederland worden uitgevoerd. De 

workshops stonden onder leiding van de 
leermeesters van het GOA en collega’s 
van Siers, die op dit moment hun 
monteursopleiding volgen bij het GOA.

Op het programma van de dag stond 
verder een projectbezoek in Dordrecht. 
Het bezochte project bestaat uit het 
saneren van gas- en waterleidingen. 
Collega Manfred Magielse heeft de groep 
verteld en laten zien waar hij, naast 
productiewerkzaamheden, dagelijks mee 
te maken heeft zoals vervuilde grond, 
omgevingsmanagement en administratieve 
werkzaamheden.

Het eerste jaar van Jong Siers
Na de start is er veel effort gestoken in 
het opzetten van Jong Siers. Het doel is 
geweest het organiseren van aansprekende 
bijeenkomsten, waarbij het eerste jaar de 
focus vooral heeft gelegen op het beter 
leren kennen van de Siers Groep als bedrijf. 
Het resultaat was een opkomst bij beide 
bijeenkomsten van ongeveer 50% van de 
totale doelgroep van 120 personen.

In 2018 is de organisatie voornemens 
om aan de hand van de hoofdthema’s 
‘Continuïteit’, ‘Ontwikkeling’, ‘Identiteit’ en 
‘Netwerk’ meer en bredere onderwerpen te 
behandelen. Denk hierbij aan gastsprekers, 
workshops of (bedrijfs-)bezoeken. Voor 
de inhoud laat de organisatie zich vooral 
inspireren door de behoefte van de 
deelnemers van Jong Siers zelf en thema’s 
die spelen binnen de Siers Groep. 

Mocht jij een onderwerp hebben waar 
je graag meer over zou willen weten, en 
denk je dat dit voor jouw collega’s ook een 
toegevoegde waarde is, laat het ons dan 
weten via jong@siersgroep.nl!
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DE BATS 

Misschien 
loopt hier 
wel een 
vluchtroute 
onder de 
grond door.

“



Uitvoerder op de klus is Martin Verschoor. “De klus op zich is niet zo speciaal, maar de locatie is 
natuurlijk wel een keer wat anders.” In totaal gaat het om zo’n 700 meter kabel dat verlegd moet 
worden. Aan de ene kant wordt een gestuurde boring uitgevoerd, aan de andere kant wordt een 
mantelbuis onder het restaurant van het paleis gelegd, waar de kabel doorheen getrokken wordt.

De gehele binnentuin aan de voorzijde van het paleis wordt afgegraven tot een diepte van 10 meter, 
zodat er een ondergronds museum aan het paleis gebouwd kan worden. Dat project zal in totaal 3 jaar 
in beslag nemen.

Ons deel van het project moet echter al binnen 2 weken gereed zijn. In week 50 vindt er namelijk een 
grote winterfair plaats op het terrein van het paleis. Daarom hebben we voor het graven 4 ploegen 
aan het werk gehad. Voor het kabeltrekken hadden we vervolgens nog 2 ploegen aan het werk. De 
vaste ploeg van Siers, die met dit project gemoeid is, bestaat uit voorman Leo Albers, monteur Arno 
Pennings en kraanmachinist Adrie Monster. 

Bijzonder is, dat de mannen tijdens de graafwerkzaamheden op een soort put stuitten. Voorman Leo 
zegt: “Wij denken dat hier misschien een vluchtroute voor de mensen van het koningshuis onder de 
grond loopt, maar het kan natuurlijk ook een oud riool zijn of gewoon een oude put. Dat eerste klinkt 
natuurlijk wel mooi.”

WERKPLEK OP STAND
Eind november had Siers een leuke klus in uitvoering, op een bijzondere 
locatie. We mochten aan de slag bij Paleis Het Loo. In verband met de 
verbouw van het paleis is Siers gevraagd een aantal kabels te verleggen. 
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12,5 JAAR 25 JAAR    
Patrick Daalder   
Vincent Drees   
Tadde ter Hedde  
Rob Heesink   
Gert van 't Hul   
Richard Kappert  
Jos Koekkoek   
Bert van der Linden  
Tim Meijerink   
Gerjan Stoker   
Frans Tielenburg  
Hans Veldhuis   
Robbert de Visser  
Rob de Vries   
Frans Willemsen  
Martijn Worm   
Dennis Wuite   

   
Harold Bonte   
Eugène Chömpff  
Rob de Haan   
Nico Horstman   
Michel Knol   
Eric Rouwhorst   
Harald Scharphof  
Hilco van der Zwaag 

40 JAAR
    
Wilfried Ankoné  
Huub ten Brake   
Willy van Dam   
Jans Hilbink   
Annette Horstman - Kroeze 
Carel Prein

JUBILEA 2018
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Bron: Artizzl media / Peter Nefkens

“Deze boom is geplant op  

3 april 1958 door Marchien 

Zegeren, Gijsselte A13 

II, leerlin
g van O.L.S. te 

Ruinen 4de klas.”

Bij graafwerkzaamheden in Ruinen is een flesje 
opgegraven met daarin een briefje dat geschreven is 
in 1958. 

Monteurs van onderaannemer firma Luning waren 
hier in opdracht van Siers bezig met de aanleg van 
glasvezel voor De Wolden. Deze bijzondere vondst 
wilden ze niet voor zichzelf houden. Vandaar een 
berichtje naar de plaatselijke krant. In het flesje bleek 
een briefje in te zitten met de tekst: 

“Deze boom is geplant op 3 april 1958 door Marchien 
Zegeren, Gijsselte A13 II, leerling van O.L.S. te Ruinen 
4de klas.” 
 
Leuk om te melden is dat het flesje en het briefje 
teruggestuurd zijn naar de dame die het als meisje 
ooit begraven heeft.

BIJZONDERE VONDST
I N  D E  W O L D E N
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WINNAAR
zomerPUZZEL
de heer morshuis
Ook dit jaar hebben jullie weer goed je 
best gedaan om ons de juiste oplossing te 
sturen. 

Om uit al deze (juiste) inzendingen een 
selectie te maken, hebben we een lootje 
getrokken. De winnaar van de zomerpuzzel 
is de heer Morshuis, die 25 jaar in dienst is 
geweest bij Siers. Hij en zijn vrouw waren 
blij verrast met de prijs.

De juiste oplossing was: We zien jullie 
ansichtkaarten graag tegemoet.

OPLOSSING kERstPUZZEL
De overgebleven letters vormen de volgende zin:

Stuur je oplossing naar communicatie@siersgroep.nl en maak kans op een leuke prijs!

..... .......... .. ... ....... ....
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kerstpuzzel
F P A H C S D N A L C I R C U I T
S I R E Z J I T E I G J Y B B O H
I S I R A S S I M M O C N E S F E
X U N S O C E W A L E K K A G E S
E A G E R T I G E S L A A G D E N
N S T N S U C E D E S L K R A N T
E T N S O S I E L M K I U A G B L
R R E C S J I N T R O E S N A O E
E O T H C O T R E O T R O T O M B
N P O U R N R T A N R H S I E R E
I A N D N E N C O L T P R H I N A
R L R D A I C M R A I S Y E U U T
A E E I S K P E R O R B F D D I T
M I P N O L K A P E T J U I O T S
V S E G U O M E P T E O T J L B G
E N P H A Z E N R U G S M D J A A
R R E T N E V E D T R A I N I N G

ASSISTENT
AUDITS
BATS
BODYPROTECTOR
BRIEFJE
CIRCUIT
COMMISSARIS
DEVENTER
ENEXIS

GESLAAGDEN
GIETIJZER
HAZENRUG
HERSENSCHUDDING
HOBBY
HULPMONTEUR
JONG
JUBILARISSEN
KRANT

LANDSCHAP
LEICA
LEKKAGE
MARATHON
MARINEREN
MORSHUIS
MOTORCROSS
MOTORTOERTOCHT
PALEIS

PEPERNOTEN
PERSRIOOL
PORTSAUS
RECEPT
ROODAKKER
RUINEN
SINTERKLAAS
TRAINING
WEEK
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Schuttersveldstraat 22
Postbus 307
7570 AH Oldenzaal

info@siersgroep.nl
www.siersgroep.nl

+ 31 (0)541 - 572 200

@siersgroepfacebook.com/siersgroep

Hang jij dit jaar ook de enige echte Siers kerstbal in de boom? Plaats dan een foto van de Siers kerstbal in jouw boom op 
Facebook en tag Siers! Tussen alle inzendingen verloten we een leuke attentie!

Voorzijde

Achterzijde


