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‘Eén aanspreekpunt voor
alle werkzaamheden!’

7 juni 2012 gaan wij deelnemen aan
de 7e editie van de Alpe d’HuZes, om
ons in te zetten voor de strijd tegen
kanker. Kanker is een vreselijke ziekte
die ons allemaal raakt. Eén op de drie
Nederlanders krijgt gedurende zijn leven
kanker, per jaar ruim 89.000 mensen.
Er sterven jaarlijks bijna 42.000 mensen
als gevolg van kanker. De ziekte is
hiermee doodsoorzaak nummer één
in Nederland.

woning ‘oud’

Miljoenen mensen delen een droom:
een wereld waarin kanker niet langer
een dodelijke ziekte is. Wat zou het
mooi zijn als deze droom uitkomt!

woning ‘nieuw’

Hemink Groep
steunt de
Stichting VIVAX
Bijna iedereen heeft wel een naaste
in zijn kring die in aanraking is
gekomen met kanker. In het kader
van maatschappelijk verantwoord
ondernemen hebben wij vol trots
gekozen om een donatie te doen aan
de Stichting Vivax. Met een bedrag
van € 12.500,- steunen wij deze
stichting om hun doel te realiseren.
Stichting Vivax werft fondsen voor
onderzoek naar speciale voeding
die het afweersysteem van kankerpatiënten versterkt. Deze patiënten
zijn door hun ziekte en behandelingen
met chemotherapie vaak zo verzwakt
dat zij zware operaties niet overleven
of aan complicaties ervan overlijden.
Speciale voeding kan hun afweer
tegen tumoren verhogen.
Voor meer informatie:
www.stichtingvivax.nl

Overhandiging cheque aan dhr. B. Meulman,
oud-burgemeester Gemeente Hardenberg,
tevens voorzitter van de Stichting Vivax.
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De 7e editie van
de Alpe d’HuZes
U steunt ons toch ook?
Vele bedrijven, waaronder de Hemink
Groep, en individuen steunen ons al
in de strijd tegen kanker. Wat zou
het mooi zijn als wij ook u kunnen
toevoegen als sponsor.

‘ Doodsoorzaak nummer 		
één in Nederland’

Met gezonde en sportieve groet,
Gerben Stegeman (Hoofd Calculatie, Hemink
Groep) en Edwin Seppenwoolde (Commercieel
medewerker, Hemink Service Center)

Bovengenoemd project is een schoolvoorbeeld hoe de Hemink Groep met
een dergelijk project wil omgaan. Nadat
opstartgesprekken zijn gevoerd met
Centrada, de wensen en eisen duidelijk
zijn gemaakt, is een inspectie uitgevoerd
aan twee verschillende proefwoningen.
Per type woning is vervolgens een plan
van aanpak opgesteld. Met de opdrachtgever hebben wij deze plannen

Willy Kienhuis is samen met
de tourclub Rijssen van Rijssen
naar Imst (Oostenrijk) gefietst.

bestudeerd en keuzes gemaakt voor
de uitvoering. De volgende stap is
essentieel voor het slagen van een
groot renovatieproject. Voor beide
type woningen is een proefwoning
gerealiseerd. Hieruit komen alle
achterliggende details tevoorschijn
en kan het projectplan worden
geoptimaliseerd. Tevens wordt er
een schat aan informatie uitgehaald,
welke gebruikt kan worden om een
optimale planning op te stellen.

‘ Hemink Groep
tevreden over
deze kwaliteitsslag’
Na oplevering van de proefwoningen
liep het project helaas een kleine
vertraging op. Voordat we verder konden
met de werkzaamheden, moesten we
eerst voldoen aan het aanbestedingsbeleid van Centrada. Gelukkig waren
de basisprijzen van de Hemink Groep
voldoende om met de meest gunstige
begroting het project te kunnen voortzetten. Momenteel zijn we bezig met
de start van het project en zijn ervan
overtuigd dat eind 2012 161 huurders,
Centrada en de Hemink Groep tevreden
zijn over deze kwaliteitsslag in
de woningvoorraad van Lelystad.

In 2011 hebben de volgende
personen hun jubileum gevierd:
25 jaar:
Henk Lankamp,
		
Abe van Ommen
		
Jan Kouwen
In 2012 vieren de volgende
personen hun jubileum:
40 jaar:
Willy Kienhuis
25 jaar:
Jan van den Berg

Ga naar www.tegenkankerfietsen.nl en
laat u overtuigen waarom ook
uw donatie van groot belang is!

Gevelrenovatie 161 woningen
Atolwijk te Lelystad
In de Atolwijk in Lelystad zijn wij gestart
met een grote gevelrenovatie voor
Woonstichting Centrada. In grote lijnen
worden de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:
• Bestaande rabat en na-isolatiekorrels
vervangen door Kooltherm isolatie
en Rocklines 2
• Bestaande houten klepramen
vervangen door HR++-glas met
voldoende ZR-ventilatieroosters
• Bestaande houten klepramen
vervangen door geïsoleerde
hardglazen klepramen
• Bestaande houten draairamen
vervangen door hardhouten draairamen voorzien van HR++-glas
• Voordeur vervangen door
een geïsoleerde voordeur
• Hang- en sluitwerk vervangen
door PKM- hang-, en sluitwerk en
gelijksluitend maken van de deuren
• Houtrotherstel en buitenschilderwerk

Jubilarissen
Hemink Groep

‘Brandex: samenwerkingspartner die meedenkt’
Evert van Olst
Hoofduitvoerder
Trebbe Bouw Oost & Noord BV

De bouw van het nieuwe Gerechtsgebouw in Zwolle wordt in opdracht
van de Rijksgebouwendienst uitgevoerd
door Bouwcombinatie Dura Vermeer/
Trebbe “Gerechtshof” V.O.F.
Vertrouwen
Voor hoofduitvoerder Evert van Olst is dit
de eerste samenwerking met Brandex.
“En dat bevalt ons goed.” aldus Van
Olst: “De toegevoegde waarde is groot.
De mensen van Brandex denken voortdurend mee in alle uitdagingen die we
tijdens het bouwproces tegenkomen.
Adviseren ons op een constructieve
manier. De kwaliteit van het werk dat
Brandex levert is hoog. Maar vooral
waardeer ik het feit dat ik van hen op
aan kan. Afspraak is afspraak. Eigenlijk
hoef ik ze nooit iets te helpen herin-

neren. Ik kan vertrouwen op tijdige aanlevering van testrapportages, P-bladen,
etc. Met 180 mensen op de bouw kan
ik als hoofduitvoerder immers niet overal
tegelijk zijn. Dan is het goed te weten
dat je samenwerkingspartners hebt
waarop je kunt vertrouwen. Mensen die
voortdurend meedenken, flexibel zijn en
de voortgang controleren”.

ons een model en stelde aan de hand
daarvan een oplossing voor. Een perfect
idee, dat meteen werd goedgekeurd
door de bouwdirectie.“ Brandex loopt
ook niet weg voor haar verantwoordelijkheden, zo beaamt Van Olst: “Als er al
eens problemen zijn dan stellen ze ons
daar direct van op de hoogte én informeren ons over de oplossing”.

‘ Bijzonder aan dit
project is de hoge
kwaliteit afwerking’

Kwaliteit
Bijzonder aan dit project is de hoge kwaliteit afwerking. Van Olst noemt ter illustratie de bibliotheek, het centrale punt
in het gebouw. “Een prachtig voorbeeld
van hoe de constructie die in het zicht
staat is verfraaid en daardoor een echte
blikvanger is geworden. Ook hier is
gekozen voor een zeer luxe afwerking
met een brandwerende coating, die
door de mensen van Brandex uiterst
vakkundig is aangebracht”.

Oplossing
Een voorbeeld? Van Olst: “Onlangs
bespraken we tijdens een bouwvergadering hoe we de primaire stijl konden
laten aansluiten op de hoofdconstructiestijl. Dat was essentieel om de leidingen
te bevestigen, maar wel zodanig dat we
de brandwerendheid konden garanderen.
Terwijl wij nog aan het vergaderen
waren, had de uitvoerder van Brandex
al een oplossing bedacht. Hij toonde
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