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Tn de rede van de ìreer I'iaas heeft U reeds een aantal- punten
gei:oord, waar r¡/e in het bi-jzo:rrlet: cll moeten letten. Wat ti
daar speciaal aan kunt cloen, daarb-i-j ook llzelf van blijvend.
werk verzel<erend, is he't l-everen ,./an t-ìnze prod.ukten goed en
gffj,glg_t!, dr'¿s goed. in de rnarkL ligge.n, waar:bij het aspekt
van klantenbinclinq door Uw persoonl-Ljke relaties tot Ce staf
van Uw opdracirtgùvers en het respekt, dat TJ afdwingtr ecn
speciale rol moet spelen.
Dat is niet ger:ing, maar het is Ulv taak¡ ên ¿rls U da'i: niet
aan kunt-, deugi- U niet voor llw v¿erk.
Gei-ukkig hebben velen van U reeds het tegentleel- beivezen en

die 3 Z, die in vele poslen verdeeld zaL zit.ten, zolvel- op
kantoor als in de buitendienst, moet e:: uit l<unnelr kor'¡en.
Wij zullen er alle hulpmiddelen voor aandragen.
Omgekeerd is het onze taak U zo goed mogelijk van werk te
voorzien" Dat di.t gelukl- is in de afgelopen 10 jaar, kornt
omdat we steeds nieuwe werl<ge}:ieclen hebben gezocht en dit:
nog st--eec1s doen. Dit kan evenwel al.leen maar stanclhouden als
\¡Ie net iets beter zijn dan andere gcede bouwbedrijven"
In clit licht zult U begri jpen, dat het niet atti jcl mogel-i jk
is U in te zeLten op de oude, vertr:ouwde plaatsen; U zul-t, we_ì.

eens v¡at verder moeten reizen, ook wel 'ns werk krijgenr dat
U mogelijk als kleiner ervaart, als vroeger, maar vergis u
niet; doorde hogere eisen en ol:ganisatiegraacl wil- dat nj-et
altijcl zeggen: gemakkeli jker. Toch zu1-1en røij ook in de
toekoms'b. proberen U werk te verschaffen, \,raar U zoveel. mogel.-ijk
voor geschikt l:ent en tevens zaJ- l:ijzoncle::e aanCacht besteed
worder¡ aan goed.e teamvorming.van i¡edr:ijfsleiders, uitvoerders
en hi,rlpuitvoe::ders, en nu elt zoveel. p.o.lv¡erl<en zijn
pr:o j ei< io¡rtw ikl-,er.l a ¿i:: er ì op;: i-oii t.er .
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Vtant houdt U goed in de gaten: aI lijkt het niet alt.ijd zot
ons aller doel is hetzelfde. Dus goede samenwerking is
noodzakelijk: geen onderlinge vitterijen of met In kluitje
in het riet sturen. Neen, elkaar steunen, met gerichte kritiek
komen. Als een uitvoerder merkt, daL de opzichter bijvoorbeeld
de puien onvoldoende keurt, wijst hem eropr ook aI komt het U

op clat moment niet goed uit, als er afgekeurd wordt, want ais
je ermee doorgaat, is het aan het eind veel erger.
Sta erop, dat hij bij de de eerste woningen de d.iverse bewerkingren

steeds keurt, ook, ja vooral die van onderaannemers.
Omgekeerd dient ook de opzichter bij problernen bereid te zijn
aan tafel te gaan zitten om te zien, welke maatregelen in het
gezamenlijke bedrijfsbelang zijn.
Komt U er niet uit, haal er Uw bedrijfsleid.er en projektont-
wikkelaar bij, maar ook deze in de bovengeschetste geest.
Uit dien hoofde begrijpt U de noodzaak voor ons om de juiste
mensen bij elkaar te zetten.
Hoewel, echt goede en kundige mensen kunnen altijd met elkaar
samenvterken.

Nu ik aI een en ander'heb gezegö, over de kwaliteit van onze

produkten en de noodzaak van het laag houden van de kosten,
btil ik toch ook nog een ander aspekt met name noemen, hoewel

het, evenals kwaliteit- en kostenaspekt, vanzelfsprekend. tot
ons dagelijks werk behoort, namelijk de zorg voor de veÍIigheid
op onze werken en in onze fabrieken en werkplaatsen.

De afgelopen 2 jaar hebben we, bewuster nog dan voorheen,

veel zovg hieraan besteed.
We hebben in bedrijfsvergaderingen, in gesprekken op de

werken en bij de kommissies werkoverleg overleg gepleegd.

over de aspekten van het veilig werken¡ wê hebben verant-
woordelijkheden bepaald en instrukt.ies gegeven.

We hebben daar zeker a1 heel wat mee bereikt.
Op ieder werk is men ervan doordrongen dat zo veilig mogelijk
gewerkt. moet woiden en wordt daarnaar zoveel mogelijk
gehandeld.
De rapporten van onze veiligheidsadviseurs van de Aboma/
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Weboma getuigen van de grotere zoîg van ons allen om

ongetukken, met"alle daaruj-t voortkomende verdriet ,en ook

sehade, zoveel mogelijk te voorkomen.

Toch zijn er in 1975 nog vele tientallen ongevallen,
één met dodelijk afloop en vier met een verzuimduur
meer dan 3 maanden, voorgekomen.

waarvan
van aI

Hoewel we ons ervan bewust zí)n dat ongevallen in de bouw

jammer genoeg niet helemaal zullen zíin te voorkomen, is het
ongevalscijfer beslist nog te hoog.

Wanneer we zien dat op veel werken toch nog onvoldoende

aandacht wordt geschonken aan (en nu noem ik enkele van d.e

meest voorkomende euvels)
dichtleggen van openingen in vloeren
afschermen van hoger gelegen bouwdelen

beveiliging van elektrische installaties
veilig werken met mobiele kranen
en goede verzorging van steigers,

dat bovendÍen, blijkens een recent rapport, regelmatíg nog

betonwanden omvallen op onze gietbouwwerken,
dan zult U het met me eens zijn dat we het veiligheidsaspekt
nõg bewuster moeten behandelen.
Juist deze bewustwording van gevaarlijke situaties is voor
ons bouwvakkers het belangrijkste. We hebben geen hoogtevrees l

De direktÍe stelt. zich voor binnenkort een ttrj-1ma-veiligheids-
plan aan U te presenteren.
Dit plan, dat in samenvterking met Aboma/?Íeboma is opgesteld
en dat nog het advÍes van de afdelingshoofden en bed::ijfsleiders
behoeft, za| als handleiding fungeren voor iedereen (en dat zí)n
we bijna allemaal) , dj-e met de veiligheid in het be<ìrijf te
maken heeft.

l{e zullen ook de ondernemingsraad van dit plan op de hoogte

ste1len.

We vertrouwen erop, d.at U allen meev¡erkt om met deze leidraad
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aIs hulpmiddel ons bedrijf ook op veiligheidsgebied toon-
aangevend te houden.

Een ander punt: deze bijeenkomst zonder echt technische
gesprekspunten voor een jaar op proef was mogelijk dankzij
een aanLal zeer geslaagde uitvoerdersdj-skussiebijeenkomsten
in Zuid-Limburg en Weert. De opkomst was zeer goed.

Mogen ook d.e wegbtijvers het volgend jaar verschijnen en

de wat rustiger naturen onder U wat meer aan de dj-skussie
deelnemen.

We hebben voorts het vervolg op deze bijeenkomst in Juliana
zö georganÍseerd, dat er wat meer beweging van groep tot
groep mogelijk is. Maak er gebruik van, zodat ook d.e wat

onbekende gezichten bekend worden. Tenslotte gaan we een

tijd tegiemoet met bepaald minder mutatj-es en zullen we met

deze groep hopelijk nog jarenlang doorgaan.
Ditzelfde geldt voor de kontakten van binnen- en buitendienst.
llier ligt de kans, dat men meer voor elkaar is dan een stem

over de tel-efoon.

Voordat we overgaan tát fret bespreken van de werken van het
afgelopen jaar en de toekomstverwachtingen nog het volgende.
Vele namen van uitvoerders en projektontwikkelaars worden

genoemd. Hun werk is echter alleen goed. nogelijk door het
werk van vele stafleden, hier aI of niet aanwezig.
Het is onmogelijk hen a1len te noemen, maar zij weten zich
ervan verzekerd, dat gedurende het jaar hun werk reeds vele
malen onder de aand.acht is gekomen èn naar waarde wordt
gewaardeerd.
Hetzelfde geldt voor de werf en materieeldienst. ?'i-i zijn
door een aantal perikelen mogelijk wat. mínder ond.er de aandacht

gekOmeni r¡¡ees ea. echter van verzekerd, dat ook voor U het
komend jaar weer wat meer tijd zal zíjn

Op al onze werken verscheen of verschijnt onze onderhouds-

dienst om een goede opleveringsservice aan de bewoners te
verstrekken; waarlijk geen simpele zaak in deze tÍjd, waarin

kopers en opdrachtgevers hoge eisen stellen.
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Alleen door de goede samenwerking met de bedrijfsleiders
en de uitvoerders kon de heer Houbenr geassisteerd door

de heer Umnteis' dit werk op de juiste wijze klaren.

Onze stukadoors stondenronder teiding van de heren

Ileutmekers en Pastoor, hun mannetje. De produktie liep
erg cp. Ond.anks dat we in de toekornst zullen proberen iets
meer uit te besteden, blijft. voor deze kategorie nuttig
v¡erk voor:handen, hopelijk met iets minder fluktuaties in
aantallen I

En thans over op de werken.
We zulleu het dít keer in een wat andere volgorde doen.

Zoals U weet was 1975 het jaar van de vrouwr ¡naar U heef|
al begrepen van d.e heer Maas, dat het ook het jaar van de

p.o. was.
Nu weten velen van U natuurlijk aI 1an9¡ dat in ons Wilma-

gezin de aannemer de man en de p.o. de vrouw is, dus

eigenlijk komt dat prachl-ig uit.
We vol.gen in onze opstelling nu eens de p.o.-werkenreeks
eerst en hopen daarbij. U een indruk te gerren van ìret belang

van p.o. voor ons bedrijf en dus het belang van de eercler-
genoemde goed.e samenwerking, die verder moet gaan dan alleen
maar een werk snel afwerken, hoe belangri;ik dít ook j-s.
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Zoals ik U vorig jaar reeds meedeelde, vertoont het
p.o.-aandeel in de omzet van Wilma Weert een stijgende lijn;
kwam U in Ig72 stecfits op één van de vier werken een opdracht-
gever van het ej-gen bedrijf tegen, in 1975 was Wilma ProjekL-
ontwikkeling goed voor 43 ? van de totaalomzet van Vüilma

Weert.

Dit betekent, dat opdrachtgever en uitvoerder steeds vaker
samen ontspruiten aan de Wilmastam en de kans op een
hechtere familieband steeds groter wordt. Eer1j-jkheidshalve
moeten v¡e vermelden, dat er ook familieruzies kunnen ontstaan,
die per definitie nogal intens kunne¡r zíjn.

AIs we proberen enige oorzaken aan te geven van de ontstuimige
groei van de projektontwikkeling bij Wilma Weert, dan kunnen
we ondermeer de volgende noemen:

- het afnemen van de spanning op de wonj-ngmarkt (in ons
werkgebied), waardoor met name woningbouwverenigi-ngen
minder wonÍngen realiseren dan zL) oorspronkelijk van plan
waren;

er is een grote belangstelling voor de premieverkoopwoning:,
welke vía het subsidiesysteem voor vele bewoners een financíeel
erg aantrekkelijk aanbod vormt;

ook onze rekreatieve loot begint haar omzetvruchten af te
werpen. (Dit is niet zo zeer in de omzet van Wilma Weert,
maar in die van Wilma Tilburg te merken.)

Vroeg ik vorig jaar Uw aandacht voor de kwaliteit van en

de service aan ons produkt, ook dit jaar wil ik U attenderen
op het grote belang van een goede samenwerking tussen opdracht-
gever en uitvoering, in casu tussen opzichter en uítvoerder.
waardoor een optimaal Iatilma-produkt kan ontstaan.

Wij zíjn ertoe overgegaan een hoofd.opzichter, de heer van Houtum,

aan te stellen, die zoyg draagt voor een goede afwerking van de

klachten enerzijds, maar anderzijds tracht via coachj-ng van de
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opzichters op mogelijke fouten vooraf te wijzen onder het
motto."voorkomen is beter dan genezen"'. Wij geloven dat het
rverk van de heer van Houtum al. zi)n waarde heeft bewezen en

hopen dat met name in het preventieve vlak nog vele verbeteringen
zullen optreden.

Navolgend zaL ik zonder volledigheid te betrachten
een overzicht geven van de in 1975 gerealiseerde en in
voorbereiding gienomen werken.

Onder supervisie van de heer Schreurs werden de volgende
projekten gerealiseerd :

De heer Aquarius voltooide het wiukelcentrum in eleiick.
Onder zrjn bezielend toezicht werden er {- 5.000 m2 winkels
gerealiseerd. Hij startte met de voorbereidingen voor het
Centrumplan in dezelfde plaats waar L22 verkoopwoningen
zullen worden gerealiseerd. Bijzonder aan dit projekt is
de geavanceerde architektuur.
ïn dit centrumplan speelde ook het gereedgekomen verzorgi"g"-
tehuis een belangrijke ro1.
Uitvoerder Coenen, die hier de belangrijkste rol uitstekend
gespeeld heeft, souffleerde nog even UV van Veggel bij de

aanzet van de L22 verkoopwoningen die het plan Blerick zullen
afronden. Van Veggel gaat het nu voor het eerst als zelfstandl-g
uitvoerder doen. We vertrouwen op heml

Coenen gaat het spektakelstuk in Venlo aanpakken, namelijk de

parkeergarage met B.B.-kelder, omzoomd door muziekschool en

woningwetwoningen. Bij dit waarachtig niet eenvoudige werk
wensen we hem veel sukses.
Onze heer OsÍnga deed in zijn vaderstad reeds enorm veel goed

werk aan de voorbereiding en legde dus de basis.

De heer Chi.istianen begon in I975 met het projekt Duken}:urg,

waar onder zijn toezicht immense hoeveelheden beton gestort
werden ter vorming van een parkeerplaat. Hj-er worden grote
eisen gesteld aan het Samenwerki-ngs- en onderscheidingsver-
mogen van de mens, gezien het feit, dat een drietal verschillende
part.ijen zich over de. plaat voortbeweegt, ter realisatie van
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hun bouwwerk.
Horj-zontaal voortwerkend werd de parkeerplaats praktisch
voltooid, nadat eerder in het najaar het. hoogste punt van
de 72 woni-ngen werd bereikt.
We hopen dat hoofcluj- Lvoerder van Etten en meL hem uj--bvoerder
van der Wiel in dít tempo door kan gaan aan de woningien,
zovteL de, ffats als de komende laagbouw, aan deze èn aan de

overkant, van de spoorlijn, Lindenholt inI

.fr
(É;

Er werd eind 1975 ook
komplan !./eert, waar V

bewinkeling van Weert.
Hoofduitvoerder Molin
hij weet wel raad met

nog gestart met de afbouw van het
& D c1e afsluiting zal vormen van de

trekt hiervoor dagelijks naar Ï^Ieetrt;

dit karwei.

g

De heer Slabbers zorgde ervoor, dat in Venlo in de Vossener
een groot aantal premiekoopwoningen gerealiseerd werd. $ij
hield zich ook bezig met de voorbereiding van de Vossener. IÏI '
waar de wijk de Vossener een winkelcentrurn zal krijgen.
Vossener I werd afgewerkt door uitvoerder Meulen, die daarna
voor S.M,T. scholenbouwer werd.

In nauwe samenwerking met de heer Schreurs werl<L de heer
Slabbers aan de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente

Roermond, teneJ-nde het gebied Hoogvonderen Ín ontwikkeling
te brengen. De onderhandelingen verliepen erg suksesvol ell
eind I97 5 is een aanvrage ingediencl voor cle bouw van de

eerste 80 vroningen.

De heren Schreurs èn Frantzen hielden zich bezig met de

onderhandelingen met de gemeente Arnhem en Town & City
Properties, om een va.n de grootste winkelprojekten i-n
Nederland, Kronenburg, tot sta¡rd te kunnen brengen.
Na ingewikkelde en moei'zame onderhandelingen, ged.eeltelj-jk
in de Engelse taal, kwamen partijen tot overeenstemming..
Wilma zal hier j-n de komende jaren een flink stuk produktie
krijgen.

De heren Schreurs en Frantzen hielden zich ook bezig met het
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projekt Wilhelmshaven, vzaar inmiddels gestart is met de
bouv¡ van het winl<elcentrum.

Het meest besproken projekt van lrleert, m.isschien wel van
Nederlarrd, is het staclskantoor. De heer Schreurs legde de
laatste hancl aan de voorbereiding, zodat, mits de Weerter
gemeen.t-eraad het plan goedkeurt, met de bcuw begonnen kan
worden.

Onder supervisie van de heer Wijshoff startte de heer Gc::dijn
met de voor]:ereiding voor het komplan in Kerkrade. Onze

reputatie op het gebl-ed van integrale centrumplannen raakt
langzamerhand qevestigdr €rr uit dien lioofde heÌ:ben wij ons
stempel gedrukt op menig stadsharL..

De heer Gordijn real.iseerde bovendien een aantal premi-ekoop-
woningen in Uden (die in een rekordtempo verkocht werden).
In Uden zullen onder zijn toezlcht nog een aantal woningwet-
woningen en een winkelcentrum gebouwd w<:rden.

Als giastronomisch d.eskundige hield hij zicin bovendien bezig
met het opzetten van enige hotels-garnis.
Na in Nijmegen de Leuvense l{of suksesvol te hebben afgeleverd,
ging uitvoerder iulaas in Uden aan de slag. Uden, dat bekend
werd als zogenaamd proefprojekt.
Het is U bekend dat wij, nadat ook de gietbouw-laagbouw gemeen

goed in ons bedrijf was geworden, zijn gaan streven naar ve::dere
perfektioneri-ng van deze produktiemethod.e.
Uit de inleidj-ng, die de heer van Leijenhorst vorig jaar heeft
gehouden, zaL U bekend zijn dat wij proberen deze verbetering
te vinden door
a. bètere voorbereiding èn éérdere afsluiting van de voor:be-

reiding, zodanig dat bij de start de voorbereiding is vol-
tooid en de uitvoerende staf à1le gegevens bezit;

b. ploegsgewijze aanpak van het werk, dus niet meer tientallen
éénlingen en groepjes van 2 in iedere woning aan het werl<,

maar grotere ploegen dj-e een heel onderdeel, bijvoorbeeld
kappen, gevels of binnenafwerking, gezamenlijk aanpak"ken.

Ondanks de voorlichting die bij deze aanpak wordt gegeven en

de gr:o1-e inzet van het i:.:d::i jfsburo hierbíj, betekent deze
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aanpak aanvankelijk toch \Áleer een overschakeling en aanpassing
voor onze uitvcerders.
Wij weten d.at U open staat vc)or de rrieuwe organisatÍetechnieken,
die wij menen te moeten toepassen en hopen en vertrouwen dat
dezen, nà een inwerkperiode, zeker huu vruchten zullen afleveren
en het werk gladder laten verlopen.

De heer van Tilburg voltooide ín saaenwerking met uitvoerder
Flipsen het projekt 't Look in Veldhoven, waar onder zijn toe-
zidnt 40 landhuizen. gerealiseerd werder¡".Ove::tuigd van ie kv¡a-
liteit van zíjn werk, kocht hij et: zèJ"f. een woning.
Verder kwamen onder zi-jn toezicht 34 woningen in Oda gereed
en bereidde. hj-j de bouw van 48 rvoningen in de 2e fase r/oor.

rn Veldhoven, de Plank, werd een werk van 140 koopwoningien
beëindigd. Oo]< de kopers in Veldhoven rnal<en het orrs niet
gemakkeli-jk. Zoals ook elders steeds meer voor komt, verenigerr
kopers zídn met elkaar, wenden zich bij rnoeilijkl'reden tot
belangenverenigincren en verhogerr¡ aldus gesterkt, hun ej-sen'-
pakket. Eventuele terechte elsen dienen door goecl teamr,vork

van projektontwj.kkeling en aannemer te wo;:den vocr::komen, zo¡rder
dat dit Lot kosten teíOt
Dit neemt niet weg dat uitvoerder Hermsen dit werk van l:eg'itr
tot eind bekwaam heeft geleid.

In Aalst-Waalre werd gestart met de 82 woningen van de

Ie fase van het plan Ekenrooi. Na aanvankel ijke verkoopproblernen
in clit projekt., trok via een vernunftige financieringsoplossj.ng
de verkoop later aan.
De voorbereidingen voor 54 vroningen voo:: de 2e fase van Ekenrooi
zijn gaande

Hier maakt uitvoerder Jansen zijn eerste werk als zelfstandig
uitvoerder, Hij doet dit op een wijze, die ons veel vertrouv¡en
in de ,toekomst geeft.

De heer I^Iijshoff voerde besprekingen met de gemeente Heerlen
om op de plaats van het oude ziekenhuis aan de Putgraaf een

flat van 246 premieverhuurwoningen te kunnen realiseren.
Bj-nnerrkort zaL meL clit we::k begonnen r,vo::den.



In voorbereiding is een parkeergarage en kantoor aan de

Putgraaf
De stedebouwkundige plannen werden ingediend voor een projekt
van I47 laagbouvrwoningen en een f latgebouv,r in Giesen-Bautsch.

Aan de Ganzeweide in l-Ieer1en is een plan opgezet voor de

realisatie van een supermarkt en een bankgebouvr, waarmee

dit. jaar gesta::t zal worderr.

In Veldhoven v¡erden de eersLe stappen
wikkeling van het plan ËIeikant.
In Hoensbroek zíeL heL ernaar uit dat
fase van het plan Mui-sberg kan wo::den

In BoxteL zíjn plannen ingedien voor

gezet voor de ont-
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dit. jaar met de eer:ste
gestart.

91. preml-everkoopwoningen.

De heer FranLzen van projektontwikkelJ-ng hield zicli in 1975

bezig met he! grootste Nederlandse tweedewoningenkompleks
in wording.te Bruinisse. Nadat in een eerdere fase de jacht*
har¡en al gerealiseerd was (die goed verhuurd. v¿ordt) , werden
in 1975 oÕk 59 appartementen voltooid. De verkoop van deze
woningen loopt konform de verwachti-ngen.

De kamping "Onze Hoeve" kwam in 1975 gereed, terwijl de bouw

van de manége en de kinderboerderij ziin r¡oltooiing nadert "

Volgend jaar zaL gestart worden met de bouw van <fe eerste
klusters rekreatiewoningen.

De rekreatieloot zal mogelijk Ín Posterholt uitgebouwd worden

via de realisatie van 232 rekreatiewoningen.

Onder supervisie van de heer van der Looy real-iseert de

heer van den Elsen een luxe flat aan de Montgomerylaan in
Eindhoven. Ligging en kwalj-teiL van het v¡erk doen deze luxe
flats hun weg naar de toekomstige bewoner vinden.
Dit rekordprojekL staat onder leiding van onze ervaren hoofd-
uitvoer<ler Bukkems; hij bou.wt narnelijk flats tot een verkoopprijs
van méér dan f, 250.000r- per stuk.
Hlj zou cie afbouw wel eens wat vl.ugger wilien laten gaan' nlaar

t-iij moet liiteraard rekening irouclen nret de uiteenl-opende
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lr'ensenregen van dit koperspubliek.

In Eind.ho\ren in het plan de Genderheemd realiseerde de heer
van d.er Looy vele l¡er}çoopwoni-ngen. Voorbereidi.ugen werden

getroffen voor 170 woningen ín deel C.

De onde::handelingen met de gemeente Eindhoven verlopen nie{-

altijd even soepel, mede ooii gezien de konfliktueuze verhoudingen
tussen rie gemeenteli jke dienstetr en de i-nspr,aakprocedures.
Uitvoerde:: Keckhoffs ma;rkte het in hem gestelde vert::ouwen
waar in de Genderbeernd. Ondanks een fail.liete, opgevolgd door
een orgianisatorisch zeker zo slecirt"e installateur, wist hij
met zijn helpers, waaron,ler uitvoerder: T. Loeff , de bouv¡sLroom

niet alleen gaande te houden, maar ook Ìlog tegen het eind.e te
versnellen.
Ilíj is irlrniddels daarom gesta.rt met de volgende groep val-I L37

woningen, waaraan - zeker d.oor de krit.ische Eindhovense 1<opers

nog hogere eisen gesteld zullen worden. Ga zo door.

In de Gestelse Ontginning zullen
en I25 woningen gebouwd worden.
De heer van der Looy is bezig met

woningen aan de Boschdijk-Zuid en

Woenselse I{atermolen

in l-976 een winkelcentrum

de ontwikkeling van

een centrumplan aan

flaL-
de

In Maastricht werd de wijk Daalhof praktisch voltooid.
UiLvoerder Ubaghs werkte in z'n eentje gestaag door aan de

afrond.ing van deze wijk. Hopelijk volgt hier nog iets op

het terrein van de twee overgebleven flats.
Omstreeks juli waren de 120 O.L.-verkoo¡:woningen gereed '
nagenoeg geli-jktiidig met de 79 type ür.

De 60 woningê¡-rr die in april met nog eens 48 uitgebreid werden,

zullen in februari a.s. ook gereed zi)n-
Over Daalhof is vori-ge jaren reeds veel gezegd.

Wij danken allen, die in deze jaren met zoveel inzet gevrerkt

hebben aan een wijk met voorlopig za'rt 2.300 woningen vanaf

de eerste paal bij Bukkems op 9lI0 rnaart 1970 tot aan c1e laatste
afmontage bij Ubaghs.

In de J:gitenv¡ijk Wolder is uit.voerder Verhaegen gestart met
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de bouw van 62 woningen voor de bouwvereniging Eigen Haarcl.
Na de moclc1er1:roblemerr begint nu r:ok hier schot in te komeu.

Hier volgen 65 verkoopwoningen en enige woningwetflats.

Wij zijn hier in het Noorden van ons werl<gebied, vraar Wilrna
vee-L ¡rieuv¡ werktei:rei-n zoekt en vindt. Er vonden ook de

meeste wisselingen in bezctting plaats.
O¡rze nog jo'nge be.lrijfsleider I'eyen, inmiddels gewend aan

1aüge afstalndswerk èn ons zusterbed::j-jf de tr{aal, ruilde
halverraqge zi jn basj-s þíeert voor Utrecht. Wil-ma i¡teert mist
met hem een enerqieke medewerker, maar: v¡eet dat cle Waal er
goed mee j-s en hoopt dat Feyen ook in zijn nj-euwe omgevi-ng

zíjn draai kan vinden.

7"Ljn taak is cvergenomen door l:edrj-jfsleider !{iinhoven, die,
zíj het vanuit een betere basis - Irtoqþ -. nu ook de,Achterhoek
in trekt, èn door assistent*bedrijfsleider Meeuwissen.

De heer Meeuwissen \,'¡as dit jaar een uitstekende assistent
voor bedrijfsleider Loeff op meerd.ere r.verken en heeft nu in
Arnhem tamelijk vaste r¡c¡eL gezeac.

Nog net in 1975 beqon ons meest noordelijke werk, namelijk
een winkelpand in Doetinchem, de stad waar Wilma na lange
afwezigheid v¡eer terug is, hopelijk nu voorgoed.
Hulpuitvoerder Spijl<ers zaI hier voorlopigi voor een goed

visitekaartje zorgen

In het verre Winterswijl< wist hoofduitvoerder Lesscher B0

woningen aan de woningvoorraad toe te voegren.
Het werl< in 's Ile;enberg, ressorLerend ond.er de Waal, kreeg
eerst hulp van Feyen en ons lredrijfsburo, later nog van uit-
voerd.er Wijnhoven, nad.at deze ]42 woningen in Boxmeer binnen
een jaar w.ist te voltooien samen met de andere jonge leden
van zi-jn st.af .

In Arnhem hebben wij vaste voet gezet, ook in het natte, meest

zuideli jke cl-ee1

Uj"tvoerder Jacobs, qeassisteerd d"oor onder anderen uitvoe::der
Ir{euv¡sen, ni;rakt een di.kke 300 wouinç;vetwoningen net }:e}<wame
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spoed klaar.
Uil-voerder van Lieshout verdj.ent z:-jn eerste sporen met de

reecls eerder ç¡enoerrde 156 verkoopwoningen; een werlc dat bepaald
nict eenvoudig is, maar. dat ge1u1,;kig goed verkocht wordt.
Bj-j de volgencle groep verkoopwoningen worden een aantal geleerde
lêssen in prakt.ijk gebracht, zodat hier het sukses minstens even
grooL. zaT zijn. Uitvoerder Hendriks was \^7eer een goede hulp voor
van Lieshout.
Binnen enkele v¡eken zal vlakbij deze werketr opnieuvr gestart
worclen met 246 v¡on-i-ngerl.

In Brabant beperkten onze aktiviteiten zich nj-et alleen tot
Uden, Boxmeer en verschi-llende ¡:laatsen uit het. agglomeraat
Einclhoven, ook Boxtel en Helmond rverden weer toneel van onze

bour.,raktivi-teiten, gelei-d door cle bedrijfsleiders Loeff en

Ve¡'hoeve

Uitvoerder Flipsen kon, na in Venray een fors stuk van cle

prcrdul<tie te hebben geleidr nog net vóór Ker:stnris de eerste
funderingen in Boxtel storterr. t¡e wensen hem met dj-t nieuwe.

werk veel suJcses. Aan d-e voorbereidingen van dit v¡erk haddeir

ool< de heren Gord.i jn en 'leraedts een werkzaam aancleel .

Ej.ndelijk koù afgelopen jaar het werk Apostelhoeve in Helmond

van start gaani een werk met een lange voorgeschiederris, een

slecht terre-irr, een hoog tempo en een uiterst kritische opdracht-
gever r

Gelulckig was d.e heer GeerlÍngs op t.ijd klaar bij de Hema in
Maastricht om hier de leiding te nemen. Hij zal- zaL zijn
ervaring van zíjn, inrniddels hoofd-, uitvoerdersschap j-nzetteu

om alle hindernissen hier te overwinnen.
Gelukki-g heeft ook hij de h¡:lp van enkele van onze vele ent-
housias'te en vakbekwame hulpuitvoerders, die samen meL hem

de gegeven taak uitvoeren"

hleer terug in Verrlo l<an ook uitvoerder van Beerendonk zLin
moliwen nogi verder opstropen bij het r¡e::rlrleeghuis I'{aria
1\uxiliatrix. Na het opwarmertje in c1e vorm van de ver:bour^ring

van het hoofdqebouw rna-ak'be hij de rtlwLrourt^r van de l:.1..o.-school
en sr;apt nu o\¡er naar i:et slui.'.-sLuk r¡an ciit 5-jareni:J.an, het.
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verpleeghuis met 19 5 l¡edden.

Ben mooi str-rk utiliteitsbouw in de gezondheiclssel<tor, dat
hopelijk morlet kan Staan voor meerdere soortgelijke v¡erken

i-n de tc¡ekomst

Hoofduitvoerder Níjnens maakte de saneringsplannen rondom

en op de Leutherberg op bekwame rvi j ze af .

Uitvoerde:: K. I-,oef f voltooide de laatsLe werkzaamheden aan

Andeno "

hIe hopen dat ook in Venray het tij weer zaL keren. Nu het-.

ej-nd.e van Brükske If , door: de inspantri.nçten vau hoofduitvoerder
van Di.epen en zLjn staf , in zicht is, schijn't-- hier Voor ons

voorlopig weinig werk te liggen. We zulle¡r bfijven proberen

d.it te veranderen. Intussen is híer in nauwelijks 4 )aat tijd,
met nog een onderbreking erin' eel.r wijk van bÍjna 1.100

woningen tot stand gebracht
Allen, die hieraan meewerkten en nogi meewerkenr verdienen
onze waardering.

In Vüeert voltooj.de uj-tvoerder KneepkenS r

de uitbreiding van onå l<antoor. Ondanks,

veel toezicht lukte dit uitstekend.

op bel<er;C terrein,
of dankzij, krj-tisch

Eveneens te Weert heeft uitvoerder Beelen heel tr'at voetstappen

liggen op het uitgebreide projekt oda te Boshoven. Na het.

gereed.komen Van 287 woningwetwoningen volgden de reeds eerder
genoemde p.o.-rvoningen en thans ook een nieuwe groep van

107 woningvet-.w9ningen. Het overnemen vall een werk van een

ander is niet a.1tijd. dankbaar' maar sonls noodzakelijk. Alles
marcheert nu uÍtstekend.

In mogelijk de moeilijkste onstanclighed,en fungeerde dit jaar
X. Jorigas. Het valt niet mee om Duitsers te leren hoe je een

werk moet organisereil. Gelukl<ig loopt alles nog binnen

redetijke grenzen, doen v¡e hier veel nuttige erva.ring op.

Alleen zullen we Jorigas weer moeLen omschol-en als ltij terug

keert.. Maar ik ken hier v¡el een paar stevige kerels, die dat

graag zullen docn. Overigcns ' wie z'n vakant j-e in Duitsl-crrrii
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wi1 doorbrengên, in Sinnersdorf zijn 110 h.uizen en II
bungalows kiaar:. om in te kt:utseleu.

Van Keulen naar Kerkracle is maar een sprong: 193 mooie

woninqen werden hier rnet goed resultaat door uitvoerder
Gulpers gebor:wd voor National-e Nederlanclerr. -

Enige uren voor Kerstmis verzeker:den we ons van de ve:rvolg-
opdracht van 135 stuks voor: <lezelfde opdrachtgever.
All.een cle marge is krapper, cle wonj-ngen ingewikl<elcler en

ze moelen Ì:innen 12 maand,en kl-aarl Dus de klus is veel
moeilijker dan de vorige €nr heer Gulpers. dit zal betekenen
meer planning, oroanisatie en wat rni¡rde:r vrijireid. A1leen,
r'Je zullen U van nu tot l maart et: r.rauv; bij betrekken.

De heer Zorenc i-ntussen voltooide de zeer fraaie torenflat in de

Rukker, hetgeen niet alle,en voortreffelijk liep' maar tevens
een bewijs is in dit deel van de pr:ovincie, hoe wij l<vrali-
tatief ook in prijs mee kunnen. He¡n wacht d-e zeer zwale taak
in het centrum van Kerkrade, dat hiervoor ge:roemd we::d.

Nu ja, hij heeft. tÍjd gehad om uit te rusten en popelt om te
beginnen.

1B + 43 woningen in Nieuv¡-Einde te Heerlen werden voltooid
door de heer Nelissen, níet z'n grootste werk, maar zeer

nuttig voor de kont-inuiteit in dit gebied.
HÍj is inmiddels j-n. z'n oude liefde Vaals teruggekeerd,

- waarschijnlijk is ie een geboren smokkelaar op een werk

waar de 3 % van de heer Maas zeer van pas zullen komen.

De heer van Montfort inmiddels negeert alle akti-egroepen in
Treebeek en kan dan eindel-ijk z'n hart ophalen aan de aan-

vullinq van 165 op de oorspronì<elijke 90 v¡oningen.

We hopen alleen, d.at irij geen boze steenfal:rikant meer op

bezoek krijgt"

Voordat }-rij in Wolder sLartte, voltooicle uitvoe::der Verhaegen

op kunclige wijze het projekt oucl-caberg t-e ],laastricht.
Uitr¡oerder Goossens heeft c1e renova.i-ie met de nodige problemen

een goec1e u j. bvoer: ing Ecìgeven doo;: cie pr c;Ì:Ienir:n Iíìe i: de beworìr::,- 
',i
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op rustige vtijze op z'n plat o¡: te lossen.
De totale omzet varr de renovaLie berlraagt t-ot
4 r 5 miI joen, terwi j 1 nog d:-verse projekterr in
zijn. Voor ons allen dus goede lessenl

nu toe
voorb,e::eiding

Uitvoe::der Basting,s maakte i-n één jaar tijd 92 woningen
in Oosternaas gereed, onrianks het feit dat híj voriE jaar
om deze tj-jd nog .rolop in de modcler zat.
Tijdens de qietbouvrperioele werd hij gieassisteerd door uit-
voerder ,I(nelissen.
De heer Bastings is wellj-cht kampioen-uitvoerder r¡¡at betreft
het aantal. opzichters op een v¡erk. l'laoenoeg 50 ? van cle

toekonstige bewoners wist tijdens de ui1*voeri-ng i-e vertellen
hoe het eigenlijk wel gedaan moest wordenl

Floofduitvoerder Custers heeft in een nagenoegl gelijl<e period.e

als zíjn kollega Bastingis een projekt van 63 woningen in
Amìry gereal-iseerd, zij h.et dan in tradi.tic¡nele bouv¡.

Zo'n soort kompetit.ie heef L aangetoorid dat traditionele
bouv¡ ook thans nog we1 winstmogelijkheden biedt.
Onlangs is de hee'r Custers gestart met de bouw van het in-
gewikkelde kompleks van 65 woningen i-n Heugem.

In lleerlen heeft de heer Th. Jorigas met bekwaamheid gewerkt
aan de voltooii.nrJ van het G.A.K.-gebouw, \"/aar nog voor de

karnaval het persoueel van he't G.A.K. ztrr nieuwe behuizi-ng
kan betrekken.
Met waard.ering spreekt hij over de snelle beslissing en van

de groep K.K.K.

Het begint bij de heer Geerlings eentoni.g te vrord.en, nu reeds
3 jaar achterelkaar de Ilema in het centrum vau Maastricht in
m'n speech betrokken wordt. Toch doe ik het nog een keer:
het v¿as een pittige job en U heeft het ook geklaard.

Dankzij het feit, dat \{e enige wer}.:en uj.tbesteedden aan S.lvI.T",

te v¡eten een spor:thal, 2 gymzalen en een l<leuterschool, alle
te \¡enl-o, behaald.en v¡e over het afç1elo¡:en jaar jui-st over r1e

150 rnil.l.. omze L, namel-i jk 151 mÍi1.. Zonci.er: Cat is Ïret 149 nrj.-L i .
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Dit is zuivere aannemersomzet, zonder de bedragen aan
meerwerk en risikoregering. Met de toegevoegde waarde van
p.o. erbij v¡ordt dit ongeveer 250 nj.ll.
Deze omzet wordt gemaakt door 6 bedrijfsreiders, de heren
Kneepkens, Massot, Loeff, verhoeve, vlijnhoven en de kombi-
natie Feyen/later Meeuwissen. Gemiddeld áus 2s milj. per
persoon. Voorwaar geen kleinigheid.
u weet allen, welke veeleisende taak ðeze here¡: hebben:
geef hen rle steun, die hen toekomst; van hun direktie kunnen
ze verzekerd z1jn.

Tenslotte de jubilea en promoties:


