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crisis brengt het anderzijds ook nieuwe inzichten. De

om gezond en fit te blijven. Wil jij graag een workout volgen?

coronacrisis leert on namelijk dat we een stuk flexibeler

Scan dan de QR-code op deze pagina.

mooie organisatie. Als ik voor mijzelf mag spreken dan vind

Dat er in deze editie veel aandacht wordt geschonken aan

ik dat er een petje mag worden afgenomen voor het feit hoe

de corona kunnen we dan ook bijna niet omheen, maar toch

wij als Koopmans met deze benarde situatie omgaan. De

zijn er ook mooie dingen om te vermelden. Zo worden er in

werkgroep corona houdt ons elke keer goed op de hoogte.

deze editie onder andere weer een aantal mooie projecten

Daaruit volgend worden de opgelegde richtlijnen van het

aan het licht gebracht, hebben we weer een mooie mijlpaal

RIVM door iedereen nauw en goed uitgevoerd, zowel op de

beleefd en zijn er jubilarissen in het zonnetje gezet.

projecten als op het kantoor; daar mogen we met z’n allen
echt trots op zijn! Ook in deze tijd laten we zien dat we VIT

Speciale aandacht is er in deze editie voor het overlijden

zijn.

van Karin Veenendaal, een enorm gewaardeerde collega.
Middels een memoriam staan we bij haar stil.

Om in de VIT termen te blijven is het in deze tijd ook

Varia
De gezichten van ons bedrijf

partner, je kinderen of wie dan ook. Deze manier helpt ons

zijn dan we vooraf hadden bedacht. Dat merk ik ook bij onze

22 Modernisering van 60+12 nieuwbouwappartementen te Zwolle
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Naast de verschrikkelijke gevolgen van deze wereldwijde

belangrijk om FIT te zijn en dit ook te blijven. Door het vele

Wij wensen jullie veel leesplezier en een hele fijne vakantie!

thuiswerken is het na een dag werken of tussen het werken

Geniet van het lekkere weer, rust goed uit, pas wat op elkaar

door enorm fijn om even heerlijk te kunnen sporten. Zoals

en kom bovenal weer fit terug in augustus!

jullie wellicht op PLEK hebben gezien heeft TBI Fit & Vitaal

26

video’s gedeeld, met hierin een aantal workouts die voor

Namens de redactie,

iedereen toegankelijk zijn. Je kunt ze alleen doen, met je

Lotte Westervoorde
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Directie|
omzet van 220 miljoen is nog steeds haalbaar. Voor de
tweede helft van dit jaar maken we ons geen zorgen over
de werkvoorraad. Er liggen mooie nieuwe projecten in het

HANS SMIT

verschiet en ook voor 2021 zijn de vooruitzichten goed. Maar
in de nieuwe realiteit met het coronavirus kunnen er zich
ontwikkelingen voordoen waarop wij geen invloed hebben.
Wij hopen op positieve ontwikkelingen zonder drastische
nieuwe maatregelen in het najaar.

Het liep anders dan verwacht…

Directieteam
Vanaf 1 januari jl. is ons directieteam uitgebreid met

We zitten op de helft van 2020 en

Kristian Makkinga en Nico van der Zee. De onderlinge

wat hebben we een roerige tijd

samenwerking binnen de directie loopt goed. Dat is de

achter de rug collega’s. Dat konden

maanden hebben gedaan. Een nieuw team vormen vergt

verdienste van de investering die we alle zes de afgelopen

we begin dit jaar ook niet bedenken.

inspanning en aandacht. Het resultaat is een heldere

Toen keken we met trots terug op een

op basis van onze vijf waardestromen. Die is als volgt:

verdeling van verantwoordelijkheden en taken. Allereerst
•

heel goed 2019 waarin alle gestelde
doelen werden gehaald.

: Nico van der Zee
: Dennis Dibbets

•

Renovatie		

•

Reguliere projecten < 20 mln: Kristian Makkinga en

•

Speciale projecten > 20 mln : Nico van der Zee en

•

Bouwservice		

				

Bij het presenteren van de definitieve

				

jaarrekening aan TBI kregen we
hiervoor complimenten van de Raad

Roel Wijlens
Roel Wijlens
: Dennis Dibbets

van Commissarissen en Raad van

Samen met de taakverdeling op project- en afdelingsniveau,

Bestuur. Een groot compliment voor

vanaf 1 augustus 2020 geëffectueerd.

die we via PLEK met jullie gaan communiceren, wordt dit
Zoals inmiddels bekend, zijn wij sinds begin juni

ons allemaal.

betrokken bij de directie van Groothuis Wonen. De huidige
marktomstandigheden vragen om een aanpassing van een

Een virus…

Op de bouwplaatsen

aan elkaar weer ontmoeten en fysieke overleggen. Daarom

andere werkwijze. Vanuit TBI is aan Koopmans gevraagd

In de eerste maanden van dit jaar hielden we deze lijn

Als directie hebben we ook veel waardering voor

is het goed dat we vanaf begin juni weer in een aangepast

Groothuis hierbij te ondersteunen. Namens de directie pakt

ook goed vast. Iedereen was volop aan het werk en toen

het aanpassingsvermogen van onze collega’s op de

kantoor en gereduceerde bezetting terug op kantoor kunnen

ondergetekende dit op met ondersteuning van Melcher

bereikten ons de eerste berichten over een onbekend virus.

bouwplaatsen. Allereerst waren er bij iedereen de nodige

zijn.

Groenendijk en enkele andere Koopmans-collega’s en

Eigenlijk dachten we dat het allemaal nog niet zo’n vaart

zorgen over het doorwerken. Hoe veilig is dat voor je eigen

zou lopen… We mochten geen handen meer schudden en

gezondheid en voor die van je familie thuis? Het is een

Volhouden

moesten 1,5 meter afstand houden van elkaar. Totdat medio

behoorlijke uitdaging om op 1,5 meter afstand met elkaar op

Koopmans is nog niet direct getroffen door Covid-19.

Wijs op reis

maart tijdens een persconferentie van onze minister-

de bouw samen te werken. Maar ook werd het schaften en

Sterker nog, ons ziekteverzuim is nog nooit zo laag geweest.

Al met al kunnen we concluderen dat dit eerste halfjaar

president werd gemeld dat Nederland in een zogenoemde

het vervoer van en naar de bouwplaatsen anders. Niet meer

Helaas zijn enkele collega’s wel indirect getroffen door

anders liep dan verwacht. Ondanks dat, mochten we

intelligente lockdown kwam en het economische en sociale

gezellig met elkaar, maar hooguit met 2 of alleen in de auto.

naasten die ziek werden en sommigen hebben dierbaren

gelukkig nog wel veel nieuwe collega’s verwelkomen. Fijn

leven grotendeels stil kwam te liggen. Een ongekende

Klasse om te zien mannen hoe jullie hier nog steeds op een

verloren. Dat heeft behoorlijke impact en daar moeten

dat dit gelukt is. Wat helaas niet kon, was het traditioneel

beslissing met grootse gevolgen voor ons allemaal. Positief

positieve manier mee omgaan!

we zeker ook bij stilstaan. Zolang dit virus niet weg is en

opspelden van de speldjes bij onze jubilarissen. Hopelijk

er geen vaccin beschikbaar komt, blijft die angst onder

kunnen we dit in de tweede helft van dit jaar alsnog doen.

ons. Daarom is het belangrijk dat we nog steeds blijven

Want we zijn trots op de diverse collega’s die al veel jaren

volhouden, hoe moeilijk het soms ook is!

met plezier bij Koopmans werken. Nu de zomer weer

voor ons was dat fabrieken en bouwplaatsen mochten
doorgaan. Maar bovenal was de nieuwe situatie heel
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Woonconcepten

Thuiswerken

trachten we ons TBI-zusje weer goed op de rails te krijgen.

onwerkelijk en niet te bevatten. De directie stelde, onder

Voor onze kantoormedewerkers was de impact ook groot.

voorzitterschap van Roel Wijlens, een Werkgroep Corona

Opeens thuis werken op je zolderkamer, in de keuken en

aan. Er werd snel geschakeld om iedereen dagelijks van de

zelfs in een container. Vaak ook nog in aanwezigheid van

Positieve berichten

juiste informatie te voorzien. Op bouwplaatsen en kantoren

de kinderen die tussendoor geholpen moesten worden

Als we terugkijken op de afgelopen periode is er ook

Namens het directieteam bedank ik jullie voor de bijzondere

werden de nodige extra maatregelen getroffen om de

met hun schoolwerk. Maar ook hier hebben we gezien dat

positief nieuws. Ondanks alle corona-maatregelen hebben

inzet in de afgelopen periode en wij wensen jullie een hele

werkzaamheden binnen de gestelde richtlijnen te kunnen

iedereen geweldige inzet en flexibiliteit heeft getoond.

we 20% meer gebouwd dan in dezelfde periode vorig jaar.

fijne vakantie. Ga gezond op reis en kom gezond en uitgerust

blijven uitoefenen. De voortvarendheid en nauwkeurigheid

We waren in één keer aangewezen op een totaal andere

Daar zijn we heel blij mee. We zijn ook nauwelijks geraakt

weer terug. Kijk goed waar je wel of niet naar toe mag en

waarmee deze werkgroep ons vanaf het begin, en nog

manier van werken maar we hebben er ook van geleerd.

door eventuele problemen met onze onderaannemers

neem het advies van onze regering ter harte en ga ‘wijs op

steeds, op alle fronten faciliteert en informeert wordt

Zoals het vergaderen in Teams; een prima alternatief voor

en leveranciers. Aanvragen voor nieuwe projecten,

reis’. Veel plezier, geniet en tot gauw!

enorm gewaardeerd.

het verminderen van reistijd en toch efficiënt werken. Een

aanbestedingen en tenders blijven binnen komen. Onze

werkwijze die in de toekomst niet meer weg te denken is.

projecten lopen allemaal goed en ook hebben we de

Namens het directieteam,

Na verloop van tijd merkten we dat er wel behoefte was

veiligheid op onze bouwplaatsen op orde. Ook de beoogde

Hans Smit

aanbreekt, is het tijd om het werk even te vergeten en
te gaan genieten van welverdiende rust en ontspanning.
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KAM & Veiligheid |

Wij zijn #doorbouwers.

De bouwplaatsen zijn
aangepast aan de
corona-regels.

door: Tom Mulder

De coronacrisis heeft een grote impact op werkend Nederland. Veel branches
zijn voor maanden gesloten (geweest), kinderen zijn thuis van school
(geweest), mensen werken zoveel mogelijk thuis en waar werkzaamheden
blijven plaatsvinden gebeurt dit onder aangepaste omstandigheden.
Zo ook bij Koopmans, trots mogen we allemaal zijn op de wijze waarop al
onze werkzaamheden door zijn gegaan, wij zijn #doorbouwers.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Husten und Niesen in der Innenseite Ihres Ellbogens.
Cough and sneeze in the inside of your elbow.
Tuse și strănut în interiorul cotului.
Tosse e espirre na parte interna do cotovelo.
Kašeľ a kýchanie vo vnútri lakťa.

kantoor en de bouwplaatsen tot een absoluut minimum te
beperken. Ook hier uitten deze nieuwe richtlijnen zich in
de meest creatieve oplossingen en nieuwe werkmethoden.

Ook onze kantoren zijn corona-proof.

Waar voorheen op programma’s als Skype en Teams
gereageerd werd met de opmerking ‘wel eens van gehoord’
konden de meeste thuiswerkers zich na twee weken heuse
specialisten noemen. Met alle digitale faciliteiten tot onze

Geen handen schudden.
Kein Händeschütteln.
No shaking hands.
Fără să tremure mâinile.
Sem mãos trêmulas.
Žiadne trasenie rúk.

1.5m

HOUD AFSTAND
KEEP YOUR DISTANCE

Gebruik papieren zakdoekjes.
Verwenden Sie Papiertaschentücher.
Use paper tissues.
Folosiți țesuturi de hârtie.
Use lenços de papel.
Používajte papierové vreckovky.

Was je handen regelmatig.
Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig.
Wash your hands regularly.
Spălați-vă regulat pe mâini.
Lave as mãos regularmente.
Pravidelne si umyte ruky.

Als bouwbranche bouwen we door. Want als de bouw

onze bouwplaatsen heeft dit geleid tot vele creatieve

beschikking en de nodige creativiteit van de thuiswerkers is

stopt, kunnen we geen huizen, scholen en wegen meer

oplossingen, met name gericht op het houden van de

gebleken dat thuis werken zeer goed mogelijk is.

bouwen en onderhouden. En dat is wél nodig. Nu, maar ook

welbekende 1,5 meter afstand tot elkaar en het zorgen

Toch is ook gebleken dat het sociale karakter van het naar je

straks. Daarom gaan wij door. Voor Nederland en voor ons

voor de nodige hygiëne. Zo zijn er bijvoorbeeld extra

werk gaan van groot belang is en dat bepaalde overleggen

allemaal. Met genoeg afstand en zorg voor elkaar. Samen

schaft- en sanitairunits geplaatst en zijn verschillende

beter gevoerd kunnen worden waarbij men elkaar in de

helpen we de bouw- en infrasector door deze crisis heen.

schaftijden ingesteld om medewerkers te spreiden. Ook

ogen kan kijken. Om deze reden is ook besloten om de

zijn er éénrichtingsroutes ingesteld, mogen er een beperkt

kantoren Enschede en Deventer ‘corona-proof’ in te richten

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol

aantal medewerkers in de bouwlift en is er ruim aandacht

en medewerkers vanaf juni de mogelijkheid te geven om

‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld met richtlijnen

geschonken aan het alleen rijden naar de bouw.

onder aangepaste omstandigheden weer naar kantoor te
komen.

waaronder wij onze werkzaamheden op de bouwplaatsen
hebben kunnen voorzetten. Deze maatregelen maken

Ook voor de Koopmans medewerkers op de kantoren

sindsdien deel uit van de reeds aanwezige VGM-richtlijnen

Enschede en Deventer is er het nodige veranderd sinds de

De corona-uitbraak heeft ons allen gedwongen om onze

om de gezondheid van alle Koopmans-medewerkers,

coronauitbraak in Nederland. Ineens was daar het verzoek

gewoonten in één klap te wijzigen. In welk tempo en in

onderaannemers en inleners te waarborgen. Op al

om zoveel als mogelijk thuis te werken en het verkeer naar

hoeverre dit alles weer teruggedraaid kan worden naar de
periode vóór corona is maar zeer de vraag.
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Varia|

DE GEZICHTEN
VAN ONS
BEDRIJF

KNIBBEL
KNABBEL
KNUISJE,
VAN WIE IS
DIT KLUISJE?

Ze nemen de telefoon aan, ontvangen en verwerken de
post en bieden ons bezoek een kopje koffie aan. Ze zijn het
eerste aanspreekpunt voor iedereen die contact opneemt met
Koopmans. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele

RUBRIEK

taken en verantwoordelijkheden van onze collega’s Trudy,
Marlin en Diana. Omdat (bijna) iedereen dagelijks contact
heeft met de dames, vonden wij het als redactie een goed
idee ze in het zonnetje te zetten middels dit artikel.
Door de jaren heen is er veel

gewassen grindtegels? Hahaha.’

FIT

Carrière switch

Dit is de eerste publicatie van een

veranderd, niet alleen van een

Alleen Marlin heeft 33 jaar geleden

Waar Diana een ‘mooi weer fietser’

Waar Marlin wel eens een dag zou

terugkerende rubriek! Naar een

bakelieten telefoon met een

rechtstreeks gesolliciteerd op de

is, gaat Trudy iedere werkdag met

willen meelopen op een groot project

idee van collega Anouk Kwakkel die

bedieningspaneel naar bellen via

functie van telefoniste/receptioniste

de fiets naar kantoor vanaf haar huis

van Koopmans met een projectleider,

vertelde dat de inhoud van een kluisje

Skype. Maar ook van drie keer daags

op het kantoor in Glanerbrug. ‘Vroeger

in Borne. ‘Je moet toch fit blijven bij

zou Diana met niemand binnen

ontzettend veel over een collega kan

koffie rondbrengen (met ’s middags

schreef ik de terugbelverzoeken

een zittend beroep’ vertelt Trudy.

Koopmans een dagje willen ruilen, ‘ik

vertellen. De één is heel geordend, de

een koekje) naar koffiemachines op

nog op sticky notes en plakte ik ze

Diana is drie tot vier keer per week te

heb variërend werk wat ik heel erg

ander chaotisch. Het ene kluisje puilt

op het bureau van

vinden in de sportschool, ‘daarmee

leuk vind’. Als Marlin terugkijkt vertelt

uit, het andere kluisje is leeg. Aan

de desbetreffende

compenseer ik het met de auto naar

ze dat ze graag bouwkunde had willen

jullie de taak om te raden om welke

collega. Want de

het werk gaan’. Marlin heeft een hekel

studeren, want de interesse in het vak

collega het gaat.

e-mail bekijken was

aan sporten. ‘Ik heb iedere dinsdag

is er wel. Maar dat deed je niet zo snel

In deze editie (met een knipoog), heeft

er toen nog niet

opnieuw respect voor iedere collega

‘vroeger’, stom woord vindt Marlin.

een collega zijn kluisje opengesteld.

bij’. Trudy kan dat

die dan gaat hardlopen. Maar ze vult

‘Toen ik bij Koopmans kwam werken

Bij het openen van de deur vielen ze

beamen, ‘er is veel

aan, ‘ik ben iedere dag aan het rennen

waren er ongeveer 7 vrouwen in dienst

er nog net niet uit! Hij vertelt: in deze

veranderd in de loop

en het vliegen in het huishouden en

bij Koopmans. Moet je nu eens kijken,

coronaperiode moet ik toch érgens

der jaren’.

wandel meerdere keren per dag met

veel meer vrouwen in dienst in veel

compensatie vandaan halen.. Ik heb

mijn hondje’.

verschillende functies’.

wel moeite met deze coronaperiode.
Weet jij van wie dit kluisje is?

iedere verdieping (én
een vaatwasser!).

Verleden-heden
Trudy begon in
1986 bij Ribberink
(later Koopmans
Hengelo) te werken
als schoonmaakster

‘Vroeger schreef ik
de terugbelverzoeken
nog op sticky notes
en plakte ik ze op
het bureau van
de desbetreffende
collega.

in de bouwketen op
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de bouwplaats bij de vader van

Transformatie

Frank Freriksen. Daarna is ze

‘Het is bijzonder om de transformatie

Bijgebleven

Sfeer

doorgestroomd naar kantoor als

van ‘lomp en onbenullig bouwbedrijf’

Zowel Trudy als Marlin hebben in het

Alle drie de dames vinden dat er een

koffiejuffrouw. Ook Diana kwam bij

(Koopmans Glanerbrug) naar hip en

bijzonder geen telefoontje dat hun

hele prettige sfeer hangt rond de

Stuur je inzending naar:

Koopmans werken als koffiejuffrouw,

professioneel ontwikkelende bouwer

is bijgebleven. ‘We krijgen dagelijks

receptie. ‘We krijgen veel aanloop en

koopmanskoop@koopmans.nl

ze vertelt: ‘De eerste ronde vond

van zo dichtbij mee te maken’, vertelt

zoveel telefoon, ik vind het fijn om

maken vaak praatjes met collega’s’

plaats om 8.30 uur, de tweede ronde

Marlin. ‘We groeiden echt uit het

de gesprekken zo goed mogelijk te

vertelt Diana. ‘De sfeer is ten tijde van

om 10.00 uur en s’ middags om 14.30

kantoor in Glanerbrug, er waren

beantwoorden en het liefst zonder

de crisis wel even weg geweest’ vult

uur brachten we nog een laatste ronde

bijvoorbeeld keten aangebouwd als

dat de beller merkt dat het op de

Marlin aan, ‘want er waren toen veel

koffie rond mét een koekje. Zonder

tekenkamers’. De verhuizing naar het

achtergrond in goede banen geleid

mensen ontslagen en het was ook

koekje waren we niet welkom!’ Nee,

pand aan de Marssteden staat Marlin

wordt’, vertelt Trudy. Diana staat wel

gek voor de mensen die wel mochten

zegt Trudy lachend, ‘We kregen vaak

daarom nog goed bij. ‘Elke maandag

een telefoongesprek bij: ‘Toen de

blijven’. Trudy sluit af: ‘De sfeer is nu

commentaar op de koekjes, Henk

als ik op kantoor komt ruikt het nog

vrouw van Henk Peters (oud-collega)

weer terug, we ervaren het als het

Koopmans zei altijd bij de koekjes

als nieuw, grappig he! En het is alweer

belde dat Henk overleden was, daar

Koopmansfamilie gevoel!’

met suiker: Heb je weer van die

ruim 20 jaar geleden dat wij zijn

heb ik ook nog wel even last van

verhuisd’.

gehad’.
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Bouw | Projecten

ONTWIKKELING
BAT-TERREIN
TE ZEVENAAR

woensdag 4 maart 2020 de officiële start bouw. Inmiddels
gaat de uitvoering vol gas en werkt naar een oplevering van
de eerste woningen in Q3-Q4 van dit jaar.

Ontwikkeling fase 2
Gezamenlijk wordt inmiddels ook gekeken naar het vervolg,
Woonpark BAT fase 2. Uitgangspunt is ook hier weer, in
een gelijksoortige opzet, een duurzame en aantrekkelijke
woonwijk vorm te geven met circa 170 woningen.
Daarnaast bevind zich in het plangebied nog een bestaande

In 2018 is het bouwteam gestart voor de verdere uitwerking van
de woningbouw op het zogenaamde BAT terrein in Zevenaar.
De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het terrein waar voorheen

parkeerkelder die nu onderdeel is van een studie naar een

Solidiam uit Amsterdam, zij heeft zelf de ontwikkeling van

eventuele opbouw.

het project doorlopen. Het voorlopige ontwerp is gemaakt
door Quadrant Architecten uit Zevenbergen.

Kortom, Koopmans is volop aan de slag in Zevenaar!

Koopmans Bouw heeft de opdracht gekregen om
de eerste 95 woningen verder uit te werken tot een

Vriendelijke groet,

de fabrieken van Turmac stonden. Na een overname werd de

Uitvoeringsontwerp (inclusief vergunningaanvraag) en deze

Mathijs van Beem

naam Turmac veranderd in British American Tobacco. Dit heeft

De eerste 95 woningen zijn onderverdeeld in 74 koop- en 21

aansluitend te bouwen.

PROJECTTEAM:

geleid tot de naam Woonpark BAT. De panden van deze oude

vrije sector huurwoningen en behoren tot de eerste fase van

tabaksindustrie zijn inmiddels gesloopt en na jaren leegstand

en gasloze woningen in een prefab betoncasco van TBI-

contractvorming		

start Koopmans nu met de opbouw van dit terrein. Om de

zusje Voorbij. De daken komen in grote mate vol te liggen

			

Mathijs van Beem

met zonnepanelen en alle woningen krijgen individuele

Projectleiding		

: Hans Hoogenraad

warmtepompen. We bouwen hier zowel rijwoningen als

Uitvoering		

: Erik Engbers en Remco Olijdam

tweekappers en vrijstaande woningen.

Werkvoorbereiding

: Walter Kokkeler en Lars Keemers

historie van dit terrein in ere te houden, hebben de straatnamen
een verwijzing naar de tabaksindustrie, zoals sluitzegel, banderol
en hydrofoor.
10

Het gehele fabrieksterrein is in handen van ontwikkelaar

het totale plan. Het worden zeer duurzame, energiezuinige

Ontwikkeling en

: André Meulenkamp en

Woonadvies		

: Karen Holterman

Na een intensieve periode van contractvorming, sloop,

Calculatie		

: Martijn Karrenbelt en Marcel Stroot

bouwrijp maken, verkoop en vergunning afgifte was

Inkoop			

: Maarten ten Broeke

Constructie		

: Anita de Bruin
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HR | PVK |

Van de OR
Tijdens het schrijven van mijn bijdrage aan deze Koopmanskoop zitten we
nog midden in de coronacrisis. De overheid heeft diverse richtlijnen opgesteld

Een personeelsvereniging tijdens
corona is niet handig

en op onze bouwlocaties zijn extra maatregelen genomen om corona-proof te
werken. Ons UTA-personeel werd verzocht zoveel mogelijk thuis te werken en

Het bestuur van de PVK heeft in haar laatste overleg

ook de 1,5 meter samenleving deed op al onze locaties zijn intrede. Dit vroeg

een poging gedaan de activiteiten voor 2020 voor

om de nodige discipline en aanpassingsvermogen van ons allemaal. Er is in

te bereiden. Zoals in de vorige Koopmanskoop al is

deze periode vaak overleg geweest tussen Hans Smit en ondergetekende en

aangegeven waren we over 2019 met een jaarfeest,

daar waar nodig met de voltallige OR. Dit onder meer over de afstemming

tennisavond, ambassadeursdag, najaarsactiviteit en

van de nodige maatregelen.

Sinterklaas zeer tevreden. In hetzelfde stuk lichtten we
ook al een tipje van de sluier op over onze plannen in

Digitale vergaderingen

binnen Koopmans positief gestemd te zijn voor de toekomst

Deze contacten vonden uiteraard telefonisch plaats, maar

en dat we met z’n allen de schouders eronder blijven zetten

ook via Microsoft Teams. Voor mij persoonlijk was dit best

voor dit mooie bedrijf.

wel even een omschakeling. Toch was dit eigenlijk heel goed

2020. Helaas gooide corona vanaf begin maart flink
roet in het eten.

te doen en ook voor de toekomst is het een prima manier

Blijf gezond

Elke activiteit die wij namelijk

Aan de andere kant bieden de huidige

om efficiënter te vergaderen. Zelfs vanuit een Koopmans

Binnenkort is het echt zomervakantie. Mijn inschatting is

organiseren bestaat uit een

omstandigheden ook volop kansen.

Bouwservice-bus is het mogelijk om deel te nemen aan

dat we niet massaal afreizen naar het zonnige zuiden om te

bijeenkomst met 40 tot soms

De creativiteit komt bij veel mensen

deze digitale vergaderingen. Door de coronacrisis zijn er

genieten van stokbrood, lekkere kaasjes en een goed glas

wel 200 mensen. Met de huidige

bovendrijven met de Koopmans-

wel een aantal belangrijke onderwerpen van de OR-agenda

wijn of een biertje, maar wel heerlijk om even helemaal

richtlijnen inzake het voorkomen van

quiz als mooi voorbeeld. Alle

naar het najaar verplaatst. Denk daarbij onder meer aan de

los te komen van het werk. Namens de Ondernemingsraad

verspreiding van het coronavirus

complimenten voor Lesley en Demi

bedrijfskleding enquête. Alle andere zaken zijn op PLEK via

wens ik iedereen een top zomervakantie toe in welke vorm

die nog tot 1 september van kracht

voor de prima organisatie én aan

onze OR-pagina gecommuniceerd. Het OR-reglement en het

dan ook. Maar wat je ook doet: blijf gezond!

blijven, is het voor ons onmogelijk

alle teams voor hun vindingrijkheid

de gebruikelijke activiteiten te

met betrekking tot de teamfoto’s.

Geert-Peter Maijer

organiseren. Wij gooien de deur

Misschien dat we als PVK ook iets

Voorzitter Ondernemingsraad Koopmans Bouwgroep

echter niet helemaal dicht, maar

dergelijks kunnen organiseren.

OR-jaarverslag zijn hier voorbeelden van.

Wil je iets kwijt?
Mooi om te zien is dat jullie ons steeds beter weten te

zijn wel zo realistisch dat we denken

vinden. Via mail of gewoon persoonlijk contact komen er

dat Sinterklaas rond eind november

Het is in ieder geval niet de bedoeling

toch steeds meer vragen bij ons binnen. Dus wil je iets kwijt

de eerste en misschien wel enige

2020 ongemerkt voorbij te laten gaan.

of heb je een vraag: we staan hiervoor open. Schiet ons

activiteit wordt dit jaar.

Het is aan ons om iets te bedenken,
maar heb je zelf een leuke suggestie

gerust aan als je één van ons ziet of pak de telefoon
en natuurlijk kan je ook altijd een mail sturen naar

Het jaarfeest, dat eigenlijk al

or@koopmans.nl. Uiteraard spreekt voor zich dat alle

volledig in kannen en kruiken was,

vragen en opmerkingen vertrouwelijk worden behandeld.

de reeds geplande tennisavond,

Koffiedik kijken

najaarsactiviteit worden tot nader

Na deze enorm hectische periode aan het begin van dit

order uitgesteld, maar zeker niet

jaar richten we onze aandacht op de tweede helft van 2020.

afgesteld!

De regering laat lichtelijk de teugels wat vieren, maar wat
dit voor de toekomst betekent is koffiedik kijken. De angst
voor een tweede piek in de corona-uitbraak is zeer reëel.
Uiteraard spreekt voor zich dat we alle reden hebben om

12

de ambassadeursdag en een

dan horen we die natuurlijk graag!
Jan Mulder

VAN DE PERSONEELSVERENIGING

OR|
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Bouw | Projecten

GROOT ONDERHOUD
CEINTUURBAAN
TE DEVENTER

PROJECTTEAM:
Projectleider		

: Gerrit Abrahamse

Voorbereiding en inkoop

: René Homan en Maria Hesselink

Hoofduitvoerder		

: Tonny Pereboom

Huurdersbegeleiders

: Nardy Suthof en Simone Eijsink

Vorig jaar na de zomer hebben wij, middels een gewonnen aanbesteding,
opdracht gekregen van Stichting Eigen Bouw om te starten met het

aan de modelwoning en een vooraankondiging van ons

Het team van Tonny heeft de laatste aanpassingen

verbeteren van 30 stuks portiekwoningen aan de Ceintuurbaan in Deventer.

magazine en de presentatie. De brief ging gepaard met

gerealiseerd en gezorgd dat anderhalve week na

heerlijke chocolade en een stresshelm als compensatie

verstrekking van het magazine de modelwoning gereed was

Het project bestaat uit twee gebouwen van drie woonlagen met in totaal vijf

voor de lange aanloop vanuit Eigen Bouw.

voor ontvangst van de bewoners.

portieken met ieder zes woningen. Nadat de modelwoning goedgekeurd was

Modelwoning

Presentatie

en de bewoners geïnformeerd waren over de planning, is vlak voor aanvang

Na het beoordelen van de modelwoning door Eigen Bouw en

Voor de presentatie waren de tafels gedekt en opgefleurd

vanuit Koopmans zijn er nog een aantal kleine aanpassingen

met heerlijke Koopmans/Eigen Bouw taartjes. Kimenai

van de werkzaamheden besloten de start van het project uit te stellen i.v.m.

doorgevoerd.

Installatiebeheer, Eigen Bouw, Gerrit, Tonny, Nardy en

de coronacrisis….

Met de vloer net gedweild en de verf nog nat, zijn direct

Simone waren aanwezig voor de presentatie en uitleg aan

foto’s voor het magazine genomen. De laatste tekstuele

de bewoners. De dag verliep op rolletjes. ‘s Avonds tegen

aanpassingen zijn doorgevoerd, foto’s bewerkt en ‘s avonds

tienen gingen we met een voldaan gevoel naar huis.

De mechanische ventilatie box vervangen door een

nog naar Lieke gestuurd. Alles om het magazine op tijd

De meeste handtekeningen waren al binnen en de

nieuwe.

gedrukt te krijgen, want twee dagen na afronding van de

technische opnames waren al zoveel mogelijk gepland.

modelwoning konden wij de magazines (nog warm van de

Onze planning leek niet meer in gevaar te komen. We

drukker ) overhandigen aan de bewoners en ze uitnodigen

zouden het gaan redden om voor de bouwvak klaar te zijn!

•

Aan het gebouw:
•

Gevelonderhoud;

voor de presentatie.

•

Buitenschilderwerk van houten onderdelen aan het

De bewoners zijn gelijk in tijdsblokken ingedeeld, zodat er

Corona

gebouw en de bergingen;

niet te veel tegelijk aanwezig zouden zijn.

Toen nog niet wetende dat corona roet in de planning zou

Buitenschilderwerk van het betonkozijn van de centrale

gooien!!!

entrees;

Wat ontzettend balen! De trein liep zo mooi, maar helaas

Het na-isoleren van de begane grondvloer, spouw en

moesten we de eerste technische opnames verplaatsen. De

dak van de appartementen;

focus lag op volgende - hopelijk versoepelde - maatregelen

•

(Deels) vervangen dakbedekking;

van het RIVM. Maar helaas moesten we deze mensen ook

•

Vervangen dakrand en hemelwaterafvoeren;

afbellen. De bewoners van blok 1 hebben we nu verplaatst,

•

Rookgasafvoer voor de combiketel aan de achtergevel

de rest volgt later tot nadere orde van het RIVM (dit

monteren.

schrijven is van 20 april).

•
•

De renovatiewerkzaamheden
Aan de hand van de vraag- en eisenspecificatie van de

Voorbereiding bewonersconsulenten

opdrachtgever zullen we de volgende werkzaamheden gaan

Medio december 2019 hebben wij ons als Koopmans Bouw

dan eindelijk van start te kunnen gaan.

verrichten.

b.v. middels een brief geïntroduceerd bij de bewoners en

Uiteraard zijn mensenlevens en een goede gezondheid het

verteld dat we gaan starten met de modelwoning.

belangrijkste in deze onzekere periode, maar was het mooi

gerealiseerd te krijgen, zodat we na de bouwvakvakantie

In januari van dit jaar zij we begonnen met het opzetten

geweest dat onze strakke planning uitgevoerd en gehaald

•

Vervangen kozijnen in achtergevel door houten kozijnen;

van een magazine waarin we de bewoners het plan met

had kunnen worden. En dat, nu jullie de Koopmanskoop

•

Ramen en deuren worden nagekeken en daar waar

bijbehorende werkzaamheden uitleggen. Wat we van de

lezen, het project al in volle gang was.

nodig wordt tochtafdichting vervangen;

bewoners verwachten en zeker zo belangrijk wat ze van ons

Binnen drie maanden van start modelwoning naar het

Vervanging plafond toilet en realiseren van een

kunnen verwachten. We leggen de planning voor en nemen

brengen van de Hoera-brieven; dat is een supermooi

brandwerende achterwand;

de begeleiding door. Daarnaast geven we een beeld van de

resultaat met 100% deelname!

Inkorten binnendeuren in verband met ventilatie in de

financiële gevolgen en compensatie die vanuit Eigen Bouw

woning;

vergoed zal worden.

Namens het Projectteam,

•

Schilderen buitenkant vaste kast en balustrade balkon;

Begin februari zijn wij, Nardy en Simone, persoonlijk bij de

Nardy en Simone

•

Moederhaard vervangen door combiketel;

mensen aan de deur geweest. We hebben een brief bezorgd

•

Geiser demonteren;

met daarin informatie over de stand van de werkzaamheden

In de woningen:

•
•
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We hopen de technische opnames nog voor de bouwvak
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HR | EVEN VOORSTELLEN

Harold Houtveen

Marco Meijerink

Doné Woldberg

Petra Landman

Graag wil ik mij even voorstellen.

Leuk dat ik mezelf even mag voorstellen in de

Ik ben Marco Meijerink, 49 jaar, getrouwd met Corine en

Koopmanskoop! De kans om mezelf te introduceren kreeg

54 jaar en geboren en getogen in Leusden (volgens

geboren en getogen in Enschede. Na een zestal jaren in

ik al in het filmpje op PLEK waarin Lieke verschillende

sommige Oosterlingen is dit aan de juiste kant van

Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Doné Woldberg,

Laren (Gld) gewoond te hebben, zijn wij in 2004 verhuisd

thuiswerkplekken bezoekt. Maar voor degenen die dat

Amersfoort). Ben getrouwd met Lucienne en wij hebben

39 jaar en woonachtig in Nieuw Heeten. Ik woon daar samen

naar ons huidige adres in Haaksbergen en sinds 2006 de

filmpje niet hebben gezien: op 1 april ben ik begonnen bij

samen twee kinderen. Demi (20) en Rody (19). Ook heb ik

met mijn vrouw Kim en drie zoons: Gijs (6), Joep (4) en

trotse ouders van onze dochter Silke. Naast mijn gezin

Koopmans als directiesecretaresse. Ik ondersteun Kristian

nog een dochter (Janou) van 28 die vorig jaar bevallen is van

Mees (1).

ben ik in mijn vrije tijd actief bezig met het houden van

Makkinga en Nico van der Zee. Het was natuurlijk een rare

een meisje (Novi). Hoewel het nog niet zo voelt ben ik dus

In februari dit jaar ben ik bij Koopmans begonnen als

postduiven om deel te nemen aan wedvluchten en zoek

periode om te beginnen bij een nieuwe werkgever. Maar

al opa. Mijn vrouw heeft samen met haar tweelingzus een

uitvoerder op het werk Gerbrandy te Utrecht.

ik veelal de gezelligheid op bij familie en vrienden. Als

desondanks waren de afgelopen maanden al heel leuk! Dus

favoriete vakantieland staat Noorwegen bij mij bovenaan,

dat is veelbelovend voor de komende tijd, waarin we hopelijk

terwijl ook het bezoeken van de Isle of Man motorraces nog

wat meer op kantoor zijn.

Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Harold Houtveen,

winkel (L’ans) in Leusden waar ze dameskleding verkopen.

Hallo collega’s,

Mijn werkervaring

op de 'To Do List' staat.

Ik ben begonnen als timmerman bij Coen Hagedoorn,

Ik ben begonnen als timmerman en doorgegroeid naar

waarna ik na twee jaar als werkvoorbereider bij Van Den

voorman en daarna naar uitvoerder.

Breemer in Almere ging werken. Dit was een kleinere

Voor Koopmans was ik werkzaam bij Hegeman Bouwgroep

Qua sport ben ik twee keer in de week in de tennishal te

samen met onze kinderen Evy (5) en Luc (4) in het pittoreske

aannemer, waarbij ik als enige werkvoorbereider alle

Almelo. Daar heb ik in 2,5 jaar als uitvoerder vier werken

vinden voor een tennisles en een partij gezellig dubbelen

Beltrum. Dat is niet mijn geboortegrond; mijn roots liggen

facetten van calculatie, voorbereiding, kopersbegeleiding

onder mij gehad; van utiliteitsprojecten als NOM-

met vrienden. Op de zondagmorgen zit ik meestal op de

in Enschede. We wonen alweer 6 jaar in Beltrum, waar we

en oplevering doorliep. Na acht jaar veel geleerd te

keurappartementen tot 3- en 4-laagse woningbouw en

mountainbike om samen met mijn fietsmaatjes tochten te

proberen in te burgeren tot echte Achterhoekers. Mijn vrije

hebben ben ik in 1998 begonnen bij Heijmerink, waar

gevel-renovatie.

maken door het prachtige Twentse land.

tijd vul ik met lezen en sporten. Verder wonen we buitenaf

werkvoorbereider en snel doorgegroeid naar projectleider.

In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan mijn kinderen en

Na mijn bouwkundige opleiding ben ik gestart bij architect

In 2012 is Heijmerink gefuseerd met JP van Eesteren

vrouw. Daarnaast mag ik graag bezig zijn in de tuin en in de

Sylvan van der Linde en heb daar bijna 28 jaar met veel

Een aantal van jullie heb ik inmiddels in real life ontmoet,

en heb ik vanaf 2013 als bedrijfsleider de VOR-vestiging

garage waar ik van alles maak van hout.

plezier gewerkt in de functie van bouwkundig tekenaar,

maar op het moment van schrijven nog lang niet iedereen.

(Verbouw Onderhoud en Renovatie) in Amsterdam mogen

Ook ben ik in het bezit van een oude Land Rover 88 Light

projectleider en chef de bureau. Begin 2017 heb ik de

Ik kijk ernaar uit kennis te maken, dus ik sluit af met: tot

begeleiden. De VOR is gehuisvest in het kantoor van Voorbij

weight van 1973 waarin we samen rond toeren met mooi

overstap gemaakt naar Van Wijnen in Deventer om daar

gauw!

in Amsterdam. Als je er weleens geweest bent denk je dat

weer.

als hoofd projectvoorbereiding aan de slag te gaan. Een

je bijna in Engeland zit, je kan je niet voorstellen dat het nog

Verder sport ik twee keer in de week om de spieren soepel

bewuste keus om samen met de ontwikkelaars van Van

Amsterdam is. Na vijf jaar bijna iedere dag in de file gestaan

te houden.

Wijnen nieuwbouwopgaven en transformaties in het

Ik ben 37 jaar en ik ben getrouwd met Frank. We wonen

en dan is er in en rondom het huis altijd genoeg te doen…

een aantal collega’s mij van kennen. Ook hier gestart als

te hebben, heb ik in 2018, en na precies 20 jaar Heijmerink/
JP van Eesteren, een overstap gemaakt naar Van Wijnen in

voortraject kosten gestuurd te ontwikkelen en verder uit te
Groeten, Doné

werken.

Harderwijk. Soms gebeurt het weleens dat je een verkeerde
keuze maakt en dat het gras geeneens groen is aan de

Na drie jaar ben ik de uitdaging aan gegaan om over te

andere kant. Maar ik denk zelf dat ik meer groen/paars dan

Vanaf mijn 8e jaar heb ik altijd gevoetbald en ben hier, na het

stappen naar Koopmans. Voor mij geen onbekend bedrijf

senior projectcoördinator en werk nu bijna drie maanden bij

rood in mijn bloed heb.

afscheuren van mij achillespees mee gestopt. Nu sla ik af

aangezien ik bij het architectenbureau dikwijls heb

Koopmans aan mooie projecten zoals bouwdeel H Almere

en toe een balletje op de tennisbaan en fiets ik geregeld een

samengewerkt met Koopmans om mooie projecten te

Duin, Waterfront in Harderwijk en ga ik vanaf begin juni het

Ik ben dan ook blij dat ik 1 maart begonnen ben bij

rondje op de mountainbike. Naast het sporten lopen mijn

realiseren. Met veel van jullie is het dus een weerzien na

projectteam voor Doorslagzone Nieuwegein ondersteunen.

Koopmans en het voelt weer als thuiskomen. Ondanks dat

vrouw en ik ook graag een rondje met de hond of zijn we

enkele jaren!

het toch een ander TBI-bedrijf met andere mensen is. Ik heb

lekker rondom het huis bezig.

even mogen snuffelen aan de realisatie van de Boothuizen

We leven in een bijzondere tijd en het is als nieuwkomer dan

Tijdens mijn eerste gesprekken begin dit jaar met de

ik mede door de open en prettige werksfeer met collega’s

in Harderwijk, maar ik ben nu fulltime als projectmanager

ook wat lastiger om fysiek kennis te maken met collega’s,

directie en enkele collega’s was ik snel enthousiast, had

al aardig mijn draai gevonden. Ik hoop dan ook, gezien mijn

met Sigma en De Binnenbocht op Cruquius in Amsterdam

maar ik hoop velen van jullie te mogen ontmoeten.

ik direct een goed gevoel en zag ik geen reden om deze

opgedane ervaring in de architectuur en bouwsector, een

overstap niet aan te gaan. Op 1 maart ben ik gestart als

>>

toegevoegde waarde te zijn voor Koopmans.

Groeten,

aan het werk.

>>
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Harold Houtveen

Ondanks de coronaperiode en het veelal thuis werken heb
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HR | EVEN VOORSTELLEN

Fons Welman

Simone Eijsink

Hallo collega’s,

ontwikkelen! We hebben een leuk team van collega’s waar

Hallo collega’s

ik nu mee samenwerk.
Ook ik mag me in deze nieuwe Koopmanskoop aan jullie

Ik ben Fons Welman, 60 lentes jong en woonachtig in

Stagiaires
Koopmans
Op de vragen 'Wat is je eerste indruk van Koopmans en haar
medewerkers?', 'Hoe ervaar je je stageperiode?' en 'Zien we je nog
eens terug?' hebben we van iedereen een paar leuke antwoorden
geselecteerd en samengevat in de volgende quotes:

voorstellen.

Ik hoop ook jullie allemaal nog wat beter te leren kennen.

Weerselo. Geboren en getogen tukker, maar wel ééntje

Ik ben Simone Eijsink, 47 jaar en heb twee kinderen. Een

Helaas gooit corona hierbij wat roet in het eten nu we allen

met een wereldse blik. In mijn vorige actieve loopbanen

Laura Morsink (stage afdeling Administratie):

zoon Daimen van 13 en een dochter Noèll van 11. We wonen

veel thuis werken. Maar ik ga er vanuit dat het snel weer

ben ik actief geweest bij de Koninklijke Marine en later

'Het viel me op dat medewerkers erg trots zijn om voor Koopmans

samen met mijn vriend Hugo in Stepelo (buitengebied

goed komt, 9 juni gaan we weer starten met de technische

als wereldwijd servicemonteur in de waterbehandeling.

te werken en veel plezier hebben in hun werk.'

Haaksbergen).

opnames. Heerlijk weer op pad onder de mensen!

Laatstelijk was ik werkzaam bij Vliegveld Twenthe

Daar hebben we twee jaar geleden onze woning compleet

Evenementen, waar ik verantwoordelijk was voor de

Daniëlle Jas (stage bouw Almere Duin):

verbouwd, waarbij we zoveel mogelijk zelf hebben gedaan.

In eerste instantie ben ik nu twee dagen in de week

elektrische installaties. Sinds 23 maart ben ik hier bij

'Ik vind het een goed initiatief van het bedrijf dat er een

Ik vond het super om weer met de 'bouw’ bezig te zijn.

werkzaam bij Koopmans, één dag in de week werk ik nog

Koopmans en het bevalt me goed. Doordat het coronavirus

introductiedag wordt georganiseerd voor de nieuwe werknemers

Van het brainstormen over indelingen, het ontwerpen van

als receptioniste/telefoniste bij Plus Retail, inval voor

over de wereld golfde, kreeg ik alle tijd om een geweldige

en stagiaires.'

het huis en de nieuwe aanbouw, tot het aansturen van de

langdurige ziekte. Daarnaast doe ik nog af en toe een klus

bak informatie over te nemen van mijn voorganger Hans

ZZP’ers en het helpen met de sloop en de opbouw.

voor Simeij.

Boersma. Een geweldige job die mij op het lijf geschreven

Lotte Keizers (stage afdeling KAM):

is!

'Leuk, leerzaam, druk en veel afwisselende werkzaamheden.'

Wat heb ik zoal gedaan: voordat mijn kinderen geboren

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, zoals

zijn heb ik ruim 10 jaar gewerkt bij Brok Interieurbouw

bootcamp, skiën en schaatsen.

In de vrije tijd ga ik graag fietsen, niet op professioneel of

Brendan Ubbink (stage Ontwikkeling):

als commercieel medewerker binnen- en buitendienst,

Motor en cabrio-rijden met de auto van mijn vader doe

amateur niveau, maar van terras naar terras. En tussen

'Door de coronacrisis kwamen de fysieke contactmomenten te

een superleuke baan waarbij ik ook veel op de bouw

ik ook graag. Creatief bezig zijn met o.a. schilderen,

de terrassen door genieten we van al het natuurschoon.

vervallen, maar dankzij videocalls heb ik op deze wijze mijn stage

kwam. Onder de naam Simeij, ben ik 9 jaar geleden

decoreren, inrichten huizen en visagie. Het laatste projectje

We hebben dan ook al menig vakantie besteed aan het

kunnen voortzetten.'

gestart met het geven van interieuradviezen; af en toe een

was het ontwerpen en samen realiseren van ons tuinplan

fietsplezier en daardoor meerdere Europese landen

muurschildering, maar voornamelijk als fotograaf. Naast

wat nu bijna klaar is. Mijn wens is om nog een keer rond te

bezocht. Verder houd ik de voetbal bij vanuit de luie stoel

Tim Zents (stage Werkvoorbereiding):

de familie-en portretfotografie kwam ik al snel terecht in de

trekken door Australië, maar dan met Hugo en de kinderen.

en mogen ze me wakker maken voor de formule 1. Heerlijk

'Ik ben via de stagepartnermiddag in contact gekomen met

interieurfotografie. Ook heb ik voor diverse bouwbedrijven

Ook vind ik met vrienden en vriendinnen op stap, koken

genieten van een lekker koud biertje tijdens een barbecue

Koopmans, wat een interessant en hecht bedrijf blijkt te zijn.'

gewerkt, waarbij ik zijdelings betrokken was bij de verbouw

of een saunadagje ook heerlijk. Verder hou ik wel van een

is aan mij wel besteed. Ik logeer met enige regelmaat bij

van sociale huurwoningen.

feestje en gezelligheid!

mijn vriendin in Hengevelde. Zij woont op een woonboerderij

Sedef Gültekin (stage Uitvoering) niet op de foto:

buitenaf. Daar is dus altijd genoeg te doen. Kortom;

'Ik zou graag later bij Koopmans willen werken of met Koopmans
werken.'

Een nieuwe uitdaging: Ik hou ervan om op pad te gaan en

Groeten,

Koopmans heeft er een druk baasje bij gekregen, maar

met diverse mensen in contact te komen, gesprekken te

Simone Eijsink

eerlijk gezegd, ik zou niet anders willen!

voeren, verkopen, netwerken en bemiddelen.

Hebben wij nog geen kennis met elkaar gemaakt, kom dan

Tycho Mols (stage Uitvoering):

Vandaar dat ik nu de kinderen wat groter zijn op zoek ben

gewoon een keer de repro inlopen voor een praatje.

'Doordat ik ook de kans krijg om zelfstandig bezig te zijn met

gegaan naar een nieuwe uitdaging, het liefst een veelzijdige

opdrachten en deze verder uit te zoeken, voel ik me ook als een

baan. Voorkeur voor affiniteit met de bouw en het werken

deel van het projectteam en ga met plezier naar mijn stage.'

op locatie/naar de klanten toe! Daarnaast zou ik het super
vinden om in een enthousiast team met collega’s samen te

Sam Wolbers (stage afdeling Woonadvies):

werken.

'Tijdens mijn stage voel ik dat ik serieus genomen word, en dit
geeft mij veel motivatie en vertrouwen in mijn werk.'

Nu ben ik werkzaam als huurdersconsulent op de afdeling
Woonadvies bij Koopmans; missie geslaagd ! Een
geweldig mooie uitdaging om deze afdeling samen verder te

>>
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WAT HEEFT CORONA
ONS IN POSITIEVE
NEKNED ZIN GEBRACHT?!

De hobby van:

Door: Tom Mulder

De maatregelen om de corona-uitbraak in Nederland te beheersen hebben
ons allen in één klap gedwongen om ons leven aan te passen. Op het
werk, op straat, in de supermarkt en zelfs thuis zijn we collectief een andere
weg in geslagen en hebben we afstand gedaan van onze gewoonten. De
negatieve effecten op financieel en sociaal gebied en de gevolgen voor de
gezondheidszorg zullen zelfs pas over langere periode duidelijk worden, maar
zijn toch al veelbesproken. Toch zal deze plotseling ingetreden opgelegde
gedragsverandering ook heel goed een positieve uitwerking kunnen hebben
op ons allemaal en de wijze waarop we samen werken, leven en plezier
maken. Laten we samen deze positieve effecten omarmen en meenemen
naar ‘het nieuwe normaal’!
•

•

•

In sneltreinvaart hebben we ons de digitale

•

Met ons allen bleven we maanden lang thuis om

JAN MUNSTERMAN

hulpmiddelen eigen gemaakt waarmee we de

de ouderen en zieken om ons heen te beschermen.

mogelijkheid hebben om op afstand, zelfs vanuit huis,

Waar de individualisering van de maatschappij een

overleg te voeren met (groepen) collega’s in beeld en

veelbesproken onderwerp is, bleek in één keer het

geluid. Hiermee besparen we reistijd naar kantoor of

tegendeel. Eensgezind hebben we vrijheden tijdelijk

naar de bouwplaats en dragen daarnaast ook fors bij

opgeofferd om samen het coronavirus onder controle te

Ik houd reeds 20 jaar Tinkers. Dit zijn van oorsprong

aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Laten we bewust

krijgen. We hebben laten zien dat we tot enorm veel in

Ierse zigeunerpaarden die de huifwagens trekken. 20 jaar

blijven van de impact van het vele reizen en dit waar

staat zijn wanneer we ons allemaal inzetten voor één en

geleden zijn ze naar Nederland geïmporteerd, waarna er

mogelijk beperken!

hetzelfde doel.

een stamboek is opgericht.

Omdat het bezoeken van de bouwplaatsen aan banden
is gelegd en festiviteiten niet door zijn gegaan, hebben

Er zullen ongetwijfeld veel meer positieve effecten bestaan

Wij hebben vier Tinkers; het zijn rustige, trouwe dieren die

we ons allemaal gestort op het delen van foto’s, filmpjes

die ontstaan zijn door de plotselinge gedragsveranderingen

alles voor je willen doen als je er goed voor bent. Ik rijd deze

en vlogs. PLEK is hiervoor een uitstekend kanaal en

die we allemaal hebben ondergaan. Hiermee kunnen we

aangespannen voor een marathonwagen in de combinaties

wat blijkt: door het delen van de vele gebeurtenissen

samen vormgeven aan ‘het nieuwe normaal’.

éénspan, tweespan, klavertje 3 en vierspan. Ook rijd ik

en bouwactiviteiten zijn we met ons allen veel meer

ze af en toe onder het zadel. Ik rijd recreatief, dus geen

betrokken bij alles wat we met elkaar bereiken. Laten

wedstrijden.

we blijven filmen, vloggen en delen!

Het is zeer ontspannend om met de paarden in de bossen te

Het is ons allemaal duidelijk geworden hoe waardevol

rijden; je komt als een ander mens terug.

sociale contacten zijn in ons dagelijkse leven. Of het
nu gaat om collega’s, ouders, vrienden of zelfs de vele

Groeten,

onbekenden die op hetzelfde terras zaten, we zijn dit

Jan Munsterman

gaan waarderen. Laten we onze sociale contacten
blijven waarderen en aandacht hebben voor elkaar, ook
wanneer dit weer vanzelfsprekend lijkt.
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Na afstemming van de aanvliegroute in bouwteam, werd
het team uitgebreid met BDG Architecten en Nieman
Raadgevende Ingenieurs. Inclusiviteit en circulariteit
zijn begrippen die verweven zitten in het plan. Door de
opdrachtgever mee te nemen in de diverse scenario’s
waarin de vraagspecificatie bestaat uit verduurzaming,
modernisering, installatieconcept (gasloos), planmatig
onderhoud en 12 nieuwe appartementen, konden we een
heldere basis leggen voor een verder uit te werken plan.
Het uiteindelijk te realiseren plan konden we in oktober
presenteren aan beide directies. In een Turnkeyovereenkomst werd een en ander bekrachtigd en konden we
verder met de aanvraag van de omgevingsvergunning.
In december zijn we begonnen met het treffen van de
voorbereidingen om de realisatiefase vanaf februari in te

MODERNISERING VAN
60 + 12 NIEUWBOUW
APPARTEMENTEN
AAN DE MIDDELWEG
TE ZWOLLE

kunnen zetten.
Inclusiviteit wordt onder andere ingevuld door een leerling
bouwplaats in samenwerking met het Deltion College te
Zwolle.
Wat betreft circulariteit is er gekozen drie grotere
disciplines binnen het project in te vullen (nieuwe dekvloer,
dakbedekking en geluids-en thermische isolatie). Een
vierde uitwerking door garageverkoop van nog bruikbare
sloopmaterialen, kan helaas zijn doorgang niet krijgen
vanwege de corona-maatregelen.
De huidige bewoners zijn allemaal vanaf begin dit jaar
vertrokken. Er zullen een zestal huurders intrede doen in
hun vernieuwde complex.
Het uiteindelijke plan mag bijzonder genoemd worden
in alle facetten. Een ontwerp waarin het uiterste uit de,
soms beperkte, mogelijkheden gehaald is. Begin 2021 mag
deltaWonen de trotse eigenaar zijn van 72 vernieuwde,
energiezuinige appartementen die voor tenminste de

In februari van dit jaar zijn we
begonnen aan de Middelweg
met de sloopwerkzaamheden en

aankomende 30 jaar weer in een mooi en duurzaam ‘jasje’ is
gestoken.
Namens het projectteam,
Gerrit Abrahamse

asbestsanering in opdracht van
Woningbouwvereniging Stichting
deltaWonen te Zwolle. Een klein jaar

PROJECTTEAM:
Projectverantwoordelijke

: Gerrit Abrahamse

geleden heeft Koopmans dit bijzondere

Ontwikkeling		

: Sjoerd Hesselink

project vanuit een selectieprocedure

Projectleiding		

: Gerrit Abrahamse

Voorbereiding		

: René Homan en Maria Hesselink-Sanderink

Uitvoering		

: Patrick Evers

Inkoop			

: Erik Elzink

Calculatie		

: Peter Teutelink en Jeroen Borgonjen

verworven.

Bouwplaatsmederwerkers : Henkjan Overmeen, Dennis Klein Koerkamp,
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SAMEN STRIJDEN VOOR DE

WINST – KOOPMANS QUIZ
Eindstand

Na een aantal weken thuis te hebben

1. Beat Covid | Spijkers en Nagels - 325 punten

doorgebracht, zonder even gezellig bijkletsen met

2. #wezijnerklaarvoor | BIM bereiders – 323 punten

collega’s, werd het tijd om hier verandering in

4. Team Achterveld | Fantastic 4 – 315 punten

aan te brengen. 28 april jl. was het dan zo ver,
de start van de Koopmans Quiz! In vijftien teams

3. Gilde van de Gulden Hand – 316 punten
5. Koopvrouws – 308 punten

rs
BIM Bereide

van vier personen gingen collega’s met elkaar de

6. Samen Sterk – 307 punten
7. Zandhappers – 301 punten
8. KYT-bestuur – 297 punten

Gilde van de Gu

lden Hand

strijd aan. Wie wordt de winnaar van de eerste

9. Team Twente – 283 punten
10. A-Team – 279 punten
11. Strandjutters – 223 punten

Koopmans Quiz?

12. Team Cruquius – 174 punten

Contact onderhouden met collega’s is

Tot de laatste ronde stond er steevast

in de coronatijd lastiger. Je ziet elkaar

één team op de koppositie, ze leken

niet of nauwelijks fysiek en wanneer je

bijna niet meer te verslaan, maar niets

elkaar spreekt gaat het eigenlijk altijd

was minder waar. Uiteindelijk hadden

over werk. Om collega’s toch meer bij

we een gedeelde eerste plek, wie had

elkaar te brengen, ontstond het idee

dat gedacht!

Fantastic

om iets te organiseren waardoor je
contact met elkaar opneemt zonder

Wij feliciteren de volgende teams van

dat het direct over werk gaat. Hiervoor

harte met het behalen van de eerste

is de Koopmans Quiz in het leven

plek:

geroepen! Vijftien teams met collega’s

•

Spijkers & Nagels

Spijkers & Nagels

Petra Landman, Anouk Kwakkel,

van diverse afdelingen hebben

Zandhappers

Kristian Makkinga & Roel Wijlens

deelgenomen aan de quiz en via
allerlei digitale mogelijkheden contact

KYT-bestuur

•

Beat Covid

met elkaar gehad om de vragen zo

Stefan Albers, Simon ter Braak,

goed mogelijk te beantwoorden. Dit

Kirolos Abdalla, & René ten Thije

heeft erg goed uitgepakt en iedereen
deed enthousiast mee.

Allen hartelijk dank voor jullie
deelname en wie weet tot de volgende

Vijf weken lang streden de teams

Koopmans Quiz!

Samen Sterk

tegen elkaar in vijf rondes, waarbij
in elke ronde een ander onderwerp

Namens de organisatie,

centraal stond. De quiz is gestart met

Demi Scholte Lubberink

The A Team

vragen over Koopmans en vervolgens

Team Twente
Team Achterveld

kwamen de onderwerpen corona,
sport, films/televisie en muziek aan
bod. Ook waren er bonusvragen
waarmee de teams extra bonuspunten
konden verdienen door een rebus op
te lossen en een leuke groepsfoto in te
sturen. Zie hierbij het mooie resultaat
van alle groepen!

Koopvrouw

s
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PROJECTTEAM:

Projectverantwoordelijke

: Dennis van Kranenburg

Ontwikkeling		

: Ebbe van Wijngaarden en

			

: Ferdie Lubberman, Niels de 		

			

Kinkelder, Martijn Kosters, Said 		

			

Akachar, Dennis Nijhof (Mobilis),

			

Jelle Straver (Nico de Bont), Linda

			

Braakman (Trainee)

Uitvoering		

NIEUWE PLANTAGE
TE AMSTERDAM

Lotte Slaghekke

Voorbereiding		

			
			

: Johan Kuiper, Laurens van Dort,
Rodney Ikelaar (Mobilis),
Willem Pollé (Nico de Bont)

Inkoop			

: Gert Jan Borghuis

Calculatie		

: Raymond Rillman

Locatiecoördinator

: Mariëlle Blankestijn-van Westerlaak

Projectadministrateur

: William Mosink (Nico de Bont)

voor de drie bouwprocessen

Inmiddels (april 2020) is de bouwkuip

moeten in nauw overleg met elkaar

voor het overgrote gedeelte ontgraven,

Koopmans, Mobilis en Nico de Bont) wordt in opdracht van Syntrus Achmea

afgestemd en uitgevoerd worden.

worden de poeren gestort en zijn de

Real Estate & Finance het voormalige verpleeghuis Sint Jacob uit 1866 aan

Zo is de toegang tot het monument

monolithische vloeren gereed. De

slecht bereikbaar als de kelder

komende weken tot aan de bouwvak

eromheen wordt gerealiseerd. Ook

staan in het teken van de ruwbouw

kent het project de nodige risico’s

van de parkeergarage. Na gereedheid

met o.a. trillingen in relatie tot het

van het kelderdek kan er gestart

Door VOF De Nieuwe Plantage (een bouwcombinatie van drie TBI-bedrijven;

de Plantage Middenlaan in Amsterdam vernieuwd.
Architecten CIE heeft een plan gemaakt, waarbij het carré

kerkzaal op de eerste verdieping blijft intact en krijgt

bijbehorende monument en rondom

worden met de plaatsingen van de

rondom het monument is gesloopt. Dit is het deel van

een passende functie. Met een speciale doorgang is het

gelegen woningen. Daarnaast is

betonnen sandwich gevelelementen.

het oorspronkelijke Sint Jacob dat in de jaren ’70 en ’80

monument met binnentuin straks vanaf de Plantage

het monument inmiddels rondom

Hier tegenaan worden de tunnels

gebouwd is. Op deze plek komt de nieuwbouw met zeven

Middenlaan te bereiken. Dit was voorheen niet het geval.

ontgraven. Hiervoor diende het

geplaatst, waarmee het casco van de

monument eerst gestabiliseerd te

bovenbouw wordt gerealiseerd.

bouwlagen met 305 appartementen en 20 stadswoningen
met een parkeerkelder. De appartementen zijn grotendeels

Het project is onder te verdelen in drie bouwprocessen;

worden door in de gewelven een

levensloopbestendig en bestemd voor senioren. Syntrus

onderbouw, bovenbouw en monument. De onderbouw

verankeringsconstructie aan te

Achmea Real Estate & Finance verhuurt de appartementen

wordt gerealiseerd door Mobilis, Koopmans houdt zich

brengen.

en stadswoningen in de vrije sector.

bezig met de bovenbouw (nieuwbouw) en Nico de Bont is
verantwoordelijk voor renovatie van het monument. Dit

Uniek in dit project is het monumentale bouwdeel op het

alles onder de naam VOF De Nieuw Plantage. Een mooie

binnenterrein dat wordt gerestaureerd. Dit wordt de locatie

samenwerking tussen drie TBI-bedrijven.

waar Amstelring 24-uurszorg gaat bieden aan cliënten
met dementie. De bouwwerkzaamheden omvatten onder

Het project kent de nodige uitdagingen. Zo bouwen we op

meer diverse isolatietoepassingen, zodat het gebouw aan

een kleine postzegel in Amsterdam tegenover Artis. Inzet

de juiste duurzaamheidseisen voldoet. De monumentale

van machines en het uitvoeren van de werkzaamheden

foto's: Marnix Klooster
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Martin Wennink 12,5 jaar
bij Koopmans

Koopmans in dienst. Een hulpvakman
die in alle disciplines van de bouw kon
meedraaien kwam natuurlijk altijd

Ook collega Martin Wennink werd

wel van pas. Dat bleek een goede zet.

in het zonnetje gezet vanwege een

Martin heeft in meerdere ploegen

behaalde mijlpaal en wel het 12,5-

gezeten waarvan de laatste jaren in de

jarig dienstverband. Op het project

conceptploeg met Herman Hakkers,

Ricardo in Amsterdam werd Martin

Justin Krone en Arjan Potgieter.

getrakteerd op koffie met gebak én

hij een aantal mooie projecten mogen maken, veelal

natuurlijk met de juiste onderlinge

Martin is een harde werker en een

afstand. Bloemen waren er voor het

echte teamspeler. Met zijn jarenlange

huisadres en de speld… ja, de speld

ervaring is hij altijd op elke bouw meer

laat nog even op zich wachten.

dan welkom. Wij feliciteren Martin
nogmaals met zijn jubileum en zullen

appartementencomplexen. Toch is zijn standaard zin

Ronnie Spoelder 12,5 jaar in dienst

bij de uitvoerdersvergadering: ‘ik werk hier nog niet

Zoals gezegd kwam Martin 12,5 jaar

ook hem later dit jaar op gepaste

zo lang, hoe zit dat?’ Vanaf heden gaat dat helaas niet

geleden in dienst bij Koopmans.

wijze de gouden Koopmansspeld

meer op Ronnie, want nu weet iedereen dat je al 12,5

Daarvoor werkte hij al regelmatig bij

overhandigen.

jaar in dienst bent bij Koopmans.

ons voor een onderaannemer. Toen het
werk daar wat afnam kwam Martin bij

Jan Mulder

Op zondag 1 maart was Ronnie Spoelder 12,5 jaar in

Tja, en dan al die anekdotes en uitspraken. Iedereen

dienst bij Koopmans. Dit hebben we onder het genot

die Ronnie kent weet dat hij gek is op koeken.

van een hapje en een drankje gevierd op woensdag

Vertegenwoordigers zijn dan ook alleen welkom bij

4 maart op kantoor Enschede in het bijzijn van zijn

Ronnie als ze koeken meebrengen naar de bouw. Hij

collega’s.

schreeuwt dan al van een afstand: 'he’j wa koek’n

40-jarig jubileum Harry Peters

bie oe?' En die harde stem, hij heeft niet voor niks als

Op dinsdag 12 mei jl. was collega Harry Peters 40 jaar in

Normaal kost het best wat moeite om input

bijnaam ‘Decibel’. Daarnaast noemt hij niemand bij

dienst bij Koopmans. Een mijlpaal waar Koopmans normaal

aangeleverd te krijgen voor een toespraak, maar voor

naam, want iedereen heet ‘Hé Gaapert’. En zo waren

gesproken uitgebreid bij stil staat, maar dat was in verband

Ronnie niet. De anekdotes en uitspraken van Ronnie

er nog veel meer dingen…. MAAR, iedereen waardeert

met de coronamaatregelen helaas nu niet mogelijk.

stroomden binnen. Iets waar Ronnie eigenlijk helemaal

Ronnie ontzettend voor de collega die hij is. Altijd

Ondanks dat werd Harry vanzelfsprekend gehuldigd voor

niet op zat te wachten, maar waar we met elkaar

behulpzaam, sociaal, plezierig, een gouden kerel en

het behalen van deze mijlpaal. Plaats van handeling was

uiteindelijk verschrikkelijk veel lol om hebben gehad.

altijd eerlijk!

het project in Doetinchem waar Hans Smit Harry in de

Na zijn schooltijd is Ronnie begonnen bij Aan de

Ronnie is getrouwd met zijn Marieke en ze hebben

In mei 1980 kwam Harry samen met zijn vader Jan, die

Stegge Bouw in Goor, waarna hij de overstap heeft

twee kinderen, Luuk en Rosan. In zijn vrije tijd gaat hij

al meerdere jaren bij ons werkte, bij Koopmans. Met zijn

gemaakt naar Plegt Vos in Oldenzaal. In 2007

met zijn zoon naar alle thuiswedstrijden van FC Twente

MAVO diploma op zak was het maar afwachten of Harry het

zag hij een mooie nieuwe uitdaging bij Koopmans

en fietst hij graag. De gouden speld is door Ronnie in

vak van metselaar onder de knie zou krijgen. Oud-collega

voorbij komen in de rol van Hoofduitvoerder en zo

ontvangst genomen en opgespeld door Roel Wijlens. In

en uitvoerder Benno Veldhuis had het echter goed gezien;

geschiedde het. In de 12,5 jaar dat hij in dienst is heeft

het weekend was er al een mooie bos bloemen bezorgd

Harry pakte het metselen vanaf het begin goed op en het

aan het thuisadres.

duurde niet lang of hij metselde probleemloos met de grote

buitenlucht, én met de nodige onderlinge afstand, toesprak.

mannen mee.
Bij deze willen wij Ronnie nogmaals feliciteren met het
bereiken dan deze mijlpaal!

Inmiddels is hij een van de ervaren metselaars van de
ploeg die naast Harry bestaat uit Niels Bouwman, Jannes
Beltman, Arjan Paalman, Thorsten Nossels, Werner
Dimmendaal, Maurice Jasper en nieuwkomer Jarno Drenth.
Een mooie mix van jong en oud en stuk voor stuk echte
vaklieden.
Wij hopen op een later moment dit jaar het jubileum van
Harry te mogen vieren op een wijze en met de aandacht die
het verdient. Harry was echter al zeer in zijn nopjes met
de mooie woorden van Hans, de ‘nep-speld’ van goud en
twee briljantjes, de envelop met inhoud, het cadeau van de
naaste collega’s en natuurlijk de mooie bos bloemen op het
huisadres.
Harry, nogmaals van harte gefeliciteerd!
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IN MEMORIAM

WELVERDIEND
PENSIOEN

Op 23 april is onze collega

heeft gekend. Ze bracht dan ook veel gezelligheid met zich

Karin Veenendaal, na een

mee, samen met haar man Berend!

strijdlustig en moedig dragen

Helaas heeft Karin de laatste jaren ook veel pech gehad met

Afscheid Hans Boersma

van haar ziekte, op 67-jarige

haar gezondheid. Dat maakte dat ze niet altijd volop heeft

Na een dienstverband van 19 jaar heeft Koopmans afscheid

leeftijd overleden.

kunnen genieten. Ondanks de vele lichamelijke gebreken

genomen van Hans Boersma. Vanaf afgelopen mei mag

bleef ze nog steeds, met minder uren, werkzaam voor

hij genieten van zijn welverdiende pensioen. Vanwege de

Koopmans. Ook al werkte ze het allerliefste fulltime.

coronamaatregelen zal een groots afscheid later gehouden

Karin is in 1981 als
administratief medewerkster

worden. Hierbij al wel enkele foto’s van zijn laatste werkdag.

bij Koopmans in dienst

We denken dan ook met grote waardering terug aan haar

getreden. Op de afdeling

tomeloze inzet en toewijding. Na een dienstverband van

administratie heeft ze

38 jaar heeft ze helaas niet lang kunnen genieten van haar

verschillende functies bekleed en daar heeft ze tot aan

welverdiende pensioen.

haar pensioen, in juli 2019, met ziel en zaligheid haar

GEBOREN
Jools

werkzaamheden uitgevoerd. Ze was de moeder en de

Onze gedachten gaan uit naar Berend, Iris, Robert en de

Op Koningsdag, ofwel 27 april, is

hoeder van deze afdeling en het bedrijf, een begrip binnen

kleinkinderen en we wensen hen heel veel sterkte met het

Jools geboren. Dochter van Tom

onze organisatie. Karin wist als geen ander hoe de ‘hazen

verwerken van dit grote verlies.

Mulder en zijn vrouw Lydia. Jools

liepen’. Haar gedrevenheid, betrokkenheid en hart voor

was voor kraambezoekers door het

Koopmans karakteriseerde haar. Collega’s omschreven

Karin, je was een prachtmens en één uit duizenden.

haar dan ook als de Koopmansvrouw, de vrouw met een

We missen je ontzettend!

'kraamraam' te bewonderen!

gouden hart voor Koopmans. Een hardwerkende, gedreven
collega die geen blad voor de mond nam. Altijd oprecht en
eerlijk door haar rechtsgevoel en plichtsbesef. Als iemand

Shaylee

tekort werd gedaan, dan maakte ze haar ongenoegen
duidelijk kenbaar. Ze was dan ook wars van hiërarchie,
het maakte haar niet uit of de directeur en de hoogste

Randy en Aranka Sterling zijn de

bestuurder van TBI in overleg zaten, ze maakten maar tijd

gelukkige ouders van dochter Shaylee

voor haar. Dat was typisch Karin! Je kon dan ook niet om

die op 20 mei 2020 ter wereld kwam.

Karin heen, als ze ergens aanwezig was, dan wist en kon
iedereen dat horen. Het was dan ook wel even wennen voor
haar toen we bij Koopmans het roer omgooiden en gingen
werken in een kantoortuin.

Lana

Ze was zo gedreven dat we, tot haar groot ongenoegen,
het inloggen moesten beperken tot kantooruren. Het

Onze collega Tommy Zandbergen

kwam dan ook regelmatig voor dat ze tot in de late uurtjes

en zijn vrouw Lisette zijn op 7 maart

en zelfs ’s nachts nog aan het werk was. In de vroegere

2020 trotse ouders geworden van

jaren, toen Karin nog rookte, wist ze na de regelmatige

dochter Lana!

rookpauzes vaak meer van de organisatie dan de directie

Bedankt!

of afdelingshoofden. Door haar zware stem werd ze door
crediteuren wel is aangesproken met meneer als ze de

Wij zijn jullie collega’s van Koopmans erg dankbaar.

telefoon op nam. Wanneer aan de andere kant van de lijn

Karin heeft altijd met veel plezier haar werkzaamheden

een man zat, sloot ze het gesprek dan ook af met ‘een fijne

uitgevoerd. Ze voelde zich erg thuis en zeer

dag mevrouw’. Daarnaast was Karin altijd van de partij bij

gewaardeerd. Mooi om te zien hoeveel collega’s haar

de vele feestjes die Koopmans in de afgelopen decennia

gesteund hebben ook tijdens haar ziekteproces. Ook in

Op 8 juni 2020 zijn Roel en Mira

deze tijd stonden jullie voor haar klaar. Heel erg bedankt

Wijlens de gelukkige ouders (en Wout

daarvoor.

de grote broer) geworden van Emma

Emma

Wijlens.
Met vriendelijke groet,
Berend en Iris
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NIEUWBOUW 40
CONCEPTWONINGEN,
VELD 1 t/m 4
TE ACHTERVELD

In februari hebben we de laatste van de 27 woningen op veld 4 en 5 in

trappen zijn daarbij ook direct geplaatst. In de tussentijd

zaken aan die binnen onze organisatie nog aangepast of

Achterveld opgeleverd. Die bouw is voorspoedig verlopen. In de tussentijd

is bij andere blokken de fundatie verder gereed gemaakt

uitgebreid moeten worden waaronder de beschikbare

waren we vanaf januari alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de

en het leidingwerk in de kruipruimte aangebracht. Bij deze

keuringingsformulieren en software.

woningen maken we gebruik van een traditioneel steiger in

bouw van de volgende 40 woningen in dit plangebied.

plaats van een hefsteiger.

Het installatieconcept

Ondanks de corona-perikelen kunnen we op dit moment
volop door met de bouw. Nog voor de bouwvak zal het

Voor de verwarming en warmwatervoorziening van de

stucwerk en de verdere afbouw opstarten, terwijl dan ook

woningen is gekozen voor een lucht-water warmtepomp.

net de laatste casco’s zijn geplaatst. Als alles voorspoedig

Namens Koopmans Projecten heeft Jos Ensink de

Levensloopbestendige woning

ontwikkeling van het gehele plan op zich genomen in

De levensloopbestendige conceptwoning hebben we binnen

Hierbij wordt vloerverwarming op de begane grond

blijft verlopen, worden naar verwachting alle woningen nog

opdracht van Woningstichting Leusden en de Alliantie.

Koopmans nog niet vaak gebouwd. Bij de vorige fase hebben

en eerste verdieping toegepast. Optioneel kan met dit

voor de kerst opgeleverd. Tegen die tijd verwachten we te

Zoals de meesten wel zullen weten zijn we met onze

we zeven van deze woningen mogen bouwen en bij deze

systeem ook gekoeld worden. Behalve een elektrische

starten met twee appartementsgebouwen. Eén met 16 en

conceptwoningen begonnen op veld 6 (2017 / 2018).

fase krijgt dit een vervolg met nog eens negen woningen.

handdoekradiator in de badkamer, zijn in de gehele woning

één met 12 huur-appartementen. Daarnaast is Jos bezig

Binnen de huidige fase bouwen we drie huurwoningen

Deze woningen, met een slaapkamer en badkamer op de

geen radiatoren meer te vinden. Als ventilatiesysteem

met de ontwikkeling van nog meer huurwoningen. Voorlopig

voor Woningstichting Leusden en 37 koopwoningen in

begane grond, zijn met name geschikt voor de wat oudere

wordt balansventilatie aangebracht. Doordat er mechanisch

blijven we dus wel even in Achterveld!

rechtstreekse opdracht van de kopers. De opdracht is

mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn of die zich met

lucht wordt toe- en afgevoerd, zijn er geen roosters in het

vanuit Koopmans Projecten doorgezet naar Koopmans

de aanschaf van deze nieuwe woning willen voorbereiden

glas meer aanwezig. De hellende daken worden voorzien

Namens het projectteam,

Bouw voor de uitvoering. De woningen bestaan uit 31

op de toekomst en het prettig vinden om alle voorzieningen

van PV-panelen.

Rino Veldhuis

'twee-laags met kap' -eengezinswoningen en negen

gelijkvloers te hebben.

levensloopbestendige woningen in de 'één-laags met kap'-
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Planning

Wet Kwaliteitsborging

PROJECTTEAM:

uitvoering. Het plan is gevarieerd opgezet in een aanbod

Het casco

van twee-onder-een-kappers tot blokken van drie tot zes

Omdat we hier onze conceptwoningen bouwen, houdt dit in

bedrijf klaar te stomen voor de Wet Kwaliteitsborging

Projectverantwoordelijke

: Jos Ensink

woningen. De koopwoningen zijn veelal flink uitgebreid met

dat we deze opbouwen in een prefab casco van betonnen

(WKb). Micha van den Broek heeft de cursus 'interne

Ontwikkeling 		

: Jos Ensink

kopersopties zoals uitbouwen, grotere puien, dakramen,

funderingsbalken, vloeren en wanden. Hier komt bij dat de

kwaliteitsborger' afgerond en daarbij, als onderdeel van

Projectleiding		

: Rino Veldhuis

dakkapellen en installatietechnische zaken. Naast de

houten trappen en de kap ook als prefab elementen worden

de cursus, dit project gebruikt om een borgingsplan te

Voorbereiding		

: Huub Kamp

bouw van de woningen verzorgen we ook de aanleg van

geplaatst. De fundatiebalken rusten op boorpalen. Ten

schrijven. Binnen de WKB wordt ook het aanstellen van

Uitvoering		

: Nick Meijer

de gemeenschappelijke achterpaden. Het verder woonrijp

tijde van het schrijven van dit artikel (medio mei), zijn we

een externe kwaliteitsborger een verplichting. Daarvoor

Constructie		

: Anita de Bruin

maken van de omgeving (aanleg wegen, trottoirs en

eigenlijk net gestart met het opzetten van de betoncasco’s;

hebben we in dit geval Oculus ingeschakeld. Zij hebben

Kwaliteitsborging		

: Micha van den Broek

groenvoorziening) wordt door derden uitgevoerd, waarna

dit gaat in een rap tempo. In slechts acht dagen tijd zijn

een borgingsplan geschreven waar Micha’s keuringsplan

Woonadvies		

: Sanne Bos

deze openbare ruimte zal worden opgeleverd aan de

de eerste drie blokken met drie woningen neergezet,

onderdeel van uit maakt. Samen met Oculus proberen

Projectadministratie

: Wendy Evering

gemeente Leusden.

van het leggen van de begane grondvloer tot en met het

we nu al zoveel mogelijk de verplichtingen na te leven

Inkoop			

: Erik Elzink/ Rino Veldhuis

plaatsen van de topgevels op de tweede verdieping. De

die straks gaan gelden. Daarbij lopen we uiteraard tegen

Calculatie		

: Erwin Bruggeman

Bij dit project doen we tevens ervaringen op om ons als

Bouwplaatsmedewerkers : Bert Sluis (en tzt een 			
			 oplevertimmerman)

33

Bouw| Mijlpalen

KOOPMANS FOTO’S BEKIJKEN?

MIJLPALEN
Officieel startsein bouw Woonpark BAT
Zevenaar
Woensdag 4 maart 2020 gaf wethouder Hans Winters samen

Ga voor de Koopmansfoto’s naar het internetadres: https://myalbum.com/ZTGCvCygmjzP
Het wachtwoord is: koopmans
Mocht je - voor eigen rekening - foto’s willen bestellen, dan vind je onder de
button ‘SHOP’ de diverse mogelijkheden.

COLOFON

met enkele kopers het officiële startsein voor de bouw van

KOOPMANSKOOP, personeelsblad

95 woningen in de nieuwe wijk Woonpark BAT in Zevenaar.

van Koopmans Bouwgroep

Dat gebeurde met het letterlijk slaan van enkele palen op de
plek waar de eerste woningen op dit terrein verrijzen. Het
project is een ontwikkeling van Solidiam uit Amsterdam en
wij realiseren de bouw van de woningen.

Redactie
Tom Mulder

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op het terrein waar

Lieke Stoeten

voorheen de fabrieken van Turmac stonden. Na een

Lotte Westervoorde

overname werd de naam Turmac veranderd in British

Micha van den Broek

American Tobacco. Dit heeft geleid tot de naam Woonpark
BAT. De panden van deze oude tabaksindustrie zijn
inmiddels gesloopt en na jaren leegstand starten we nu met
de opbouw van dit terrein. Om de historie van dit terrein in
ere te houden, hebben de straatnamen een verwijzing naar

Redactieadres
Postbus 461, 7500 AL Enschede
koopmanskoop@koopmans.nl

de tabaksindustrie, zoals sluitzegel, banderol en hydrofoor.
Vormgeving
Annemarie Bouwmeester van lisdesign
Drukwerk

		

Drukkerij Roelofs, Enschede
Omslagfoto		
Abbink Fotografie
De KOOPMANSKOOP is ook digitaal
te vinden op de website www.koopmans.nl

Marssteden 66 7547 TD Enschede
Postbus 461 7500 AL Enschede
Telefoon 053 - 4 600 600
www.koopmans.nl
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