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Voorwoord

Arnestein, december 2022

Geachte lezer,

En weer zit het jaar er bijna op. Zal ongetwijfeld met mijn lee�ijd te maken
hebben, maar het lijkt steeds maar sneller te gaan. December is tradi�egetrouw
een drukke maand en ook dit jaar is dat zo. De feestmaand is begonnen met
Sinterklaas, bij alle collega’s is hij langs geweest. Om het personeelsbestand op
peil te houden hebben we besloten om het dit jaar zonder gedicht te doen. Ter
compensa�e was er wel een extra Pietje bij.

De crea�e van onze Kerstkaart, ook weer een jaarlijkse uitdaging. Dit jaar is deze
wat mij betre� weer een topper geworden, dankzij fotomodel Arnold, alles
regelende Karlijn en fotograaf Nicole. Hopelijk neemt u mij dit niet kwalijk, maar
ik ga even voor de bonuspunten thuis: prach�ge foto’s mijn lieve schat.

En daarnaast bijvoorbeeld nog het gecombineerde kers�eest/opening kantoor,
het regelen van de kerstpakke�en, de jaarlijkse pensionadoborrel met alle
bijbehorende communica�e en presentjes. Naast de reguliere werkzaamheden
dus topdrukte voor de afdeling Commercie. Heel veel dank voor jullie
inspanningen.

Een belangrijke moment voor De Delta en Estuarium. Ons nieuwe pand is klaar.
Uiteraard zijn er nog zaken waar de puntjes op de i gezet moeten worden, maar
we zijn er trots op. Een mijlpaal in de geschiedenis van beide bedrijven. Waar we
vandaan komen en waar we naar toe gaan.

En dat is dus passend gevierd net voor Kerst. Veel mensen waren er, het was
bijzonder goed geregeld en hebben veel posi�eve reac�es ontvangen. Dank
allemaal!

Wordt er nog gewerkt hoor ik u denken? Jazeker, ook dat gaat in volle vaart door.
Voor De Delta is het een beter jaar dan 2021, meer omzet en geen ‘ellende’
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werk. Vooruitzichten zijn goed. Begin januari starten er weer nieuwe collega’s,
mooi. Estuarium draait nog steeds goed.

Rest mij u hele fijne feestdagen te wensen, een prach�g uiteinde en dan zien we
elkaar in het nieuwe jaar.

Namens de direc�e,

Leon Verbeek
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Personeel

Personeelsmuta�es 4e kwartaal 2022

Uit dienst:
Robin de Kam had vrijdag 18 november zijn laatste werkdag.
Wij wensen hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging.

Verena von der Linden hee� jaren als zzp-er voor De Delta gewerkt en hee�
sinds kort een nieuwe uitdaging gevonden. We wensen haar veel succes.

Pensioen:
Annie Dingemanse is per 1 november met pre-pensioen.

In dienst:
Leon de Looff is per 1 oktober in dienst gekomen als werkvoorbereider.

Geslaagd:
Op 6 december zijn de volgende collega’s geslaagd voor het examen VCA-VOL:
Arco Bakker
John Meijer
Leon de Looff
Roel Janse (had voorheen VCA-Basis)
Allen van harte gefeliciteerd!

Stagiair(e)s:
Maurice Bakker hee� zijn stage voltooid op 11 november.
Owen Swart is per 21 november gestart met zijn stage.

Vacatures:
Vanwege het grote aantal nieuwe opdrachten die wij in portefeuille hebben zijn
wij op zoek naar:
- Uitvoerder(s) / meewerkend voorman
- Timmerlieden
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Uitbreiding hoofdkantoor PZEM

Begin jaren ’80 waren wij de hoofdaannemer bij de realisa�e van een forse
uitbreiding van het hoofdkantoor van de Provinciale Zeeuwse Elektriciteits
Maatschappij (PZEM) aan de Poelendaelesingel te Middelburg.

Het oorspronkelijke kantoor werd ontworpen door architect A. Rothuizen en
gebouwd tussen 1941 en 1944.

Het was toen al een opvallend gebouw met een bijzondere entree en een
rela�ef hoge toren erop. Het is een kwes�e van smaak, maar ondergetekende
vond dit een mooi gebouw.

In de jaren ‘44/’45 �jdens de inunda�e stond het gebouw in het water en raakte
flink beschadigd. Gelukkig is het niet verloren gegaan en werd het hersteld.

Vervlogen �jden
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Architectenbureau Wisse-Tuinhof-Slemmer ontwierp begin jaren ’80 een flinke
uitbreiding op het bestaande kantoor. Een heel andere s�jl maar niet minder
opvallend dan het origineel.

Dit is de originele maque�e die
toenter�jd gebruikt werd om de
uitbreiding te visualiseren.

Bouwbedrijf De Delta werd
hoofdaannemer voor de bouw van de
uitbreiding.
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Vandaag de dag is het gebouw nog steeds in gebruik. Het wordt (deels) gebruikt
door een zorginstelling en andere bedrijven. Het uiterlijk is nauwelijks
veranderd. We gaan er vanuit dat het nog jaren huisves�ng kan bieden aan
mooie Zeeuwse bedrijven.
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Gisteren
Felixkade Kamperland - kavel 20

De woning op kavel 20 is
inmiddels opgeleverd. Ook dit is
weer een prach�ge woning
geworden. De aanbouw, die later
in opdracht is genomen is
nagenoeg gereed. De kopers zijn
inmiddels volop bezig met de
tuininrich�ng en de aanleg van
een zwembad voor het terras.

Felixkade Kamperland - kavel 23

De woning op kavel 23 is op 29 november j.l. opgeleverd. De kopers (echte
Zeeuwen) wonen in Amerika en waren na een lange reis in het vliegtuig keurig
op �jd voor de oplevering. Ze waren onder de indruk, en alles zag er spik en
span uit. Enkel het badmeubel ontbrak nog vanwege leveringsproblemen, maar
dit wordt snel opgelost.
Na afronding van de oplevering kon de handtekening onder het proces verbaal
van oplevering gezet worden, en werden de sleutels overhandigd. Namens De
Delta werd ook een champagnekoeler met inhoud overhandigd waar de kopers
blij mee waren. Ze gaan zich dit goed laten smaken �jdens de eerste Kerstviering
in hun nieuwe woning.
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Gymzaal Oost-Souburg
Op woensdag 30 november 2022 hebben wij de Gymzaal aan de Braamstraat in
Oost-Souburg opgeleverd aan de opdrachtgever.
Natuurlijk hebben wij de voordeur wel aan de goede kant zi�en en de
opdrachtgever was dan ook uitermate tevreden over het resultaat.
Een opdeelbare gymzaal met drie kleedruimtes die plaats gaat bieden aan
diverse Souburgse verenigingen en dienst gaat doen als gymzaal voor de nieuwe
scholen.
Door de geluidwerende flexibele wand kan de zaal door verschillende
verenigingen tegelijk gebruikt worden. Er zijn ook hoge eisen gesteld aan de
akoes�ek in de zaal en dit was ook al goed te merken �jdens de oplevering. De
nagalm in de zaal is bijna nul, waardoor het een heel aangename ruimte is waar
je niet met oordopjes in zal moeten sporten en waar toeschouwers straks rus�g
plaats kunnen nemen op de bankjes. De gymzaal is gebouwd met de laatste
techniek op het gebied van verwarmen en ven�leren. Hiermee is een zeer
duurzaam gebouw neergezet dat nog vele jaren dienst zal doen.
De ingebruikname van de zaal laat nog even op zich wachten, maar in het
nieuwe jaar zullen de verenigingen de eerste zijn die gebruik zullen maken van
deze mooie nieuwe accommoda�e.
Tijdens de oplevering werd namens Bouwbedrijf De Delta ook nog een net met
ballen overhandigd voor de toekoms�ge gymlessen.
Wij bedanken de collega’s die aan dit project gewerkt hebben en wensen de
opdrachtgever veel succes met de ingebruikname.
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Ruiten 5 fase III Wissenkerke

Aan de rand van Wissenkerke, in nieuwbouwwijk Natuurlijk Wissenkerke hebben
we de bouw van 5 levensloopbestendige woningen afgerond. Deze woningen
zijn zo goed geïsoleerd dat er maar beperkt gestookt hoe� te worden. Als er
geen warmte verloren gaat hoe� er tenslo�e ook niet te worden verwarmd. Een
behaaglijke temperatuur wordt grotendeels bereikt door de zon en interne
warmtebronnen (bijvoorbeeld restwarmte van huishoudelijke apparaten en de
lichaamswarmte van bewoners). De nog resterende warmtebehoe�e wordt
opgewekt door een warmtepomp.
Een van de kopers hee� gebruik
gemaakt van de op�e voor een opbouw
waarmee de beschikbare ruimte
aanzienlijk is toegenomen.
De woningen zijn inmiddels allemaal
opgeleverd. We wensen de nieuwe
bewoners veel woonplezier in hun
nieuwe onderkomen.

Rietpluimen kavel 17 Kortgene

De oplevering van de laatste woning van ons nieuwbouwproject De Rietpluimen
is een feit.
Een bijzonder mooi project met waterpar�jen langs de woningen en
vergezichten over de polder. Bij het binnenrijden in Kortgene springen de rieten
daken direct in het oog.
Fraaie en duurzame woningen in een prach�ge woonomgeving bij het Veerse
Meer met het Noordzeestrand en de steden Middelburg, Goes en Zierikzee in de
nabij omgeving.
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‘ t Karreveld Wissenkerke

De zes energiezuinige woningen aan de Wilhelminastraat in Wissenkerke zijn
voor de kerst nog opgeleverd. Lange �jd hebben wij gedacht dat de oplevering
pas in het 1e kwartaal van 2023 zou plaatsvinden maar gelukkig konden we de
kopers blij maken met een oplevering voor de kerstvakan�e. Het is een mooie rij
woningen geworden. Vijf woningen worden betrokken door mensen van buiten
de gemeente Noord-Beveland, zo zorgen we voor groei van de gemeente Noord-
Beveland.
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Vandaag
Vlietenburg Wissenkerke:

Alle 21 woningen in dit project zijn verkocht. De wensen van de kopers zijn
geïnventariseerd en verwerkt door onze kopersbegeleiders.
De grondwerkzaamheden zijn grotendeels gereed en de funderingen en begane
grondvloeren zijn gestort. Inmiddels zijn we gestart met de montage van de
casco’s.
De woningen die vrijwel volledig van hout worden gebouwd zijn samengesteld
uit prefab houtskeletbouwelementen. De gevelbekleding wordt in het werk
gemonteerd.
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Felixkade Kamperland - kavel 6

Ondertussen is er op kavel 6 veel gebeurd. Zo ligt de verdiepingsvloer erop,
staan de kalkzandsteen wanden op de verdieping en wordt zelfs dit jaar nog
gestart met het aanbrengen van het dak zodat de woning voor de Kerst
waterdicht is. De woning begint steeds meer vorm te krijgen. Opvallend aan
deze woning is het imposante dakterras met een permanent overstek en een pui
van 8,5 bij 4,0 meter!

Felixkade Kamperland - kavel 7

Bij kavel 7 zijn flinke stappen gemaakt. Het dak is waterdicht, het
gevelmetselwerk is gereed en het buitengevelstucwerk is ook recent
aangebracht. Hierdoor krijgt de woning direct een andere uitstraling en komt de
a�ouwfase langzaam in zicht. Inmiddels is gestart met het uitgraven van het
boothuis, waarmee het Veerse Meer gelijk met 135m2 wordt uitgebreid.

.
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Vrijstaande woning Kamperland

Met het aanbrengen van de gevelkozijnen is de woning net voor Kerst wind- en
waterdicht, en kunnen we na de vakan�e met de a�ouw starten.
De kopers komen regelma�g even kijken en zijn zeer tevreden over de
vorderingen en het resultaat.
Rond het einde van het eerste kwartaal zal de woning opgeleverd worden.

Singelgebied Domburg

Het lijmwerk van deze woningen wordt binnenkort afgerond zodat de prefab
kappen aangebracht kunnen worden.
Nu het metselwerk vordert krijgen de units en woningen steeds meer uitstraling.
Half volgend jaar zal de bouw een eind gereed zijn en kan de oplevering
ingepland worden.
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Kantoor Bouwbedrijf De Delta / Estuarium Vastgoed

De transforma�e is afgerond. Iedereen zit op zijn/haar nieuwe werkplek en
momenteel worden m.b.t. de inrich�ng de laatste puntjes zijn op de ‘i’ gezet.
Buiten zijn de muurtjes bij de entree geplaatst en voorzien van onze logo’s en
ook de nieuwe reclamezuil staat op zijn plek.
Tijd om iedereen het mooie resultaat te laten zien �jdens de opening.
Verderop in deze Delta-Pers meer hierover.
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Felixkade Kamperland - kavel 22:

Er is veel gebeurd sinds de vorige Delta-Pers. De beganegrondvloer ligt, de
kalkzandsteen wanden staan en zelfs de verdiepingsvloer is gelegd. De woning
lijkt nu nog op een schoenendoos maar zodra de wanden en het dak begin 2023
gerealiseerd worden krijgt de woning vorm en komt ook hier weer een
schi�erend ontwerp tevoorschijn. Een leuk detail bij deze woning: De woning
wordt volledig bedraad conform
het Loxone-systeem. Een domo�ca-
systeem waarbij ieder stroompunt
en iedere schakelaar
programmeerbaar is.
Handig hoor! Met diverse
programma’s is elke scene te
realiseren, en bij het verlaten van
de woning is met één druk op de
knop alle verlich�ng in de woning
uit te schakelen.

Felixkade Kamperland - kavel 24

De vorige Delta-Pers eindigde met de zin: “Voor je het weet zit het dak er alweer
op en zijn we volop met de a�ouw bezig”. Dat klopt. Het dak zit erop, het dak
en terras zijn waterdicht, de binnenwanden zijn geplaatst, het E- en W-
leidingwerk zit in de muren en binnenkort beginnen we ook hier met het (gevel-)
stucwerk.
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Huis te Oostkapelle

Met het plaatsen van de schoorsteenkappen is het
hoogste punt van dit prach�ge landhuis bereikt.
Het dak is waterdicht en binnen zijn we volop bezig
met de a�ouw. De kopers hebben alvast een kijkje
kunnen nemen in hun nieuwe woning en zijn
allemaal enthousiast. Het wordt dan ook een
schi�erend gebouw op een mooie loca�e.
Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan het
ontwerp van de tuin die rondom het gebouw zal worden aangelegd waarmee
het perceel straks de uitstraling van een buitenplaats krijgt.



23

Korenbloem Kortgene

Direct na de kerstvakan�e starten we met de bouw van deze 7 woningen op
(voorlopig) de laatste kavel in de wijk Stadspolder in Kortgene. Ze zijn allemaal
verkocht en momenteel
hee� de kopersbegeleiding
hun handen vol aan alle
op�es en meerwerk-
verzoeken van de kopers.
Het ontwerp van deze
woningen is geschikt voor
veel situa�es. Het leent zich
voor veel doelgroepen en is
goed aanpasbaar aan
koperswensen.

Vrijstaande woning te Wissenkerke

De voorbereiding voor deze vrijstaande woning verloopt voorspoedig. De
ruwbouw is grotendeels ingekocht en in januari gaan de heipalen de grond in.
De wensen van de koper zijn geïnventariseerd en worden uitgewerkt.
Dit is het eerste project van onze nieuwe werkvoorbereider Leon de Looff.
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Morgen
Nieuwbouw schakelgebouwen en transformatorcellen Stedin Tholen

Binnenkort, april 2023, gaan we starten met het project nieuwbouw
schakelsta�ons en transformatorcellen voor Stedin in Tholen. Het betre� een
10kV en 21 kV schakelgebouw, beide gebouwen 10 x 26 m en 13 x 32 m hebben
2 verdiepingen en worden tradi�oneel opgebouwd (heiwerk / geïsoleerde
funderingsbalken / betonvloeren / kalkzandsteen binnenwanden /
gevelmetselwerk). De transformatorcellen, 2 stuks, bestaan uit een verdiepte
betonnen bakken met daarin blokken beton als fundering voor de
transformatoren, ook komen er voor de veiligheid rondom de transformatoren
6 m hoge betonwanden.
De voorbereiding en inkoop is inmiddels gestart door onze collega Cees
Kraaijenbrink.



De Zes Meesters Wissenkerke

De zes ruime energiezuinige eengezinswoningen in de uitbreidingswijk Natuurlijk
Wissenkerke zijn in verkoop. Uiteraard worden deze woningen uitstekend
geïsoleerd, standaard verwarmd middels een
warmtepomp en voorzien van de benodigde
zonnepanelen. De woningen zijn allen ruim opgezet in
een fraaie architectuur. Er is sprake van een speels
gevelplan waarbij diverse op�es mogelijk zijn.

27

Vanuit Estuarium
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Platepolder Heinkenszand

We bereiden ons voor op start verkoop van de laanwoningen, hofwoningen en
appartementen in dit mooie project. In de eerste fase gaat het voor ons om 35
woningen.

We hebben een makelaar gecontracteerd en zullen eind januari de verkoop
lanceren. Er is veel interesse uit de markt en we hebben een goed gevoel bij
onze producten. Hieronder een sneak preview.
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Vrije kavels in Natuurlijk Wissenkerke

Aan de rand van Natuurlijk Wissenkerke, waar nu project Karreveld gebouwd
wordt, biedt Estuarium kopers de mogelijkheid om zelf een woning te
ontwerpen en door Bouwbedrijf De Delta te laten bouwen.
Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een vrijstaande woning op
kavel 2, aan de meest westelijke kant van Natuurlijk Wissenkerke. Na een aantal
overleggen tussen Estuarium, De Delta en de opdrachtgever, zijn we tot een
ontwerp gekomen: een gelijkvloerse, levensloopbestendige woning.
De omgevingsvergunning is binnen en de bouw wordt momenteel voorbereid.

Emmahof Wissenkerke

In nieuwbouwwijk Natuurlijk Wissenkerke
ontwikkelt Estuarium Vastgoed deze 6
geschakelde en energiezuinige
levensloopwoningen. De woningen worden
verwarmd middels vloerverwarming en een
warmtepomp. Op het dak van de woningen
liggen diverse zonnepanelen. De woningen zijn
geplaatst in een ruim opgeze�e woonstraat
met solitaire bomen en voorzien van
charmante voortuinen alsook royale
achtertuinen.
Bouwbedrijf De Delta bv kan zich wat ons
betre� gaan voorbereiden op de bouw van
deze woningen in het nieuwe jaar.
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Op de kavel op de hoek van de Wilhelminastraat/Maximastraat verkopen we een
vrijstaande woning, gebaseerd op de Ruitenvijf-woningen. Deze staat te koop bij
Ruiterplaat makelaardij.

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
Icekarten:

Zaterdag 15 oktober 2022. Zomaar een zaterdag in oktober, met een
temperatuur van -3 graden. Overall aan, handschoenen aan, helm op en voet op
het gaspedaal. De ingrediënten van weer een geslaagd uitje van onze
personeelsvereniging.
Met z’n allen in de bus op weg naar SnowWorld Rucphen om te gaan Icekarten.
Na aankomst eerst de inwendige mens aangesterkt met een heerlijke lunch en
dan omkleden voor de eerste heat.
Dri�end de baan over om de snelste �jd neer te ze�en. En dat valt nog niet mee
op een ijsbaan. Nadat iedereen de slag te pakken had bars�e de strijd echt los
met uiteindelijk een overtuigende winnaar die de beker mee naar huis kon
nemen.
Gefeliciteerd Chiel, je hebt het verdiend!
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WK-Poule:
Er is heel wat te doen geweest over het WK in Qatar, maar aangezien ‘ons’
oranje toch een gooi deed naar de wereld�tel mocht een WK-poule natuurlijk
niet uitblijven. Dit keer hadden we een betere app gevonden waarbij de kansen
wat beter verdeeld waren. En oh, wat waren we dicht bij een halve finale.
Met meerdere verrassende uitslagen en uitschakelingen is Argen�nië uiteindelijk
wereldkampioen 2022 geworden.
Na diverse keren stuivers wisselen in de ranking kon er uiteindelijk maar 1
winnaar van onze WK Poule zijn.

Winnaar : Arco Bakker
2e prijs : Nathalie Koorndijk
3e prijs : Rinaldo Marteijn
Troostprijs : Chris�na Schot

Allen van harte gefeliciteerd!
Onze dank gaat uit naar de sponsors van de prijzen, Pontmeyer, Des�l, Logus,
Raab Karcher en De Jager Tolhoek.
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Binnenkort:

Ondanks de drukke decembermaanden hebben we uiteraard ook al weer een
volgend uitje gepland. Op vrijdag 17 februari willen we gaan eten bij Tafelen in
Middelburg, en na afloop hyperbowlen. De uitnodigingen zijn inmiddels
verstuurd en de eerste aanmeldingen zijn al binnen.
We hebben er nu al zin in!
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Ook kijken we al weer uit naar de jaarlijkse Delta Movie Night.
Het lijkt nog ver weg, maar het kan maar vast in je agenda staan.

Vergeet ook niet onze website regelma�g te bezoeken.
Hierop zijn alle foto’s terug te vinden, en zijn ook de voorgaande edi�es van de
Delta-Pers te bekijken en te downloaden.

Namens PV De Bouwers
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Pensioen Annie Dingemanse
Onze Annie, al meer dan 43 jaar een begrip binnen en buiten Bouwbedrijf De
Delta, is per 31 oktober met vroegpensioen gegaan.
Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, is ze op haar laatste werkdag in
het zonnetje gezet, en was er vrijdag 4 november en lunch georganiseerd
waarbij alle collega’s nog even persoonlijk afscheid konden nemen, en we haar
een glossy geheel aan haar gewijd, de “ANNIE.” hebben overhandigd.
Uiteraard blij� het contact en is Annie al�jd van harte welkom.
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December is de maand van de ‘Men in Red’.
Ook dit jaar ging Sinterklaas en twee van zijn Pieten Bouwbedrijf De Delta niet
s�lletjes voorbij.
Omdat er op paardje Ozosnel geen plaats voor drie is, hee� onze lieve Sint bij
een plaatselijk verhuurbedrijf de grootse auto weten te bemach�gen die op dat
moment nog beschikbaar was. De keuze bleek minimaal, maar met het dakraam
open paste het allemaal net.
Alle projecten en kantoor werden bezocht, en blijkbaar was iedereen braaf
geweest zodat we allemaal wat lekkers hebben ontvangen.
Dank u Sinterklaasje en hopelijk zien we u volgend jaar weer terug.
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De tweede ‘Man in Red’ is natuurlijk de Kerstman! Ook dit jaar was hij bereid op
kantoor langs te komen om te figureren op onze kerstkaart.
Tradi�egetrouw brengen we elk jaar een originele kerstkaart uit.
De kaart zelf hebben jullie inmiddels ontvangen, maar de ‘making off’ beelden
willen we jullie niet onthouden.
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Interview met Henk Brasser

Even voorstellen:

Henk Brasser (55) woont in ’s Heer-Arendskerke en is werkzaam als �mmerman
bij Bouwbedrijf De Delta. In 1988 voor het eerst gestart maar, na er twee keer
tussenuit te zijn geweest, nu sinds 2015 weer terug. Driemaal is scheepsrecht
zullen we maar zeggen.

“Ik ben niet getrouwd en heb, voor zover ik weet,
geen kinderen. Ik heb wel twee katjes van een
half jaar oud. Een ervan hee� maar drie poten,
dus die heet vanaf nu Turbo. De andere hee�
nog geen naam.
De katjes zindelijk krijgen wil nog niet goed
lukken. Ze vinden het leuk mij ’s ochtends te
verrassen door op de meest vreemde plekken
hun behoe�e te doen.”

Naast zijn werk hee� Henk zeer uiteenlopende hobby’s.
“Ik heb zeer fana�ek aan windsurfen gedaan, maar ben hier na 5 jaar weer mee
gestopt. Ook heb drie jaar op gitaarles gezeten. Als ik er op terug kijk dan was ik
meestal na een periode van 3 a 5 jaar weer aan iets anders toe. Ik was des�jds
ook een van de eerste met een ligfiets. Deze heb ik nog steeds.”

“Tijdens mijn militaire diens�jd ben ik gaan parachutespringen op vliegveld
Midden-Zeeland. Als militair kreeg je 50% kor�ng op een opleiding voor je A-
brevet.
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Nadat ik deze gehaald had ben ik uiteindelijk gestopt omdat je toen per sprong
moest betalen en dit niet meer op te brengen was.
Ik besloot een motor te kopen, een Kawasaki racemonster. Hier is het niet bij
gebleven want inmiddels heb ik 15 motoren. Zes Harley’s, één Bourget en acht
BMW’s. Om alles een plekje te geven
en om hier aan te kunnen sleutelen
heb ik in Eindewege een loods
aangescha�. De mooiste motor staat
natuurlijk binnen in huis.”

“Naast de motoren heb ik ook een
voorliefde voor speciale auto’s. Mijn
eerst auto was een Ford Rangero pick-
up die ik zelf ben gaan restaureren.
Uiteindelijk vanwege �jdgebrek weer
doorverkocht.
De Chevrolet El Camino, die ik toen ook gekocht had, daar rijd ik nog steeds in.”

“Ik heb veel projecten meegemaakt, maar
de laatste �jd ben ik veel bij de verbouwing
op kantoor betrokken geweest. Dit vond ik
echt super om te doen. Ook heb ik
hierdoor de collega’s op kantoor beter
leren kennen. Eigenlijk zou iedereen een
keer op kantoor moeten kunnen werken.
Vroeger was er een duidelijke scheiding
tussen kantoor en bouwplaats.

Dit is gelukkig de laatste jaren al veel minder geworden wat je ook steeds meer
terug ziet bij de uitjes en borrels.”
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Opening kantoor
Een jaar lang werd in ons voormalig kantoor keihard ge�mmerd, geklust,
gepuzzeld en gesjouwd! En wat zijn we trots op het resultaat.
Op woensdag 21 december waren alle (oud-)collega’s, partners, familie en
rela�es uitgenodigd om het glas te heffen op de opening van
ons nieuwe kantoor.
Onder het genot van een hapje en een drankje is het een
feestelijke middag en avond geworden.
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Weetjes
Huishaan:

Het moet niet gekker worden. Het begint onderhand op een
vogelrubriek te lijken. Na het bezoek van een vogel in kantoor, enkele
terror meeuwen en een pechvogel hebben we nu, ongevraagd, een
heuse huishaan.
Deze mega grote haan (formaatje struisvogel) is erg blij met het nieuwe
kantoor van De Delta en dan met name met de entree hal, en is hier niet
weg te krijgen.
Wat hij natuurlijk niet
weet is dat Kerst ook
voor de deur staat,
en een kipnugget er
al�jd in gaat.

Opening kantoor:

Het is nog even flink aanpoten om alles
gereed te krijgen voor de feestelijke opening
van ons nieuwe kantoor.
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Bouwnieuws
WKB

Zoals we in de vorige Delta-Pers aan
hebben gegeven leek het er op dat
de invoering van de wet
kwaliteitsborging weer uitgesteld
ging worden. Onze vermoedens
klopten helemaal. Wederom is de
wet kwaliteitsborging uitgesteld met
een half jaar en gaat nu per
1-7-2023 in. Maar na jaren van uitstel is deze datum hoogst waarschijnlijk ook
niet heilig. We gaan het zien.
Ons pilot project is inmiddels opgeleverd Woningborg zal een eindrapport
opmaken. Dit is dan puur voor de formaliteit. We hebben er veel van geleerd en
weten voor de eerst komende projecten die als nieuwe pilot kunnen dienen wat
ons te doen staat.
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VCA

Een jaar zonder ongevallen is iets om te vieren. We bouwen veel en dat de
veiligheid zo hoog in het vaandel staat bij onze medewerkers is iets om trots op
te zijn!
Aan het einde van het jaar is het weer alle formulieren verzamelen, analyses
maken en verbeter voorstellen invullen. In februari zal de audit van de VCA weer
plaats vinden. We zullen dan weer up-to-date met alle gegevens klaar zi�en om
de auditeur te verwelkomen.

Wim de Feijter
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Vanuit de redac�e

December is al�jd een drukke maand. Zeker met de afronding van de
verbouwing van ons kantoor en de feestelijke opening, was het nog even
puzzelen met de beschikbare �jd om ook nog de Kerst-edi�e van de Delta-Pers
uit te werken. Maar dit is ons uiteraard gelukt.

We wensen iedereen weer veel leesplezier, fijne feestdagen en een voorspoedig
en gezond 2023!

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




