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TOI'SPiIAAK VAN ]]E IIEER FRANKEN TER GELEGENI{EID VAN DE WINTERBI.JEENKOI'IST

I,ITELKI¡ GEIIOUDEN I.JORTT OP ZATEzu)AG B I'ÍAART 1975 TE i\ryERT

Mijne Her:en,

Al-s het goed is, zbu U nog eens de eerste 2 bLadzijclen van mijn lezing
van vorig jaar moeten doorlezen. De zaken die toen gesteld zi.jn, blíjlcerr
inderdaad met de ruerkelijkheid overeen te komen.

!Ji.i zullen ze U straks, bij het verslag van de winterbi jeenkonst ven lg71,
nogmaals toesturen en verErourren eïop daË U ook deze nog eens wilt cloor-
lezen.

waar het om gaat, is dat wij in ons rayon er aLLes aån doen om c1e

sítuacie de baas te bfijven.
Dit betekent grote acquisitie-aktiviceiten van direkËie en enige anclere
personen,'die daarmee belast zíjn. A1s zoclanig is ¡net name Zuid-Oost-
Gelcierlanð. zeer intensie-f aangepakL, tenrijl wij ook in andere gebieclen
geen uogelijkheid onbenut laten, ook niet a1s clic betekent in <te risiko-
c{ragende sektor díe zalcen aan te palcken, welke uiteraard verantr+oord
rís ilco inhouden

Dit neemt niet r,reg dat wij ín de komende jaren zullen moeten rekenen
op \^Iat minder v¡erk clan voorheen in een aantal kleinere en midcielgr:ote
gemeencen en in Zuid-Limburg a1s geheel.
I.Iij menen evenwel k-ans te zien om dit - althans de komende jar:en -
elders op te vangen en vertrour¡en daarmee Uw werkgelegenheid vr:orlopig
weer veílíg te stellen.
Evenwel is het met deze teruglopende markt zo, dat in de toelcomst meer

bedrijven - al of. niet vrijwillig - her loodje zu11en leggen en voord.at
het zover is zal vaak met extreem lage prijzeo gewerkt worden.
Een echte sanering van het bour¡bedrijf in onze regio is mogelijk pas te
verwachten tegen het jaar 1980.
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U hebt reeds gehoord clat onze r.¡ínst ín 1974. zich op een l.ager nivo

beweegt dan in 1973. Onze verwachtingen dat in 1975 een verbetering

optreedt, zaL sterk afhankelijk zijn van de resulCaten van onze

zusterondernemingen. Wij in Lrleert zul len hard mt:eten vechten om wat

dat betreft te houd.e-n wat we hebben.

Nu.hebben raij zeker geen speciale klachten over de laatste jaren, maar'

zoals me-t, alles, bestaaË er ook een trgoed - beter - besËrt en wij zullen

er niet aan onLkomen om in deze omstanrligheden heË allerbeste te bereiken.

Zowel in heË ont'"¡erp als in de uitvoering ltomen bi.nnen bepaal<le, beperkte,

grenzen toch noch wel verspillingen voor en deze zuILen wij U de komencle

jaren tot. vervelens toe blijven voorhouden. Wij fwijfelen er echl-er niet
aan da¡ het <loel, dat hiermee gedien<l is, U hier:voor begrip zal doen op-

brengen

Eén speciaa.l ¡runt moet ik meer clan anders naar voren brengen.

Voor ons is de hlant altijd koning geweest, maal'vanaf nu dient hij zeLf.s

KEIZEI{ te zíjn. Dat wi1 niet zeggen dat wij op allerlei onredelijke r^/ensen

en eisen moet:en ingaan; het betekent wèl lceer op keer met zo wei.nig rnoge-

LíjK- emotíe.s onze opdrachtgevers duídelijk maken wåarom ons harlde-len soms

niet í.n zijn richting wijst en vooral: waar hij gelijk heeft hem dat ge-

lijk ook geven, r¡ant kortzichtigheid in deze is in de huidíge- marlctsituatie

onvergeeflij k:
Oncler deze opclracirtgevers is er een specia1e, narnel.ijk onze eigen projelcE-

ontwi.kkeling en be.leggingsmaal:schappijen. 0o1c zij zitten met deze markt-

situatie en roij zul1en steeds vreer zorgvuldig moeten af!üegen of iets, dat-

n¡isscþien 11ieÈ in het be.lang van de uitvoering is r toch voor het belang

van de hele l.lilma v¡èl moet gebellren.

Wij vragern hier veel begrip voor, zodat wij onze gunstige positie wat be-

treft l"eegstaand.e, gereedgekomen huizen, we1-ke wij tot nog toe zeer weinig

kennen, kunnen handhaven.

Dit vraagt van U even¡¡el. nog meer inzichL en soms een andere instelling.

t.
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Teder jaar ben ik genoodzaakt ieÈs te zeggen over het \¡¡erk van onze

onderaannemers en helaas moet ik nog steeds konsta.teren dat nog lang

ni-el alcijd voldoende aandachE aan hun werk besteed wordt

Momenteel zitten r.ríj weer met een aantal gevallen:Jan vroegere jaren,
wel-ke.ons nu geld kosten, omdaË ze vaak na zovee'J- jaren niet meer op

de onderaannemer t.e verhalen zijn. De opdr:achtgevers zien hr.¡n r.¡erk te-
recht a1s ons r¿erk.

Dus: geef deze mensen gelegenbeid om goed werk Le leveren, doordat de

r.rerkomstandighecien gocd zíjn;
.houd je aan afspraken van orize kant met hen;

kontroleer hun kr+aliteit vanaf het eerste ogenblik;
en vooral: steun hen waar ze met organisatorische moeil-ijlcheclen

, zitten

De verdere rationaLisatie van de borrw gaat voor.vaarts.

Dhr. van LeijenirorsE zaL U straks nog meer hierover zeggen

Onze organi.satie geeft ons een voorsprong op veLe varr onze konkurrenten.

Zorg dat dit zo blijft door ons mensen niel als een soort pottekijkers
te zien, maar door positief meÊ te rierken.

Ln het afgelopen jaar hebben vij ç¡aE ninder omzet gernaakt dan wij ver-
wachE hadden en ook minder dan in het voorafgaande jaar.
Dit jaar r,¡ordt ¡vat dat betreft meer verwacht.

Wij werken de konende jaren in grote f.ijnen in 6 rayons. Van het noorden

uít beginnen r/e bij het rayon van de heer Feyen.

!'eyen heeft, nadat hij met van Etten en zijn staf het werk 420 woningen

Nationale Nederlanden te Arnhen toË een zeer redelijk einde v¡ist te
brengen, veel voorbereidend lrerk gedaan aan heÈ grote en grootse werk

Dukenburg in Nijmegen, om daarna definitief zijn eigen gebied te gåan

betreklcen, namelijk A::nhem, rs-Herenberg, binnenkort I^Iintersi\rijk en

hopelijk nog vele anclere plaatsen in het Gelderse.

Op I januari j.1. is hij van assisten-bedrijfsleider bevorderd tot
bedrij fs leider.

t



r52B/ 4
cF/ rli

F!

li
u [iÎíå i

gt

ËUL]

I

Hij kan zir:lr geheel geven aan het r,¡erlc de l.aar i.n Arnhem, r,zaâr uitvoerder
Jacobs, eerder wexkzaam voor l{ilma Den Haag, nu gestart is me.t 30/r r¡oning-
wetwoníngen.

Als hu'lp van De LÏaal treedt de heer Feyen op als bedrijfsleider van het
werlc bejaardencentruru te ts-Heerenberg.

We qrensen Feyen veeL r¿erlc in een gebierl , É¡âar r,¡e duiclel.ijk nog expansie-

nop;el ij kheclen hebb en.

I,li-.inhoven

Bedrijf sleider Wijniroven zorgde voor een primeur door ais eersf.e van

WiJ-ma Weert een r¡erlc aan te zetten in Gelderlald, en v¡el in Nijmegeu,

Ìdâar we, na lang c¡ncle-rhandelen, voor de woningbourwereniging Nijmegen

heË r,roongel¡our,¡ l,euvense Hof tot startd brengen.

Uitvoerder Maas is hie.r de man, die met zijn kunde en ervar:ing in
gietbouw-hongbouw dit Wihna-bolr¿erk gestalte geefÈ.

HeE Wilma-bord is overigens, na een rtrêt trage en ver:late start, de

komende jar:en in Nijmegen - Dukenburg zeer duidelijk Ëe zien.
Het gigantische roreric van qlit stadsdeelcerìtrum staat onder leiding van

hoofduitvoercler van Btten, die geassisteerd wordl door uitvoerder v.d" tlie1,
We hopen dat Proiektontwilckeling dit r¡el begonnen, maar nog niet geheel

ont-ç^¡ikkelde werli, vol.cloende voor kan blijven. Zij hebben namelijk veel
problemen de diverse andere pârtners in Dukenburg in de rij te lat-.en

Lopenl

In Bo:creer: zijn tr-lijnhoven en liijnhovên begonnen net de bouw van l4l woning*'

wetwoningen. Hoer,¡el dit werlc geen zogenaamd "proefprojekt" is, wordË

getracht net een ko::Le trap in heE schema te vrerlcen.

Bij de afbour,¡ zal moeten blijken, of de zeer goede intenties tot het
geuTenst.e resultaat zul1en Leiden. Het is de mr¡eite van het proberen r,raard.

../
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In Mook voltooide Beelen 56 galeiijr+oningen snel- en pijnloos.
Onze komplimente¡r:

In het kernplan BLerick stur+de uitvoerder Coenen met vaar<lige hand het

verzcrrgí.ngstehuis overeind, naclat Ber:enrlonck de 125 bejaar:clerrçroningen

ver gereecl had

Ks:r'khofs ber+ees hel echte uitvoerd.ersbloed in zich te hebben dor:r net

bekr¿ame spoed, en toch goed, de 59 gale-ri.jwoningen gereed te naken.

Van Líeshout is nu bezig neL d,e 6én na laaLste fase van dit. kernplan,

nalûeJ.ijk de bor¡w v¿n een winkel,centrr¡rn van ca. 4.000 m2.

Onze verhuurclers kunnen het tempo va¡r de bouw nail+elijks bi-jhoudenl

Dat c1e fraair: uíttrre.idingen in Tegelen aan de ui,tvoerders Coenert,

Kneepkens en K. Loeff te darrken waren, r¡í-st U reeds.

Bij t'laria AuxiliaLrix begon uitvoer:der Berenclonk, ekspert verbr:uwer,

rní.sschien vrel. ¿ian zijn moei.l.ijlcste klus, namelijk de verlrotn,ring van

het iurposante hoofdg,ebouw.Hij heeft bij de vol.tooiing nog ve-el kracht

nodig, clie wij bem graag toeü,erìserÌ.

t¡t"{_trç_fg, de ní-eur{e man in Ven1o, nan z\ndeno van I'trijhoven over' waar

de her*r Jeurissen ruenige voetstap treeft staarì.

Zijn hier, nu nef uitvoercier K. Loeff , gestar:t net de uitbreidirrg van

de prorluktiehal 
"

I¡r Venlo vet:rees voor het eerst in cle oude s;:"neri.rrgswijt<en er:n kompleks

gietborx,l-1aagl:r:ui,'woningen, namelíjk aan de l{etrair.elaan onder uitvoercl.er

Ñ:ijnens, erl aan cle.T-eutherberg onde:: Knelisi;en.

Een g::oter probl.eem dan de uitvoerí.ng van deze werlcen vormt in Venlo

de korrtinuiteit.

Voor:al. ook omdat de Vossener I, bel'rorend bij bedrií fsl ej.cler Loef f , zij n

voltooiing nacle-rt, en Vossener III op zijn vraegst eind 1975 van start

E n:i
.t
t.!
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zaL anze produktie- in Venlo tijdelijk tot een di.eplepunL dalen.

I^le kunnen hoofduitvoerder lnfeeuwissen moeilijk-verwijten, da1- hij rnet

zijn mensen, k/aaro¡cler Meulen, Vossener I in de gestelde tijd tot
sLand br¿chÊ, onclanks d.e hier weL zeet verz\.7are.nde terreinoustandigheden.

yjrhq."e had evenee.ns onder ,z'ijn hoede de 40 landhuizen te Ve.ldhoven,

díe in 1974 pxaktisctr gereed kwanen, tot tevredenheid der 40 kopers.

Fl.ipsen had de primeur van deze "voordelige" 1-andhuizen, altijd ncg

de dur¡rsEe verkoopwoningen van lnlilma Weert"

Van het tweede projelct in Veldhoven, 140 prernieverkoopwoningen' verrees

de tuwbouw in het najaar, ook onder uitzonderlijk slechte r,¡eers- en

terrei-noms t and igl"r eden.

Aangezien ook hier de verkoop gunstig verloopt , za7. uiÈvoerder llermsen

ook d:it irrojekt uiteindelijk r,¡el naar een goed einde 1eiáen.

a

Er behoeft nieË gewezen te worden op de aanbour.¡ van ons kantoor.

Personeel van verschillende afdelingen kan nu van achter heË buro

normer: kontroleren, tijdmetingen verrichten, uitbesteed v¡erk kontroleren

en zetmaten van de beton in de gacen borrden.

Zoncler bliklcen of blozen worden alle normen niet voeten gelreden, l-¡eer

of geen v¡eer !

In l^leert is uiteraard ttde Munt'r een paradepaardje voor cle getrel.e Verenigde

Bedrijven. Wat daar door vel-e- heren van P.O. en uiÈvoer-ing is gepresteeicl ,

is enorrn. Uit het hele land komen er toeholnstige hl¡lnten en anclere belang-

stelLerrcien kijken eli lle hebl¡en er reecls zeer nuttige kontakLer-I aân over-

gehouden. Voor de l,leerrenaren onder ons betekent het tevens een verbetering

van ons Leefklimaat.

Onder lrctlri-jfsleicler Loeff werd in Venray gesËart met t+42 worringwe$voningen

in tË Brükske II, dituraal onder leiding van hoofdui.tvoerder van Diepen,

die na de voltooiing van de l"funt in ï-leerl misschie.n r,¡el- een rustiger
kanvei had r¿i11en klaren.
Ook hier r.¡erlcten \,¡eer en Lerrein in het najaar: niir mee.

..1.
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0p dit r¿erk verrichtte de researchploeg van van Leijenhorst een aantal-

onderzoeken als voorloper op de niciuç¡e afbouv¡meËhocliek.

Voor het eerst r¿erden hier door ons betonnen binirenspouwbladen toegepast,

mèt suksesl 0ngetr+ijfelc1 .za| een rvat droger voorjaar me! minder ziälcen

dit werk weer meehelpen geheel volgens planning te gaan draaien.

fn Einclhoven r*achtt-e uitvoerder Bukkens na de voltooiïng van het mooie

v¡erlc aan de Strat,uusedijk vo1 onge-dul<l op zijn volgende topper, de 110

verkoopflats aan cle MonËgomerylaan.

De reside.nËie 0r¡erspore, die reeds vele pennen in ber+eging bracht,
hacl een voorspocclige star:t
Veel sulcses bij diL prachtige werk, Bukkemsl

Het fai.l1íssement van installatiel¡edrijf van Duppen trof ons waarschí-jnlijk

het gevoeligsl j¡r de.Genderbeen<l o waar* uitvoerclet: rrån I'fontfort, opgevoi"gd.

door I(erkhofs, eeri kompleks van 359 verkoopwoningen onder hande-n heeft.
Dat, lcriEisch door gemeentc en haar (kopende) ambtenaren gevolgcle projelct,
is wellicht het grclotste, in één keer aangepakte verkoopprojekt, dat wí-j

onder handen heblren.

Het is voor Kerkhril.s en zíjn, oveñ¡¡(Ìgend nõg jongere, assisEenten zeker:

gecn genakkelijk kar,¡ei, rraar vij weten dat zij lteÈ aanlcunnen.

Dat cie goede kornp.aekscn in \¡alkensr+aard en Boxtel door llerrusen en Nijnens

tot- een vaardig eincl¡: zijn gebracht, zaL ü rriel verb a'¿etr.

Rayon I'fassot

Daalhof - UiLvoerder llbaghs gestaa¡¡ doorrqerlcelnd aan cle gr:oep verkoop-

woninge-n 0.L. III en irl , maar voortaaû be.ter oppassen op vrijdag
voor lcarn¿rval !

HIIV I'lolin:

- verzorgde de groep woningen 117 0t voor de bour.u've::. Bel-er Wonen

- aansl.r:iten<l rle 48 r.roningen A.l,¡"G. voor de l¡oui¿r,'er. Gezond Maastrj.cht

0ndanks vele modderproblemen is dit r,¡erk loch tijdig opgeleverd.
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- Verder verzrsrgð,e de heer Molin de aanzet .rur, ¿L 60 premie-

verkoopvloningen

- Momenteel is hij dnrk doende bij de lIelvaart I

liitvoercler ll:t¡ert Verhagen heeft in Meastrichi veel sukses inet

zíjn kleine kompleksen zoals 9, 16 en l2 raoningen. l'lonent"ee-1 j-s

hij clruk bezig met cie 60 Âl'JG en binnenÌtorl begint hij met de

laatste g]:oep L.B.-r¡oningen in Daalliof (48 AI'JG) '

Ui-tvoerder Geerling,s heeft de ?-e f¿rse rtan de }lema tot eer: goed

einde gebracht. Het b1.ijf t een moeril-ijke lclus. De clirerktie heeft

er alle begrip voor daC þij een zelcere liem¿l--inoehe. j.d k:rijgt' naar

zij ís van meni,ng dat de onla.ng.s ontstant+ brancì in de lcelrler van clc.:

III fase hi.er: gehe-el l-os van scaaÈ

Uitvoerder Goossens, piorri.er van I^lil"ma op het gebi-ed vatr cle

renovatie. lit .ec)ort v¡erlt zal bí j liem ongetr,rijf elcl lei.den Lot'.

een v€ÌLvoecl cluivenliefirebtrer:; heeft naâür €¡,cìuì¿¡.¿rkl in ì!{alr.iartLcr¡3

en omgevirrg als "Sjaak" (k-omt zel.f oolc uiC die r.rijk, wal er:n

groot voor<ieel- is bij cU-t soort r+errl<).

Ui.tvr:erde ¡ Th. Jorigas is na 1"rr'"1' p].a:rt rjcrn van' <1 e heut toevertrour'¡tlç:

purlti es op clr: afv¡erliing val Cân¡r¿1gûe, in. I 97 4 g<',st:¿irt-. me t cie

ttí.ct¡t''l>clut¡ víllt een GÀK-J¡.antoor in lk:c'.ri-en.

De direktj-e en <le opclrar-'.ht¡1t:ver zi-in z,L verr:ulct ol'er zijn leidirrgn

d¿rt het kompl.eks n.og een belarrgrijke uit--breí.díng krijg,r
(Opzichi:er Ojt:nir¿lusen i-s vt:oegcl: bi j i'rein in dicnst ge\'/eesl).

UV Bast-j.ngs hereft in beg:'"n 1974 de 178 hoogirourn+oningen voor

St. Servatj-us opgele:'e::d. iJaa::na hacl hij gedur-ende- enlte 1r: ¡naande-n

¡ninrir:.r íirteressante iil-rrsse.n op t.e l¡.ir¿ppeu (dee1.s cloor eigcn schirl<1 ,

hí.j had c1e I78 rvoningen niaa-nclen te' vroeg opgelelerd!)

ìÍr-:nr:ntee-]. is hij drrrk bezíg met de. 89 + 3 lroüj.ììgûn in OosÎ-ermaâs,

de eersle. aanzet. tot a1-gc'lieie renov¿rtie en s:inering van r'l-eze l'li.jli..

Itij heelt hi.rrr ne¡ de mocl¿ertel:reinpr:ob1c'rne:n o¡;gelost.
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waarvoor r.rí,j

Tenslotte lconten vríj bij het rayon van bedrijfsleider: Kneepkens

Deze treeft in irer afgel..open jaar rvat pe-ch geha<J rnet langclurig zi-eken op

enige grote k'e-rJçen, zoals het reecls genoemde Gen.Jerl¡eemd en het plan

Boshoven in tr^leert, \^¡aar nu - na hotrfduitvoerder Cust.errs nu uitvoerder
Beelen uitvoe.ríng aan geeft. De heer Custers heeft inmid¡Jels een begi-n

gernaaliÈ mel- een aantal r^roningen in Amby, i.n iiet rayon van dhr, Massol.

Zeke-t moeL vermeld worden dat het projekt in \,leert sulcsesvol verloopt.
Voorts is IllN Nel.issen nogal van linlis naar ¡:echf.s gûstuurci, overigens

buiLen zijn schulci, Tevrc.denheid is e-r in Ubach over I^IonuFr over de snel.le

totstandkoming van cle woningen, tenvijI in hct plat in N-iotrw-Einclc toc.lt

vrel begrip aanrrezig is voor cie op te Lossen moeí-l.ijkhdclen.

Dat uitvoe.rcler Gulpcrs hct in !(erhr¿-lde ni.et ¡ieuakkelijk zou kr:ijgc'-rr,

r¡a-s belcend" L\tj.j qrerlsen heni toe dat. ook hier de ilrrntjes op de i geze:t

kunrren r¿o::<1en. Het al.lerl¡este is ook hier: een levreden k1¿rnt zarg,l.

i¡aarschijnl.ijk voor een ver:volgopd::achr.

Uitvoerder Boosten bracht zi.jn eerst e zeifsta¡rdi.ge werk tot een ¡5oed

eirrcle eri wij hopen ook vocr deze- lrotx.¡veren.igí.rig (Volli:;l,ronii:¡;) in dc

tockomsÈ meer te kunncn clocrtr"

een tore¡.nf I a-t, rvelke 1¡or.rtqlcunclig, €iÊ-n beauly r+ordt, en

ook l¡edrij{skundig, gl:aag ons petje afncmen.

Si-¡rds eergistere.n lcan hool-duitvoe:r'Jcr van l"fcllLfort tlu ook net-' zi-l Lr

9û r,uc.,rri',ng(:rt in 'i"'reebeeh beginncrr.. Trïij rçenscn irenl srilcses cn ltopen ciirl

hr:t daar nie t bi.j dcze 90 wor-ri;rgen z¿r.1. blijven.

)i. Jorigas, afkcxnstig uit het eercierg,erio,:rnde- proj ekt l'lieu'..r-'Ei.¡rcle,

heef l heÊ crp zich genolüen onze eijïsLe wcrk?.¿.ìat;"thecìr:n in Ðuit-r;1and î:oL

er:n goed einde te brc'.n¡;en.

ttri.i hehberi a¡.n- de voori:ei-eid ing ai-i es geeJa-an i.;at r'ri j koirclcrt, zij i'ret

d¿lt Ce af Cel.irrg Ui tl¡estc.cìing IJeri;cn lie-l li.Le¡¡.¡ ¡rcvr:aag<1 uorCi oo1; voor

de 1a¿rtste clncl'-':raatìrìerûel:s goerl trit. c1e bus t¡: liltnî¡.1 "
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Bij dit projekt is het overi.gens vennelclensr¿aard dat onze he-et Ïfrantzen

het glibberige pad der juristerij heefE verwisselrl voor het misschien

nog glibberiger pad in de k,lei in Sinnersdori" i^Iij vertrouv,en er:op dat

hij zich hierbij niet zal beperken tot de koriÈakten meL dameskegelklups

in puLheím en ornstreken, maar dat hij ook op:-anrlere wijze voor onze

uitvoering en voolrbereiding' een steur- zaL gijn'

Deze bijeenkornst.er-r zijn vroeger ingesteld als bijeenkomsten waarbij de

I¡uirenclienst gelegenheicl kreeg kontakt- te houden met de menseÛ van

kantoor. Vandaaï voc)rgaancle uitge-breide o¡rscruning'

In de loop der j;r::en is er toeh wel iecs veranúerrl , zodat rleze bijeen-

kornsten oolç ee:n a1-gemc:ner karakte-r hel:ben gclcregen, hetwellt al heel

duielerlijk brijkr uit de jaarrr.,rle van de hee-r Ì1. Maas en he't eerste de'el

van nijn spcecl.r.

Wij urenen cven'.+el toch niêt dat wij erEoe mrleten overgaaÍr orn bij de::e

gelegcnheicl ieclere€Ì:ì over zi.jn bolletje Ëe sli:ijkerr en me1- name bí'jvoor-

beel-rl de gunsti.ge lcontrakten, di.e de fueer v.ci' S¿rnrien mei- beÏiulp van

zijn trar,/anten heeft we.Ëen t.e bereiken lnet BruS'nzeel r aån de orde te

stellen; of þi:t kr:aclitwer:li va¡ projcktontwikkelaar X' in de genìeente

Roe-tnioncl . hlij ve'r1!'¿ichten clat de cli::ektie ge1 eg;crrlieicl Senocìg ÏreeÍf: om

:iuist lnet deze. mensen irr cle loop van tret j¿ar irierover vån gedac'lttr':rr

te r*'isselen.

Een rr-ilZoncleri.l'tg hielop vol:nìe:n ui.ts:r'¿i¿rrd r'1e ¡uensen van I{erf' en Beton'-

f¿_briek. ook zij liebben op virle plI'r;;tsen bijge<i:-ag¿ìn fot hel sukses van

.ons bedr.ijf . zLJ cl¡"ík-en hi¡n l¡erliznaliú-re-rien voor: ee-nideel 'altlr de' ¿rkcír'i'*

tciten ví11't ou'¡:e zuster'l¡ecl-r:ijvcnr m:1ar ilist-ol'i-scrh en acJmiitistratj'ei l'¡crlcen

wíj t,ijzoncler n¿ru\¿ met U sa:nen e;r l+ij het str:ll-crr hc'':t- oÞ prijs cm d¿lt" ook

írr <Je Loekorns 1: te: doc;D. I,Jant zor¿cl or]l,icrr1-í.ngr'- uj-lrrisseliriE van ¡ledachLcn

als sons \¡erhj-t ¿irgulnenle-reit nct Ijw c.1c.sporìertt-, de heC:: Pj-el ll¿ras, cir-'agen'

er vaåli Coe bij dat r+ij f.ot de kc¡:li van 'Je;a¡lc dool-drii';gc1ì en <le bcLange;'l

van nlrs tai.ale beciri j f geciieuri Llol cìen ' en daar:l¡i j nelrrerr r'ri- j gl:'?':g orlsì

liorr:eLtj e zout ekstra wâ!'rl"Ieer cle hee:: Urnr¡e1e' r'feer ee-ll dnel-purrl r¡cor <le

voetbalkluP RaPid r¡aalit'
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l'laË nieuwe r,¡erken betref t , zaL het u genoegen doen dat wij goede
ver'ç¡achtingen hebben over een aantal werken -in
Maastricht - r¿aarbij veel renovatie
Heerlen

Kerkrade

Vaals

Iloensbroek

Ubach over htonns

Weert

Roerlnoncl

Venlo

Eindhcven

Ïlelniond

Uden

Boxtel

Arnhen en

I^Iínternwi j lc

en rvi.j zijn bijzon.rier verheugd dat wij .al.s bedrijf u herjen rerl clage
een tlergelijlce opsornnring lcurrnen geveïr.

Tenslottc: rtclg een aantal jtrtrilea, prornoËies en wijzigingen:


