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Voorwoord

Arnestein, oktober 2022

Geachte lezer,

Hopelijk hee� iedereen een goede vakan�e gehad. Aan het weer zal het niet
gelegen hebben, aan de Costa del Walcheren was het in ieder geval goed
toeven. Wel een beetje droog, maar ook daar hee� de natuur inmiddels een
inhaalslag gemaakt. En aan de verhalen te horen van zij die verder weg geweest
zijn, was ook daar het leven goed.

Na een fijne vakan�e wacht uiteraard het werk weer. Momenteel geen straf, de
werken in uitvoering lopen over het algemeen goed, we hebben voldoende
omzet in het vooruitzicht, het tekort aan handen blij� las�g. Het is al vaker
gezegd, maar alle hulp hierbij wordt gewaardeerd. Daarnaast zijn we druk bezig
met de toekomst van het bedrijf, de puzzelstukjes hiervoor beginnen op hun
plek te landen, ook op een ander gebied hebben we hiervoor stappen gemaakt,
maar het is nog te vroeg om dit vetgedrukt in de Deltapers te vertellen. Wordt
vervolgd.

Onze ac�eve personeelsvereniging gaat maar door. Voor de bouwvak nog een
toer met scootertjes over Walcheren. Een prach�ge ronde, waarbij we geluncht
hebben in een strandtent die wij 30 a 40 jaar geleden gebouwd hebben. Nog
steeds niet mooi (ook toen al de schuld van de architect), maar voor de rest
staat het gebouw nog stevig op haar fundament.

En na de bouwvak de ac�viteit: de survivalrun. Vanuit de direc�e wordt dit soort
ac�viteiten met zorg bekeken: dit kan niet goed zijn voor het menselijk lichaam.
Maar wij sponsoren ‘Atlas Outdoor’, een sportvereniging die bestaat uit mensen
die dit voor hun plezier doen. En zodoende waren wij uitgenodigd voor een
trainingsavond. De drie lessen die uit deze avond getrokken kunnen worden zijn:
- de direc�e hee� al�jd gelijk
- eens een commando maakt iemand nog niet voor al�jd een commando
- dit was allemaal niet gebeurd als Arnold zijn hormonen zou kunnen bedwingen
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Los daarvan: sterkte voor Leo bij zijn herstel en desondanks was het een
topavond, waarbij wij met veel respect gekeken hebben wat er voor power in
ons team zit.

We weten allemaal dat het momenteel las�g is in de bouwnijverheid. En dat
hebben we zeker ook ervaren gedurende de bouw/verbouw van ons nieuwe
kantoor, maar we zijn bijna klaar. We vinden het zelf prach�g, we zijn qua
uitstraling en duurzaamheid weer helemaal in het nu. Binnenkort volgt de
uitnodiging voor de opening, wij hopen op uw komst.

Namens de direc�e,

Leon Verbeek
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Personeel

Personeelsmuta�es 3e kwartaal 2022

Uit dienst:
N.v.t.

In dienst:
Pascal Tevel is per 29 augustus in dienst gekomen als
Timmerman I.
Nathalie Clerkx is per 1 september in dienst gekomen als assistent controller.
Leon de Looff is per 1 oktober in dienst gekomen als werkvoorbereider.

Geslaagd:
Onze collega Chiel Temminck hee� zijn opleiding leerling �mmerman BBL2
behaald op 13 juli 2022.
Gefeliciteerd Chiel!

Stagiair(e)s:
Kevin Lievense hee� zijn stage voltooid op 1 juli.
Pedro Wilderom hee� zijn stage voltooid op 5 juli.
Maurice Bakker is per 5 september gestart met zijn stage.
Sennah Hilberink is per 12 september gestart met haar stage op kantoor, zij
hee� eerder al stage gelopen op de Felixkade.

Vacatures:
Vanwege het grote aantal nieuwe opdrachten die wij in portefeuille hebben zijn
wij op zoek naar:
- Werkvoorbereider(s)
- Uitvoerder(s) / meewerkend voorman
- Timmerlieden
- Medewerker Marke�ng en Social Media
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Ook deze keer weer een greep uit het archief van Bouwbedrijf De Delta.
Uit alle projecten van vroeger willen we dit keer een bijzonder project uit begin
jaren 80 uitlichten.

Het Geeregebied in Middelburg

Voor de meeste Walchenaren is ‘De Geere’ ofwel het Geeregebied in
Middelburg geen onbekende plek. Weinig mensen zullen zich echter herinneren
hoe het was voordat Bouwbedrijf De Delta daar aan de slag ging. Eind jaren 70
was het namelijk grotendeels in gebruik als bovengronds parkeerterrein.

Boodschappen doen bij Trefcenter (links op de foto, en ook door De Delta
gebouwd) en dan parkeren op dat braakliggende terrein er tegenover. Lange �jd
was er sprake van dat grote ketens als HEMA en Formido zich in het gebied
zouden ves�gen, maar er was verzet van andere ondernemers uit de stad.
Gevolg was dat het terrein nog meer dan 10 jaar braak zou liggen.
De Delta kreeg uiteindelijk toestemming om een kantoor-, woning- en

Vervlogen �jden
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winkelcomplex te bouwen: de huidige Geerepassage. De wederopbouw van het
Geeregebied.

Op de maque�ezolder van het stadhuis in Middelburg stond deze maque�e van
het Geeregebied om de inwoners een indruk te geven van het totale plan.

Onderdeel van het project was ook de restaura�e van de panden aan de Lange
Geere. Aan de foto’s te zien was dat ook wel hard nodig.
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In maart 1980, de �jd van de Koude Oorlog, was het eindelijk zover: de eerste
paal ging de grond in. Met zwaar materieel werd de bouwkuip gemaakt en kon
de heistelling de funda�e gaan leggen voor de nieuwbouw.
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Vijf jaar later zou het bouwproject pas echt afgerond worden met de oplevering
van de parkeerkelder onder het toenmalige kantoor van Rijkswaterstaat aan de
Koestraat. Hierbij waren zelfs speciale parkeervakken voor vrouwen voorzien.
Hee� u ooit geweten dat de onderste verdieping van de parkeerkelder volledig is
voorbereid als atoomschuilkelder, inclusief ruimte met bedden, wastafels,
douches en toile�en, geschikt voor grote groepen mensen?
En dat er een lijst was opgesteld van personen en notabelen in Middelburg die
bij nood toegang tot de schuilkelder hadden?
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Vandaag de dag zijn de Geerepassage en de parkeerkelder nog steeds in gebruik
en maken deel uit van het Middelburgse winkelgebied. De woningen erboven
vormen nog al�jd een thuis voor veel Middelburgers. Vanaf de grachten
bewonderen toeristen hen vanuit een rondvaartbootje.
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Gisteren
De Machinisten te Oudelande

Het eindsta�on is bereikt. De woningen van ons project De Machinisten zijn
opgeleverd. Als presentje bij de oplevering hebben de kopers een vogelhuisje
met hierin een fles wijn ontvangen.
Niet alleen de nieuwe bewoners maar ook de plaatselijke vogels hebben
hiermee een nieuw onderkomen kunnen betrekken.
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Vandaag
Gymzaal Oost-Souburg

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand....
De s�efmoeder van Sneeuwwitje zou jaloers worden op de zes meter lange
spiegelwand in de nieuwe gymzaal voor basisschool De Tweemaster-Kameleon
te Oost-Souburg. Uiteraard kan deze door een elektrisch bedienbare
voorzetwand afgeschermd worden als er in de zaal wat ruigere sporten
bedreven worden.
De bouw nadert zijn voltooiing. Het gebouw is wind- en waterdicht. Buiten dient
enkel nog wat houten gevelbekleding aangebracht te worden.
Binnen is de a�ouw in volle gang. Er wordt volop gewerkt aan de
systeemplafonds, tegelwerk en de sportvloer.
Bij de bouw van een gymzaal krijg je eens met wat andere par�jen te maken,
zoals een leverancier van spor�oestellen met alle benodigde voorzieningen in
de vloer en staalconstruc�e.
Door het aanbrengen van akoes�sche wandpanelen wordt de nagalm in de zaal
gereduceerd.
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Felixkade Kamperland - kavel 6

Een woning met een inpandig zwembad, de droom van velen.
Voor de kopers van kavel 6 zijn wij deze droom aan het realiseren.
De ruwbouw van het zwembad inclusief het leidingwerk naar de technische
ruimte is gereed. De begane grondvloer ligt en de kalkzandsteen wanden zijn
opgetrokken. Zodra de stempels en paltorens zijn aangebracht kunnen de
verdiepingsvloer en terrasvloer boven het zwembad aangebracht worden.

Felixkade Kamperland - kavel 7

Na de oplevering van kavel 3 zijn we voor dezelfde kopers begonnen aan een
nieuwe woning met dubbel boothuis op kavel 7. Aangezien deze woning precies
tegenover hun woning op kavel 3 is, kunnen ze de bouw goed volgen.
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Vlietenburg Wissenkerke:

Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de bouw van de 21
recrea�ewoningen “Vlietenburg” te Wissenkerke. Inmiddels hee� ontwikkelaar
Estuarium Vastgoed de waterpar�jen, de funda�e van de wegen en de
ondergrondse infra (riolering) aan laten leggen en zijn de contouren van het
park goed zichtbaar. Je kunt nu al zien dat de waterpar�jen van het plan prach�g
aansluiten op natuurgebied Bokkegat.
In oktober starten wij met de aanleg van de bouwpu�en en aansluitend worden
de funderingen voor de woningen gerealiseerd. Dit alles in voorbereiding op de
komst van de eerste prefab houtskeletbouw casco’s, waar wij in november de
eerste woningen op de bouw verwachten.
De strakke lijnen in de moderne vormgeving van de woningen passen goed bij
de strak verkavelde akkers van Noord-Beveland.
De gevel- en dakafwerking van de woningen is volledig in hout. Een voor
Nederlandse begrippen bijzondere toepassing, waar wij gebruik maken van de
ervaring en exper�se van een Noorse leverancier. In Noorwegen worden al
honderden jaren houten daken toegepast. De bewerking van het hout voldoet
aan de hoge eisen die ons klimaat aan de daken en gevels zal stellen.
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HET PROCES:

1. Het hout wordt onder druk geïmpregneerd

De impregna�ezouten, die beschermen tegen
aantas�ng door schimmels en insecten, worden
onder druk tot in de kern van het hout geperst.

2. Het hout wordt onder vacuüm in olie gekookt

Het hout wordt in een drukkoker geplaatst die
wordt gevuld met hete olie. Het vacuüm in de
tank zorgt ervoor dat het kookpunt van het
water wordt teruggebracht tot circa 62 graden
Celsius. Al het water loopt uit het hout en wordt
vervangen door olie.

3. De cellen worden gevuld met olie

De poriën worden gevuld met olie die 1 – 3 mm
in het oppervlak van het hout en tot 15 – 20 mm
in de uiteinden van het kopshout wordt geperst.
Als het materiaal uit de ketel komt, is het droog
en klaar voor gebruik.



18

Felixkade Kamperland - kavel 20

In de vorige Delta-Pers konden we melden dat het einde van de bouw in zicht
was. Inmiddels is het zover en is de oplevering ingepland. De laatste puntjes
worden afgewerkt. Omdat we hier later mee gestart zijn, blij� de aanbouw nog
buiten de oplevering van de
woning, en zal eind dit jaar
opgeleverd worden.
De opdrachtgever start in de
week van de oplevering wel
alvast met de aanleg van het
zwembad en de tuin.

Felixkade Kamperland - kavel 22:

Met de verkoop van kavel 22 is na de nodige voorbereiding de daadwerkelijke
bouw inmiddels gestart. Het grondwerk is gereed en de heier is onderweg.
Het wordt een woning waarvan we er al meer gebouwd hebben. Een verdieping
die deels overhangt. Uiteraard is de indeling weer geheel naar wens van de
kopers opgezet.
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Felixkade Kamperland - kavel 23

De oplevering van deze woning nadert met rasse schreden. Nu het tegelwerk is
aangebracht kan de installateur starten met de afmontage van de E- en W-
installa�e. Het zal er nog om spannen want de levering van de ven�la�e units
laat momenteel op zich wachten door leveringsproblemen bij de leverancier. De
installateur hee� goede hoop dat
alles toch op �jd geleverd kan
worden.
De bestra�ng onder de carport en
naar de voordeur is gereed, dus
kunnen we met droge en schone
voeten de woning in voor de
oplevering.

Felixkade Kamperland - kavel 24

Ook bij deze woning schiet de bouw al aardig op. De verdiepingsvloer is
aangebracht en de kalkzandsteen wanden zijn gelijmd. Voor je het weet zit het
dak er al weer op en zijn we volop met de a�ouw bezig.
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Rietpluimen kavel 17 Kortgene

De laatste woning van ons nieuwbouwproject De Rietpluimen begint steeds
meer vorm te krijgen. De rieten kap kan er binnenkort al weer op waarna de
a�ouw kan starten.

De bouw verloopt voorspoedig en de woning zal nog dit jaar opgeleverd worden.
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Vrijstaande woning Kamperland

Onlangs is het hoogste punt van deze vrijstaande woning in Kamperland bereikt.
Om dit tradi�oneel te vieren
hadden de kopers
pannenbier meegenomen.
Dit wordt uiteraard al�jd
gewaardeerd!
Bijzonder aan deze woning is
het stootvoegloos
metselwerk in Hilversums
formaat, een gevelsteen met
een lengte van 225-240mm
en een hoogte van maar
40mm.

Singelgebied Domburg

Dit project bestaat uit de nieuwbouw van 6 bedrijfsunits, 3 woningen en 2
vakan�ewoningen. Een mooi project op een mooie loca�e in één van de mooiste
badplaatsen van Nederland.
De bouw vordert gestaag. De begane grondvloeren liggen, het lijmwerk van de
kalkzandsteen wanden is in volle gang zodat de verdiepingsvloeren er binnenkort
op kunnen.
De kappen zullen prefab aangeleverd worden.
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Ruiten 5 fase III Wissenkerke

De bouw van dit project loopt als een trein, en nee we hebben het hier niet over
ons project ‘ De Machinisten’, maar over de bouw van de 5 levensbestendige
woningen te Wissenkerke.
Mooie woningen voorzien van gevelstucwerk en bij de hoekwoning een fraaie
houten opbouw met zwarte potdekseldelen.
Een mooi detail is ook het zetwerk bij de voorgevel wat over het kozijn en langs
de voordeur loopt.
De woningen zullen in week 43 opgeleverd worden.



Rietpluimen Kortgene
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Huis te Oostkapelle

Er gebeuren mooie dingen in Oostkapelle. Zo heb
je een basisschool, dan weer een kale vlakte, en nu
ziet men weer de contouren van een prach�g
landhuis herrijzen.
En wat wordt het een mooi gebouw! Het dak zit
erop, het metselwerk is in volle gang en de
schoorstenen zijn onlangs geplaatst. De viering van
een hoogste punt zit er dan ook gauw aan te komen.
Zodra het gebouw wind- en waterdicht is kan er gestart worden met de a�ouw.
Naast een prach�g gebouw wordt er voor oplevering ook nog een prach�g
ontworpen tuin aangelegd.
Voor wie nu ook interesse hee� hier te gaan wonen, helaas, alle appartementen
waren binnen no-�me verkocht.
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‘ t Karreveld Wissenkerke

In de schi�erende omgeving van Wissenkerke schieten de woningen op dit
moment als paddestoelen uit de grond. Zo ook de 6 energiezuinige
eengezinswoningen die wij momenteel aan het bouwen zijn.
De kap zit er al op zodat de a�ouw snel kan starten. Met al deze mooie
nieuwbouwprojecten is Wissenkerke op dit moment ‘ The place to be’.



28

Kantoor Bouwbedrijf De Delta / Estuarium Vastgoed

Nog even volhouden en dan kunnen we de transforma�e van ons kantoor
afronden. Buitenom zijn we nagenoeg klaar en ook binnen schiet het nu echt op.
Iedereen is inmiddels verhuisd naar zijn/haar nieuwe werkplek. Nog even de
finishing touch aan de algemene ruimtes en de nieuwe kan�ne en dan kan de
feestelijke opening ingepland worden.
Hierover zullen jullie binnenkort worden geïnformeerd.



Vrijstaande woning te Wissenkerke

Op 1 van de 2 vrijstaande kavels in Wissenkerke hee� de opdrachtgever door
Estuarium Vastgoed een woning laten ontwikkelen, gebaseerd op de Ruiten 3 en
Ruiten 5 woningen. De voorbereiding voor deze woning wordt op dit moment
opgestart en we hopen
rond de jaarwisseling de
1e paal te kunnen slaan.
Wij wensen Wim de
Feijter als projectleider
en Karlijn Vantricht als
kopersbegeleider veel
succes met de
voorbereiding en
realisa�e van deze
woning.
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Morgen
Korenbloem Kortgene

De koopovereenkomsten zijn ondertekend en de voorbereiding is gestart.
Begin volgend jaar zullen we starten met de bouw van deze 7 prach�ge
woningen in de wijk Stadspolder te Kortgene.
Momenteel worden de kopergesprekken ingepland om alles met de kopers door
te spreken en eventuele aanvullende wensen te inventariseren.



De Zes Meesters Wissenkerke

De verkoop van De Zes Meesters in Wissenkerke is gestart. De verwach�ng is dat
we in het vierde kwartaal kunnen starten met de bouw. In het ontwerp is ervoor
gekozen de zomerzon voor een groot deel te weren door de ramen verdiept in
de gevel te plaatsen. Zo blij� de zon in de zomer buiten, maar in de winter komt
het juist binnen.

30

Vanuit Estuarium
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Platepolder Heinkenszand

De ontwerpen die de architect voor de eerste 35 woningen van fase 1 van dit
grote project gemaakt hee� worden doorgerekend door de calcula�e. Estuarium
Vastgoed is begonnen met het gereedmaken van de verkoopstukken. In
november zal de verkoop starten.

Hieronder ziet u het projectlogo van Platepolder. Het logo is afgeleid van het
voormalige wapen van Heinkenszand. Het wapen van Heinkenszand werd op 31
juli 1817 beves�gd door de Hoge Raad van Adel aan
de Zeeuwse gemeente Heinkenszand. Per 1970 ging Heinkenszand op in de
gemeente Borsele. Het wapen van Heinkenszand is daardoor defini�ef komen te
vervallen als gemeentewapen. We vonden het leuk om dit als eerbetoon te
gebruiken in ons project.
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Vrije kavels in Natuurlijk Wissenkerke

Aan de rand van Natuurlijk Wissenkerke, waar nu project Karreveld en Ruiten5
gebouwd worden, biedt Estuarium kopers de mogelijkheid om zelf een woning
te ontwerpen op de kavel en door Bouwbedrijf De Delta te laten bouwen.
De bouw van een vrijstaande woning op kavel 2 is al in voorbereiding.
Als alles volgens planning verloopt, hopen we uiterlijk rond de jaarwisseling
samen met de kopers het slaan van de eerste paal te kunnen vieren.

Emmahof Wissenkerke

In nieuwbouwwijk Natuurlijk Wissenkerke ontwikkelt Estuarium Vastgoed deze
zes levensloopbestendige woningen. Ze zijn onlangs in verkoop gegaan. Op dit
moment zijn er al drie woningen verkocht. Een veelbelovende start.
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Op de kavel op de hoek van de Wilhelminastraat/Maximastraat starten we
binnenkort met de verkoop van een vrijstaande woning, gebaseerd op de
Ruitenvijf-woningen. Momenteel wordt nog gewerkt aan het ontwerp en
worden de verkoopstukken voorbereid.

Nu de projecten Ruitenvijf fase 3 en ’t Karreveld in aanbouw zijn, De Zes
Meesters en Emmahof in verkoop zijn en een deel van de vrijstaande woningen
in ontwikkeling is, begint Natuurlijk Wissenkerke langzaamaan haar defini�eve
vorm te krijgen. Een mooi proces dat in 2012 van start ging met een voormalig
sportveld en uiteindelijk resulteert in een fraaie en duurzame woonomgeving
voor jongeren en senioren, a�oms�g uit de directe omgeving, maar ook van ver
daar buiten.
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Vanuit PV De Bouwers
E-bike toer:

Een prach�ge dag, zaterdag 9 juli, ideaal voor een rondje Walcheren op de
motor. Nee, dit keer geen ronkende motoren en rookpluimen maar zacht
zoevende elektrische bikes. Maar ze zagen er dan wel uit als echte stoere
Harleys. Tussendoor nog even lunchen en met ook de nodige tussenstops om
het vocht wat aan te vullen kunnen we weer terug kijken op een zeer geslaagde
middag met een mooie opkomst.
De uitjes van onze PV winnen aan populariteit en menigeen kijkt hier al het hele
jaar naar uit!
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De jaarlijkse BBQ:

Het was dan wel niet echt een ac�viteit vanuit de PV, maar we willen hem hier
toch wel benoemen. De jaarlijkse BBQ van Bouwbedrijf De Delta op donderdag
28 juli. Na diverse loca�es te hebben onderzocht was de keuze dit jaar toch weer
op Panta Rhei gevallen.
Ook dit jaar weer een super geslaagde avond waar het eten in overvloed was en
de drank weer rijkelijk vloeide, en we na afloop weer zelf het licht uit hebben
moeten doen.
Dit zijn avonden om niet te vergeten en een mooie start van de zomervakan�e.
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Atlas Outdoor te Ri�hem

Wat is er nou leuker dan een keer lekker over een hindernisbaan te stormen.
Zeker als je dan ook eerst uitleg krijgt hoe je de hindernissen het best en snelst
kan nemen. Bij Atlas Outdoor te Ri�hem is dit allemaal mogelijk. Hier worden 4
dagen in de week trainingen gegeven waarbij in kleine groepjes aandacht wordt
gegeven aan de techniek om hindernissen op de twee aanwezige
hindernisbanen op een juiste en snelle manier te nemen. Omdat Estuarium
sponsor is, mochten we een keer mee trainen. Donderdag 8 september was het
zo ver. Enkel het weer zat deze avond niet erg mee. Maar af en toe een plensbui
maakt het natuurlijk wel extra stoer.
Je zou verwachten dat dit enkel voor stoere mannen leuk zou zijn, maar niets is
minder waar. We hadden ook twee stoere vrouwen in ons midden en zelfs Anna,
die kwam aanmoedigen, hee� nog wat hindernissen meegepakt. En de dames
deden zeker niet onder voor de mannen.
Op het eind van de avond hee� Leo nog even gedemonstreerd hoe je een
hindernis beter niet kan nemen.
Een tochtje met de ambulance naar het ziekenhuis, waar een dubbele breuk in
het onderbeen werd geconstateerd, was het gevolg.
Een klein dompertje op een verder superleuke avond.
We zijn ons nu al aan het oriënteren in de diverse obstakelruns die her en der in
het land georganiseerd worden.
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Binnenkort:

Het kan niet op! Nog maar net bekomen van het laatste uitje en de volgende
staat weer voor de deur, Icekarten te Rucphen op zaterdag 15 oktober.
We hebben al veel aanmeldingen ontvangen en hebben er veel zin. In de
volgende Delta-Pers kijken we hier op terug.

Vergeet ook niet onze website regelma�g te bezoeken.

Namens PV De Bouwers
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Interview met Nathalie Clerkx

Even voorstellen:

Nathalie Clerkx (47) samenwonend met Kees en poes Minie in Brouwershaven.
Sinds 1 september in dienst bij Bouwbedrijf De Delta als assistent controller.

“Ben een echte Brabantse. Geboren in Oosterhout op ‘Koninginnedag’. Ik had
zelfs een oranje geboortekaartje. Ben opgegroeid in Made. Mijn vader hee� zelf
ons huis gebouwd. Mijn ouders wonen daar nog steeds”.

“Na de HAVO heb ik de MEAO gedaan. Laatste jaar stage gelopen bij Rasenberg
Milieu Techniek, via Rasenberg ook mijn vriend leren kennen. Hij werkte bij
Rasenberg Wegenbouw. Vanwege de liefde verhuist naar Nuenen. Daarna ben ik
in Best gaan werken bij Navteq. Navteq maakte naviga�eso�ware, het huidige
Google Maps zou je kunnen zeggen. Daar heb ik eigenlijk alle werkervaring
opgedaan in de financiële administra�e.”

“Hierna ben ik in de bouwwereld terechtgekomen en heb ik gewerkt bij
Heijmans bij de projectadministra�e. Werkbegro�ngen controleren,
inkooporders verwerken en kostenbewaking van projecten hoorde bij mijn
werkzaamheden.“
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“Vanwege windsurfen verhuist naar Zeeland. In Brouwershaven zelf ons huis
opgeknapt. Inmiddels rijden we al met onze 3e camperbus ieder weekend naar
de zee. Alle windsurfspullen achterin. Ooit begonnen met een Mercedes
Sprinter, nu een omgebouwde Fiat Ducato camperbus.
Met kerst gaan we al�jd rich�ng Spanje, ook met de camperbus. Vanwege het
lekkere weer. Niet alleen voor het windsurfen maar tegenwoordig ook om te
wielrennen. “Poes Minie hebben we als zwer�at meegenomen uit Spanje”.

“Eenmaal in Zeeland ben ik gaan werken bij Thermoheat, een bedrijf in
vuurvaste isola�e. Nu 12 jaar later heb ik weer de overstap gemaakt naar de
bouw. Ben de laatste paar weken al veel ingewerkt door Annie en ik probeer
haar werkzaamheden zo goed mogelijk door te laten lopen.”

“Vond het heel leuk om bij de BBQ alvast kennis te maken met zoveel collega’s.
Je bent dan toch in een andere se�ng. Goede sfeer, fijne collega’s, ik voel me
welkom.
Kortom een hele leuke club!”
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Weetjes
Kantoorbezoek:

Ons kantoor wordt af toe niet alleen geterroriseerd door krijsende
meeuwen, soms worden we zelfs vereerd met een bezoek van een wat
vriendelijker gevleugelde vriend.
Het was erg gezellig, maar het had wel fijn geweest als hij z’n behoe�e
nog even buiten gedaan had, in plaats van op ons grasgroene tapijt.

Nog een vogel, de pechvogel:

Leuk, een clinic bij Atlas Outdoor te Ritthem. Lekker klimmen en
klauteren voor volwassenen.
Uiteraard met uitleg hoe je de hindernissen het best kan nemen.
Collega Leo verzorgde nog even een demonstratie hoe je een hindernis
beter NIET kan nemen.
Maar ja, je bent jong en je wilt wat, en een dubbele beenbreuk groeit
vanzelf weer aan ;-).
Leo bedankt iedereen voor het medeleven, kaarten en presentjes.
Dit heeft hem goed gedaan.
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Kopersbegeleiding:

Bij elk nieuw project worden kopers �jdens het gehele bouwproces
begeleid door onze kopersbegeleiders.
Dit doen zij met behulp van een persoonlijk digitaal woningdossier van
Volgjewoning. Een online dossier dat 24 uur per dag beschikbaar is.
Hierin staan belangrijke stukken zoals aanbiedingen, offertes en
opdrachtbeves�gingen.
De kopers worden hierbij automa�sch gea�endeerd op aankomende
deadlines.
Daarnaast kan onze kopersbegeleider goed zicht houden op de voortgang
van het project, en zijn alle betrokken par�jen op de hoogte van alle
relevante informa�e. Volgjewoning biedt één centrale plek waar alles
samenkomt en van waaruit gecommuniceerd wordt. Na oplevering zijn
alle gegevens als compleet dossier te downloaden.

Volgjewoning
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Bouwnieuws
WKB

Het proefproject voor de kwaliteitsborging nadert zijn voltooiing. Gelukkig een
proefproject waar het nodige nog bijgestuurd kan worden. Niet alleen van onze
zijde maar ook aan de kant van de kwaliteitssborger en de werking van de
so�ware.
Vanaf 1 januari zouden we nu echt aan de slag moeten met de WKB, maar er
gaan al weer geruchten dat de overheid nogmaals van plan is de wet verder uit
te stellen. Hoe dan ook, het is
zeker noodzakelijk meerdere
pilot projecten uit te voeren
volgens de WKB om alle
“kinderziektes” er uit te halen.
Een grote uitdaging maar met als
uiteindelijk doel de kwaliteit van
de bouwwerken omhoog te
brengen.
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VCA

VCA met alle toolboxen, werkplekinspec�es, start werkinstruc�es en melding
van incidenten, gevaarlijke situa�es en/of (bijna) ongevallen. Het blij� een
aardige klus voor onze uitvoerders om dit allemaal bij te houden, maar niet
zonder reden. Er wordt hard gewerkt aan veiligheid op de bouwplaats en dat is
duidelijk te zien op onze bouwplaatsen waar ook het bouwplaats personeel
bewust is van zijn verantwoordelijkheid en het veilig werken erg belangrijk vindt.
Even a�loppen, maar we kunnen alweer een hal�aar zonder ongevallen met of
zonder verzuim noteren.
We zijn allemaal goed bezig!

Wim de Feijter



Zomer ac�e
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In de vorige Delta-Pers werd iedereen uitgedaagd de
vers ontvangen Delta-Dopper op vakan�e mee te
nemen en op foto vast te leggen.
Diverse personen hebben hier gehoor aan gegeven,
wat te zien is in onderstaande collage.
Iedereen bedankt voor de leuke foto’s.
Een ona�ankelijke en onpar�jdige jury hee� de foto
van Annie als meest originele gekozen.
Zij hee� een leuk presentje ontvangen en krijgt ook een
eervolle vermelding op Social Media.

Je hoefde de bouwvak niet ver weg om
tropisch te genieten. Op Walcheren was
het prima vertoeven! De dopper bracht
uitkomst voor verhi�e hoofden.

Wij dronken geen

water maar wijn!



Vanaf het dak van de uit de
Tweede Wereldoorlog
daterende onderzeebootbasis
van Saint-Nazaire, met uitzicht
op het ESTUARIUM van de
rivier de Loire.
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Vanuit de redac�e

We zijn er wederom in geslaagd om deze 3e edi�e dit jaar alweer bij jullie op de
deurmat te krijgen. Vanwege drukte op andere fronten en de beperkte
bewegingsvrijheid van een van onze redac�eleden was het toch nog even
aanpoten. Maar wij vinden de Delta-Pers zelf ook zo leuk dat we hier toch al�jd
�jd voor weten te vinden.
We gaan er dan ook vanuit dat jullie het van begin tot eind doorlezen en ons
waar nodig van feedback en nieuwe ideeën voorzien.

Ook deze keer weer veel leesplezier gewenst, en we kijken nu al uit naar de
Kerst-edi�e.

Mochten jullie nog �ps, ideeën, verhalen of leuke foto's voor de Delta-Pers
hebben, dan kunnen jullie mailen naar info@pvdebouwers.nl

Namens redac�e Delta-Pers



Volg ons ook op Social Media




