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Van het bestuur
Jubilea zijn er om bij stil te staan en te 
vieren. Wavin 60 jaar. In 1955 officieel 
opgericht. In augustus is er een familie-
dag en elders in dit blad kunt u lezen 
hoe deze dag wordt georganiseerd. 
Als Wavin-Old bestuur vinden wij het 
jammer dat niet alle bedrijven op de site 
in Hardenberg hun deuren open zetten 
voor familie en de gepensioneerde  werk-
nemers. Wij hebben al meerdere malen de 
vraag gekregen om te bekijken of er een 
mogelijkheid is om iets te organiseren om 
de oude werkplek nog eens te bezoeken. 
Gelukkig hebben de meeste OWASE-be-
drijven in het kader van het jubileum dit 
nu georganiseerd, maar helaas niet alle 
bedrijven. Deze bedrijven zullen hiervoor 

wel hun redenen hebben maar het is spij-
tig voor een aantal oud-medewerkers, dat 
zij het bedrijf waar ze vele jaren hebben 
gewerkt niet kunnen bezoeken.  Wanneer 
we  toch over jubilea praten dan geldt dit 
ook een beetje voor de vereniging  Wavin-
OLD. Dinsdag 6 oktober is het alweer de 
20e keer dat de jaarlijkse reünie wordt ge-
houden. Hiervoor waren er ook al bijeen-
komsten, maar deze werden georganiseerd 
door het bedrijf Wavin. Wij als bestuur 
zijn er van overtuigd dat het dit jaar weer 
net zo gezellig wordt als alle voorgaande 
jaren. De uitnodiging  hebt u inmiddels  
ontvangen of ligt één dezer dagen in de 
brievenbus. Vergeet niet u op te geven. 
Hebt u oud-collega’s, vraag ze om mee te 
gaan naar de reünie. Zijn ze geen lid dan 
kunnen zij zich opgeven bij de salarisad-
ministratie van DION in Hardenberg en 

zijn ze van harte  welkom op de reünie 
in de Evenementenhal in Hardenberg. De 
zomer is al twee dagen oud, maar in plaats 
van dit verhaal te schrijven buiten onder 
de parasol, zit ik binnen en kijk naar de 
donkere wolken en de regen die met enige 
regelmaat neer komt op ons gazon. Goed 
voor het gras, maar het wordt nu toch 
langzamerhand tijd om weer buiten te zit-
ten. Als “oudere” heb je warmte en zon 
nodig en zo nu en dan wat te drinken. Ik 
ben geen weerkundige, maar een ding is 
zeker: de buitentemperatuur gaat omhoog 
en de koelkast blijft koud. Mochten jullie 
op vakantie gaan of gewoon thuis blijven: 
Het bestuur wenst iedereen een prettige 
vakantie en een mooie zomer toe en tot 
ziens op de reünie van Wavin-OLD.  

Albert Jan Rosink

Het is al weer ruim 60 jaar geleden dat 
ir. Keller, als directeur van de WM0 in 
Zwolle, is gaan zoeken naar een alter-
natief voor roestende leidingen. In de 
nissenhut in Zwolle werden de eerste 
PVC buizen vervaardigd. De resultaten 
waren toen veel belovend en dat bleef bij 
andere watermaatschappijen niet onop-
gemerkt. In 1955 werd het commerciële 
bedrijf Wavin opgericht en was de bouw 
van de eerste productie locatie aan de 
Bruchterweg in Hardenberg een feit. De 
ontwikkelingen gingen vervolgens snel. 
Wavin is uitgegroeid tot een multinational 
met vestigingen in vele landen binnen en 
buiten Europa. Naast kunststofleidingsys-
temen is Wavin destijds in Hardenberg 
gestart met het vervaardigen van andere 
kunststofproducten zoals kratten en bak-
ken, folieverpakkingen, profielen, lei-
dingsystemen uit polyester voor speciale 
toepassingen en ga zo maar door. In de 
negentiger jaren is Wavin zich weer gaan 

richten op de kernactiviteiten, het produ-
ceren van kunststofleidingsystemen en 
werden de andere activiteiten verkocht 
aan andere partijen. Wavin maakt nu deel 
uit van de Mexichem groep. 
Op zaterdag 29 augustus organiseert Wa-
vin samen met Dion, Schoeller Allibert 
en Sphere Nederland een familiedag om 
medewerkers, gepensioneerden en hun 
familieleden te laten zien op welke wijze 
de producten die zij verkopen nu worden 
geproduceerd. Dat is uiteraard heel anders 
dan 60 jaar geleden. Bij Wavin worden nu 
met veel minder extruderlijnen een hoger 
productievolume bereikt. Het aantal me-
dewerkers is afgenomen, onder meer door 
automatisering en de inzet van robots. Dit 
is ook te zien bij Schoeller Allibert (bij 
velen nog bekend als Wavin Trepak). Bij 
Sphere Nederland worden naast het ver-
vaardigen van huisvuilzakken ook diep-
vrieszakken geproduceerd. Dion, ontstaan 
uit Wavin Nederland, is een dienstverle-

ner die zich bezighoudt op het vlak van 
personeel, locatiebeheer, milieu & Arbo, 
bouwbegeleiding enz. Niet alleen voor de 
bedrijven die zijn gevestigd op de Wavin 
locatie maar ook ver daarbuiten. 

Speciaal voor Wavin Old: Informatie 
over de familiedag.
Tijdens de familiedag  op zaterdag 29 
augustus gaan de deelnemende bedrijven 
zich presenteren. U zult versteld staan wat 
er na de laatste familiedag, 10 jaar gele-
den, allemaal veranderd is. Laat u verras-
sen!
Voor de bezoekers is er een route uitge-
stippeld over het terrein en door de deel-
nemende bedrijven. Er kan gestart worden 
aan de Bruchterweg, de Owase route, of 
aan de Kellerlaan, de Wavin route. De 
routes worden aangegeven met borden. 
U kunt zelf kiezen of u beide of één van 
beide routes loopt. Het programmaboekje 
wordt uitgereikt in de ontvangstruim-
tes aan de Bruchterweg en Kellerlaan en 
geeft naast de route ook informatie over 
wat u tijdens de rondgang ziet. Langs de 
route kunt u uiteraard genieten van een 
hapje en een drankje. 
Tijdens deze familiedag is er speciale 
aandacht voor veiligheid. Er zijn derhalve 

Wavin 60 jaar. 
(familiedag 29 augustus 2015)
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alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ge-
nomen om de veiligheid van de bezoekers 
te waarborgen. In de ontvangstruimte 
wordt een veiligheidskaartje uitgereikt 
met de veiligheidsregels die in acht ge-
nomen moeten worden. Lees deze rus-
tig door voordat wordt begonnen met de 
rondgang.
Nog een mededeling van huishoudelijke 
aard. Auto´s mogen tijdens de familiedag 
niet worden geparkeerd op de parkeerter-

reinen van de Wavin locatie aan de Kel-
lerlaan en Bruchterweg. Parkeer ook niet 
langs de wegen rond de locatie, de politie 
zal handhaven en bekeuringen uitdelen en 
dat moet worden voorkomen. Voor deze 
familiedag moeten auto´s worden gepar-
keerd op het parkeerterrein van de Evene-
mentenhal in Hardenberg. De route naar 
de Evenementenhal wordt in Hardenberg 
aangeven op de ANWB borden. Tussen de 
Evenementenhal en de ontvangstruimtes 

aan de Kellerlaan en Bruchterweg worden 
pendelbussen ingezet. Fietsers kunnen 
dicht bij de ingang van de terreinen hun 
fietsen stallen op de aangegeven plaatsen. 
Rest mij om de leden van Wavin Old, die 
deze familiedag gaan bezoeken, veel ple-
zier toe te wensen, mooie herinneringen 
op te halen en veel oud collega’s te ont-
moeten. 

Thom Cremer

Terug in de tijd.....
door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Eind mei hadden we een interview met 
Evert Meerholz. Het was in een drukke 
periode voor Evert want begin juni wa-
ren Evert en Geesje  maar liefst 50 jaar 
getrouwd.  

Beginjaren
Evert is in oktober 1940 in Gramsbergen 
geboren en hoopt dit jaar dus 75 jaar te 
worden.  Hij is, zoals hij het zelf zegt, 
“een echte aap”. Geboren aan de Stations-
straat waar zijn ouders een meubelzaak 
hadden.  De lagere toen nog Hervormde 
school, werd doorlopen en daarna naar 
de voor velen bekende MULO aan de 
Gramsbergerweg in Hardenberg. Evert 
deed de richting Boekhouden en haalde 
zijn diploma in 1957. Ook werd het Mid-
denstandsdiploma gehaald en Evert kon, 
als hij dat wilde, een eigen zaak beginnen. 
Maar dat was niet aan de orde, Evert ging 
op zoek naar werk.   

Eerste en enige werkgever.
Na eerst gesolliciteerd te hebben bij de 
“melkfabriek’ in Hardenberg kwam Evert 
op 16 augustus 1957 in dienst bij de      
Wavin aan de Bruchterweg. Hij begon, 
zoals dat heet, onderaan de ladder en werd 

1e loopjongen met als voornaamste taak 
het halen en rondbrengen van de post. Na 
een jaar kwam Evert op de afdeling Boek-
houding terecht, een richting waarvoor 
hij ook gestudeerd had en waarvoor hij 
ook in de avonduren studeerde voor het 
Praktijkdiploma boekhouden en de zware  
MBA studie. Op de afdeling boekhou-
ding kwam hij te werken met collega’s als  
Freek Hamberg en Dina Oudelaar.
Na twee jaren op de boekhouding te heb-
ben gewerkt kwam er een belangrijk keer-
punt in zijn Wavin carrière. De zogenaam-
de mechanische administratie. 

Begin van het Computer tijdperk bin-
nen Wavin. 
Het was de heer Ter Avest die een hele 
nieuwe afdeling binnen Wavin startte.  De 
voorloper van de computerafdeling. Evert 
kwam hier te werken samen met o.a. Fred 
Hamhuis. Evert werd chef van de produc-
tieafdeling. Hier werden o.a. ponskaarten 
gemaakt. Evert noemt dat nu ook wel 
‘gaten timmeren’. Het was n.l., nogal een 
kabaal op die afdeling. Evert moest voor 
deze nieuw baan heel veel bijleren en op-
leidingen volgen. Hij heeft een pak papier 
met allerlei getuigschriften van gevolgde  
opleidingen. In de loop der tijd verdwenen 
de ponskaarten en werden nieuwe compu-
ters (grote schijven en diskettes) aange-
schaft en kwamen er nieuwe afdelingen 
met o.a. programmeurs. Evert bleef chef 
van de  productie (operators). Evert is op 
4 juni 1965 getrouwd met Geesje Derks 
(ook uit Gramsbergen). Na eerst enkele 
jaren gewoond  te hebben in Gramsber-
gen verhuisde de familie Meerholz naar 
de A. Rissaeustraat in Hardenberg. Dit 
was mede op verzoek van zijn werkgever. 
Door zijn werk als Chef Productie moest 
Evert min of meer dag en nacht stand-by 
zijn om bij eventuele storingen direct naar 
de Wavin te kunnen  gaan.  Op zijn nieu-
we adres woonde hij op loopafstand van 
zijn werkplek.

Wavin Nederland
Medio tachtiger jaren werden de compu-
terafdelingen gedecentraliseerd en kwam 
er ook voor Evert een nieuwe uitdaging. 
Hij werd hoofd algemene zaken bij Wavin 
Nederland.  Een veelomvattende afdeling 
waaronder vielen: postkamer, kantines, 
portiers, receptie, telefonistes, veilig-
heid, groenonderhoud etc. Iedereen kende  
Evert, mede ook door het secretariaat van 
de ondernemingsraad en later de COR.  
Gebruik makend van de 57 ½ jaar rege-
ling ging Evert in 1998 met de VUT.  Hier 
heeft hij geen moment spijt van gehad, 
ondanks het feit dat Evert met heel veel 
plezier bij de Wavin heeft gewerkt.

Hobby´s   
Eén van zijn grootste hobby’s is toch wel 
voetbal. Hij speelde al op 18 jarige leef-
tijd in het eerste elftal bij de groen witten 
van de Sportvereniging Gramsbergen. Na 
vele jaren in het eerste te hebben gespeeld 
heeft hij later veel plezier in het veteranen-

Evert is maar anderhalf jaar in mi-
litaire dienst geweest, i.p.v. de toen 
geldende 2 jaren dienstplicht bij dit 
onderdeel van de krijgsmacht, als 
telegrafist bij de Kon. Marine. Zijn 
vader kwam op vrij jonge leeftijd te 
overlijden en Evert mocht uit dienst 
om thuis bij zijn moeder te zijn en kon 
ook weer aan het werk bij de Wavin.  
Toen Evert en Geesje trouwden heeft 
de moeder van Evert  de eerste 7 jaar 
bij hen in gewoond. Daarna is ze (op 
eigen verzoek) naar het Bejaardente-
huis in Gramsbergen gegaan.
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Van 1983 t/m 1989 heeft Henk Willems 
(70) een aantal grote projecten voor 
Wavin uitgevoerd in België. In dit ver-
haal vertelt hij met name over het eer-
ste project. De verhuizing van de Brede 
Folieafdeling van Hardenberg naar 
Roeselare.

In 1983 valt het besluit om de Brede Fo-
lieafdeling van Wavin PFP te verhuizen 
van Hardenberg naar Roeselare. De aan-
leiding voor dit besluit was een wens van 
Shell, aandeelhouder van Wavin. Shell 
was eveneens aandeelhouder van Dumo 
Plastics in Roeselare, België. Dumo Plas-
tics had evenals Wavin een Folieafdeling. 

Omdat Shell de verwachting had dat de 
resultaten verbeterd konden worden wan-
neer deze bedrijven samen verder gingen, 
vond er een overname plaats van de folie 
activiteiten van Dumo Plastics door Wa-
vin PFP.
Dumo Plastics was een bedrijf dat zich 
voornamelijk bezig hield met de productie 
van grote blokken schuim, die verwerkt 
werden tot b.v. matrassen en stoelen. 
Veelal als toelevering aan de meubel- en 
autoindustrie. Daarnaast hadden ze een 
aantal folie activiteiten.
Een extrusiehal met 6 extrusie lijnen voor 
de productie van voornamelijk planofolie. 
Verder nog een confectie afdeling waar 

Overplaatsing Brede Folie-
afdeling van Hardenberg 
naar Roeselare in België.
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Financiële situatie pensioenfonds
In februari 2015 hebben wij u via Wavin 
Old voor het laatst geïnformeerd over de 
financiële situatie van het pensioenfonds. 
De rente is nog steeds historisch laag, al is 
deze ten opzichte van februari jl. wel licht 
gestegen. Hierdoor zijn de verplichtingen 
van het pensioenfonds wat gedaald. De be-
leggingsresultaten zijn de afgelopen peri-
ode goed geweest, waardoor de bezittingen 
zijn gestegen. Ondanks deze positieve be-
richten is de beleidsdekkingsgraad per 31 
mei 2015 licht gedaald, naar 114,97%. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe 
wettelijke rekenregels. 
Wilt u de financiële situatie van het pensi-
oenfonds blijven volgen? Kijk dan eens op 
onze website www.owase.nl. Hierop wordt 
maandelijks de financiële situatie gepubli-
ceerd.

Pensioenkrant over het jaarverslag 2014
Het jaarverslag van pensioenfonds       
OWASE over 2014 is in juni vastgesteld 
door het bestuur. Net als vorig jaar is de 
beknopte versie van het jaarverslag in de 

vorm van een pensioenkrant opgesteld. In 
deze pensioenkrant wordt o.a. ingegaan op 
de ontwikkeling van de financiële situatie 
van het pensioenfonds in 2014. Ook treft u 
interviews aan over de kostenbeheersing en 
het beleggingsbeleid binnen het pensioen-
fonds. Het hele jaarverslag is ook op onze 
website www.owase.nl terug te vinden.

Afkoopsom pensioen niet meer gekort 
op AOW-partnertoeslag
Een pensioenuitkering die lager is dan         
€ 462,88 per jaar (bedrag 2015) valt onder 
de wettelijke afkoopgrens en mag door het 
pensioenfonds of de verzekeraar op de pen-
sioendatum in één keer worden afgekocht. 
Door de verhoging van de AOW-leeftijd 
doet zich steeds vaker de situatie voor dat 
deze afkoop plaatsvindt terwijl er ook een 
AOW-partnertoeslag wordt ontvangen. 
In dat geval werd in het verleden deze af-
koopsom gezien als inkomen en zodoende 
gekort op de AOW-partnertoeslag, die 
hierdoor lager werd of zelfs geheel verviel. 
Onlangs heeft de overheid besloten dat de 
afkoopsom van een pensioen niet meer ge-
kort zal worden op de AOW-partner

toeslag, met terugwerkende kracht tot 1 de-
cember 2014. Dit geldt overigens ook voor 
een ANW-uitkering en een overbruggings-
uitkering.

Wetsvoorstel “Werken na AOW-gerech-
tigde leeftijd”
Onlangs heeft de Tweede Kamer het wets-
voorstel “Werken na de AOW-gerechtigde 
leeftijd” aangenomen. Het wetsvoorstel ligt 
momenteel voor behandeling in de Eerste 
Kamer. Dit wetsvoorstel heeft als doel het 
wegnemen van belemmeringen om na het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 
te (blijven) werken. 

Om dit doel te bereiken bevat het wets-
voorstel maatregelen die belemmeringen 
bij werkgevers moeten wegnemen om een 
AOOmW-gerechtigde werknemer in dienst 
te nemen. Door de meeste van deze maat-
regelen geniet een werkende AOW-gerech-
tigde voortaan minder arbeidsrechtelijke 
bescherming. Denk hierbij aan een beper-
king van de loondoorbetalingsverplichting 
voor een zieke-AOW-gerechtigde werkne-
mer, een beperking van de re-integratiever-
plichting bij ziekte en een beperking van 
het opzegverbod. 

Van het pensioenfonds

elftal gevoetbald.  Hij is nog regelmatig 
te vinden langs de lijn,  ook om naar zijn 
kleinkinderen te kijken bij zowel HHC 
als de sv Gramsbergen. Een andere hobby 
is de muziek. Hij heeft thuis een elektro-
nisch orgel waar hij regelmatig op speelt. 
Eén van hun zonen begeleidt kerkdien-
sten op het orgel. Vele bestuursfuncties 
heeft Evert in zijn vrije tijd gehad  Zo is 
Evert jaren penningmeester geweest bij de 
voetbal en secretaris van Wavin Old. Met 
enige regelmaat had Evert zitting in de 
kerkenraad en tot op de dag van vandaag 
doet hij nog andere voorkomende werk-

zaamheden in het kerkenwerk..  

Zonnehof in Baalder
De familie Meerholz woont nu al weer 
bijna 35 jaar met veel plezier op de Zon-
nehof in Baalder. Ze hebben 9 kinde-
ren, allemaal getrouwd, en in totaal 27 
kleinkinderen. Het unieke feit doet zich 
voor dat alle kinderen in Hardenberg en 
Gramsbergen wonen, dus lekker dicht in 
de buurt. We wensen de fam. Meerholz 
nog vele jaren geluk samen met hun kin-
deren en kleinkinderen. 

Enkele dagen voor ons interview met 
Evert hadden de kinderen (in het ka-
der van hun 50 jarig huwelijk) iets 
leuks georganiseerd.. Evert moest 
zich samen met Geesje op zaterdag-
morgen melden op het sportpark van 
de voetbalvereniging Gramsbergen. 
Tot zijn grote verrassing hadden zich 
hier bijna alle spelers van het oude 
veteranenelftal verzameld. Onder 
het genot van een kop koffie en een 
drankje werden vele herinneringen 
opgehaald.
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zakken werden gemaakt.
Door Wavin PFP werden de eerste ver-
kenningen gedaan om te kijken welke 
activiteiten uitgewisseld konden worden. 
Besloten werd de Brede Folieafdeling uit 
Hardenberg over te plaatsen naar België 
en een aantal nabewerking machines plus 
een drukmachine over te plaatsen naar 
Hardenberg.

Eind 1983 werden de centrale technische 
diensten van Wavin, die onder leiding 
stonden van Jan Bredewold, ingeschakeld 
om uitvoering te geven aan de genomen 
besluiten. Het betrof een flinke klus be-
staande uit diverse bouwkundige, elek-
trotechnische en werktuigbouwkundige 
werkzaamheden. Na een eerste bezoek 
aan Roeselare werd een globale inventa-
risatie gemaakt welke werkzaamheden er 
allemaal gedaan moesten worden.
Het extrusiegebouw aanpassen en geschikt 
maken voor de veel grotere extrusielijnen 
uit Hardenberg. De elektrotechnische in-
frastructuur aanpassen en uitbreiden. De 
koelwater- en persluchtvoorziening aan-
passen, plus een systeem voor de grond-
stoffen voorziening aanbrengen.

In dezelfde periode vond er in Hardenberg 
een grote decentralisatie plaatst, waardoor 
meerdere afdelingen werden opgeheven. 
Zo werd ook de afdeling met technische 
projectleiders van de CTA gedecentrali-
seerd. Mede doordat Henk Willems al het 
grootste deel van zijn tijd bezig was met 
het verhuisproject van Wavin PFP, kreeg 
hij daar een nieuwe werkplek onder lei-
ding van Jo Ooykaas. Deze organisatie 
wijziging ging op 1 januari 1984 in. Vanaf 
dat moment kon Henk zich fulltime inzet-
ten voor dit project.

Eerst is hij begonnen, door samen met alle 
betrokkenen, vast te stellen welke eisen 
men stelde aan het gebouw, de infrastruc-
tuur en de logistiek. Daarna was het zoe-
ken naar- en overleggen met leveranciers 
uit Nederland en België over de werk-
zaamheden die uitgevoerd moesten wor-
den. Tekeningen en schema’s aanmaken, 
aanbiedingen aanvragen en beoordelen. 
De voorstellen en aanbiedingen van leve-
ranciers werden met betrokkenen bespro-
ken en beoordeeld, opdrachten verstrekt, 
enz. Het is nu gemakkelijk opgesomd, 
maar het was echt een enorme klus voor-
dat de echte uitvoering van de installaties 
en infrastructuur kon beginnen, zo vertelt 
Henk.
Een strakke planning was de basis voor 
de uitvoering. In België had Henk goede 
medewerking van Dhr. Rogier Weedage, 

hoofd productie folie en Dhr. Gilbert De-
vos, chef technische dienst, terwijl hun 
onzekerheid over hun eigen toekomst 
goed merkbaar was.
De verhuizing van productie machines, 
zou ook consequenties hebben voor het 
personeel in Hardenberg en Roeselare.
De communicatie was niet zo moeilijk, 
het Vlaams is immers een “soort” Neder-
lands. maar….. het Roeselaarse dialect 
lijkt niet op het Hardenbergse dialect, dat 
was moeilijk te volgen. Ook gebruiken de 
Belgen in sommige gevallen geheel an-
dere benamingen. Dat was wel wennen.  

Omdat de Belgische collega’s geen vaste 
leveranciers hadden voor montage en in-
stallatiewerk moest Henk zelf zoeken naar 
leveranciers in België, of gebruik maken 
van de  vaste relaties in Hardenberg. Ook 
kon hij terug vallen op de expertise van 
oud collega’s zoals o.a. Johan Roepers, 
Henk van Dijk en Henk Severiens.

Nadat de nodige voorbereidingen waren 
uitgevoerd kon de daadwerkelijke verhui-
zing beginnen. Voor elke extrusielijn was 
vier weken ingepland. De eerste in mei, 
de tweede in juli en de derde in oktober 
1984 dat weet Henk zich nog goed te her-
inneren. Voor het transport- en hijswerk 
werd de fa. Kuiphuis uit Oldenzaal inge-
huurd. De overige werkzaamheden werd 
door eigen Wavin personeel gedaan. Eén 
week per lijn voor het demonteren en 3 
weken voor het monteren en aansluiten 
van de extrusielijnen op de nieuwe lo-
catie in de fabriek te Roeselare. Voor de 
demontage kwamen ook 2 monteurs (een 
électricien en een mécanicien) uit Roese-
lare naar Hardenberg, die keken goed hoe 
de machines op deskundige wijze door 
een groep Hardenbergse monteurs wer-
den afgesloten en gedemonteerd. Aan het 
eind van de eerste week was de complete 
lijn gedemonteerd en geladen op enkele 
vrachtwagens (kamions zeggen de Bel-
gen) van Kuiphuis. Die moesten op maan-
dagmorgen op tijd in Roeselare staan.
Want op maandagmorgen vroeg vertrok-
ken enkele auto’s uit Hardenberg met 
de groep monteurs die de extrusielijn in 
Roeselare weer gingen opbouwen. Dit 
was voor veel van deze monteurs een 
groot avontuur. Daar aangekomen was het 
eerst even rondkijken en beoordelen of de 
voorbereidingen goed waren uitgevoerd. 
Na een kop koffie in de refter (kantine 
zeggen de Nederlanders) was het “aan de 
slag”, want Kuiphuis was intussen met 
z’n vrachtauto’s, kranen en heftrucks ook 
gearriveerd.
De mannen wisten wel van aanpakken, ze 

maakten ook indruk op de Belgische col-
lega’s door hun inzet. ’s Morgens vroeg 
opstaan, ontbijten en daarna voorzien van 
een lunchpakket naar de fabriek. Elke dag 
zo’n 10 uur werken en dan weer naar hotel 
Shamrock in Tielt.
’s Avonds was het altijd gezellig, de erva-
ringen van de dag werden met de nodige 
humor breed uitgemeten. Het eten en drin-
ken was er goed, sommigen waagden zich 
aan heerlijke gerechten met ingrediënten 
die ze van thuis wel kenden, maar niet om 
te eten. Anderen waren wat voorzichtiger, 
van het type “wat een boer niet kent eet 
hij niet”.
Hoewel het erg gezellig was gingen “de 
jongens” volgens Henk die zelf een avond 
mens is, ’s avonds altijd op tijd naar bed, 
want de volgende dag was het weer aan-
pakken geblazen.
De montage verliep voorspoedig, dat gaf 
de mogelijkheid om aan het eind van de 
week tijdig naar huis te gaan. Zo verliep 
de ene na de andere week. 
Bij alle drie lijnen is het de jongens, vol-
gens Henk, gelukt om ruim voor het eind 
van de drie weken de lijnen weer aan het 
draaien te brengen. Grote klasse, petje af 
voor deze prestatie! Ook op de ploegchefs 
en andere leidinggevenden in Roeselare 
hebben de Hardenbergers grote indruk ge-
maakt. Je merkt dat Henk er nog trots op 
is. Het was niet mijn prestatie, zegt hij be-
scheiden, maar van de monteurs: Gerard 
Bolks, Eg Geerligs, Henk Marsman, Roel 
Seinen, Derk Stoeten en Johan Wessels.    

Fantastisch gedaan jongens, nogmaals be-
dankt!

Na de verhuizing kreeg Roeselare nog een 
tijd lang productie technische ondersteu-
ning. Zo waren de heren Kaptein en Kik-
kert nog veelvuldig in Roeselare te vinden 
om het productie personeel te leren met de 
nieuwe Reifenhauser extrusielijnen (uit 
Hardenberg) te werken.  

Een project doe je niet alleen, je bent af-
hankelijk van veel andere mensen. Je mag 
je dan ook gelukkig prijzen als je zo’n 
groep mensen treft die de kennis heeft en 
van aanpakken weet.
Tijdens zo’n periode gebeuren er altijd 
wel dingen die je nooit weer vergeet. ‘k 
Weet zeker, aldus Henk, “dat als je deze 
groep mensen om tafel zet, ze vast nog 
veel prachtige verhalen kunnen vertellen. 
Eén gebeurtenis wil hij zelf nog kwijt:
“Op vrijdag gingen we, na een lange 
werkweek en nog een kleine 400 km te 
gaan, meestal direct na de lunch naar 
huis. De groep van zes mensen werd ver-
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deeld over twee auto’s. Koffers inpakken, 
nog snel even naar het toilet en dan rij-
den. We hadden afgesproken bij de grens-
overgang Hazeldonk even een koffiestop 
te maken. Daar aangekomen bleek dat we 
iemand misten…. Over en weer vroegen 
we aan elkaar, zat hij dan niet bij jullie 
in de auto? Nee dus… Snel gebeld, nou 
ja snel…., in die tijd waren er nog geen 
mobieltjes, dus met zo’n oude openbare 
telefoon waar je munten in moest gooien, 
gebeld naar Roeselare. Ja hoor, hij is nog 
hier, was het antwoord. We hebben snel 
geregeld dat de anderen in één auto ver-
der konden naar Hardenberg. Vanuit Roe-
selare hebben ze Henk Marsman zo snel 
mogelijk naar Haseldonk (ca. 150 km) 
gebracht waar ik op hem heb gewacht. 
Ondertussen maakte ik mij zorgen hoe ik 
hem zou aantreffen, zou hij kwaad zijn dat 
we zonder hem zijn weggereden? Maar 
dat was gelukkig niet het geval, hij was 
even rustig als altijd en zag de humor en 
wel van in.” 

Wavin is één van de 7 Energie Koplopers 
Overijssel
De provincie Overijssel zet hoog in. De 
ambitie van 20% Nieuwe Energie in 2020 
is te halen door in te zetten op nieuwe, 
hernieuwbare energie, maar ook door het 
energiegebruik te verlagen. Overijssel 
ondersteunt dit streven met het project: 
Energie Koplopers Overijssel (EKO).
De Energie Koplopers Overijssel van 
2015 zijn Scania Nederland BV, Wavin, 
Apollo Vredestein, Akzo Nobel Hengelo, 
Twence, Urenco en Grolsch. Met Ener-
giemanagement (ISO50.001) als leidraad 

wordt met werkbijeenkomsten de gele-
genheid gecreëerd om van elkaar te leren, 
bij elkaar te kijken, en met de elkaar ener-

gie efficiëntie te borgen in de organisatie.

Bron: www.wavin.nl

Monoline, laagvoltage elektrolas-assortiment
Onder de naam Monoline introduceert 
Wavin een nieuw, laagvoltage elektro-
las-assortiment voor het verbinden van 
PE-drukleidingen. Het complete assor-
timent is vanaf heden verkrijgbaar.

Het Rollmaplast Monoline elektrolas-
assortiment bestaat uit PE elektrolas-
hulpstukken, PE 100 drukhulpstukken, 
gereedschappen en lasautomaten - van 
eenvoudig tot zeer geavanceerd. Het as-
sortiment is speciaal ontworpen voor ge-
bruik bij 40 volt en vervangt Wavins Rol-
lmaplast Ezyline assortiment. 

Bron: www.wavin.nl

Hier boven ziet u de foto uit de vorige 
Wavin Old Nieuws.
Bij deze foto ontbraken een paar namen, n.l. 5 en 12.Door Hein ten Brinke werd 
de oplossing gegeven.  5.   is Eg Pullen. en 12. is Gait Brunink
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Wavin: Connect to Better solutions 
whatever you need
Wavin, marktleider in kunststof lei-
dingsystemen en oplossingen, introdu-
ceert een nieuw concept: Connect to 
Better 

Als een van de langst gevestigde namen in 
een concurrerende en veeleisende markt, 
weet Wavin een uitstekende reputatie 
hoog te houden op het gebied van kwali-
teit en innovatie. Dit doen wij al 60 jaar. 

Om te onderstrepen dat Wavin u alles 
biedt voor uw boven- en ondergrondse 
projecten, hebben wij een nieuw concept 
ontwikkeld: Connect to Better. Voor wat 
voor project of uitdaging u ook staat, 
Wavin brengt u in verbinding met betere 
technieken/technologieën, partners en op-
lossingen. 

Connect to better  - Wavin zorgt voor be-
tere verbindingen op vele gebieden: 
Innovatie – Met hoogwaardige, baan-
brekende kunststof leidingsystemen en 

oplossingen voor duurzaam waterbeheer 
speelt Wavin een toonaangevende rol. Ons 
portfolio telt vele innovaties, te beginnen 
met ’s werelds eerste grote diameter PVC 
persleiding in 1955. In 1997 introduceer-
de Wavin de allereerste regenwater-infil-
tratie unit. Minstens zo noemenswaardig 
is het high performance PPr systeem voor 
de aanvoer van warm en koud water, dat 
Wavin in 2013 op de markt bracht. 
Prestatie – Onze systemen kennen een 
lange levensduur en dragen bij aan een 
snellere installatie. 
Partnership – Onze mensen en professio-
nele netwerk helpen u bij het oplossen van 
complexe uitdagingen.

Service – Wij spannen ons maximaal in 
om het samenwerken met Wavin voor u 
zo gemakkelijk en flexibel mogelijk te 
maken.
Kosteneffectiviteit – Samen met u vinden 
we de beste oplossing, in welke vorm dan 
ook. 
Connect to Better staat voor vele concrete 
voordelen voor onze klanten. Wavin is 
uw aanspreekpunt voor onder- en boven-
grondse projecten.

Bron: www.wavin.nl

WQ-Bic Plus: De nieuwe standaard in 
duurzaam regenwaterbeheer
In januari, tijdens de vakbeurs In-
fraTech 2015, presenteerden we een 
nieuwe standaard in duurzaam regen-
waterbeheer: Wavin Q-Bic Plus. De in-
novatieve units voor de opvang, opslag 
en afvoer van regenwater zijn vanaf nu 
landelijk verkrijgbaar. 

Met Q-Bic Plus brengt Wavin opnieuw 
een innovatief product op de markt. Het 
modulaire infiltratiesysteem biedt gebrui-
kers drie belangrijke voordelen: de com-
plete ontwerpvrijheid, volledige toegan-

kelijkheid en uiterst snelle installatie. 

#1 Complete ontwerpvrijheid. 
Met Q-Bic Plus kan in elke situatie, óók 
bij beperkte ruimte en hoge belastbaar-
heidseisen, het ideale infiltratiesysteem 
worden gerealiseerd. De geïntegreerde 
verticale toegangspunten en een scala 
aan verbindingsmogelijkheden maken het 
ontwerp van deze unit uniek. 

#2 Volledige toegankelijkheid voor in-
spectie en reiniging. 

Q-Bic Plus is de meest toegankelijke infil-
tratie unit in de markt. Dankzij het kolom-
menontwerp en de brede toegangskanalen 
verloopt de inspectie en reiniging snel en 
efficiënt. 

#3 2x snellere installatie. 
Q-Bic Plus garandeert een twee keer zo 
snelle installatie van het infiltratiesys-
teem. De units hebben geïntegreerde ver-
bindingen waardoor verbindingsclips en 
stapelpennen niet nodig zijn. Het hand-
zame, compacte design en lichte gewicht 

vervolg pagina 7
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Nieuw: loodvrije thermisch-
akoestische leidingisolatie
Een milieuvriendelijker product voor de-
zelfde prijs. Vanaf heden koopt u bij Wa-
vin uitsluitend loodvrije thermisch-akoes-
tische leidingisolatie. 
Van oudsher werd in de thermische en 
akoestische leidingisolatie van Wavin een 
kleine hoeveelheid lood verwerkt. Het ge-
bruik van dit metaal past echter niet lan-
ger binnen ons MVO-beleid. Wavin stapt 

daarom over op een milieuvriendelijker, 
loodvrij alternatief. 
De loodvrije leidingisolatie is vanaf heden 
verkrijgbaar en wordt geleverd op rol, in-
clusief tape.
De duurzaamheidslag heeft geen invloed 
op de verkoopsprijs: deze blijft gelijk.

Bron: www. Wavin.nl

Column 
De auto is wel één van de meest besproken 
onderwerpen; het gemak, exclusiviteit en 
de kosten die hiermee gepaard gaan. Ook 
de zorg voor de toekomst wordt met de 
auto in verband gebracht. Is er wel ge-
noeg olie om in de toekomst voor blij-
vende mobiliteit te zorgen? Jazeker! Er 
was ooit een ingenieur die beweerde dat 
een motor op water kon lopen. Stanley 
Meyer was zijn naam. Geboren in Grove 
City, Ohio 24-08-1940. Stanley beweerde 
dat water omgezet kon worden in water-
stof en zuurstof tegen minder energie dan 
vrijkomt bij de verbranding van die gas-
sen. Daarmee was de motor in feite een 
perpetuum mobile. Meyer noemde het 
‘water fuel cell’. Hij demonstreerde zijn 
auto aan een lokale nieuwszender. Daar-
bij beweerde hij dat hij met 83 liter wa-
ter van Los Angeles naar New York kon 
rijden. Helaas zijn geen van zijn claims 
door een onafhankelijke partij bevestigd. 
De dood van Stanley Meyer wordt door 
complottheoretici in verband gebracht 
met oliemaatschappijen. Hoe zijn auto er 
ook uit zag, hij had wel een vooruitzien-
de blik. Waterstof is verbluffend makke-
lijk te maken. Zet zwakstroom op twee 
elektroden in water en elektrolyse zorgt 
voor waterstof en zuurstof. Voor water-
stof heb je dan wel sterke brandstoftanks 
nodig. Uit onderzoek aan de Universiteit 

Social Return Verklaring 2015
Wavin neemt haar verantwoordelijk-
heid op het gebied van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO). 

Al sinds de oprichting in 1955, staat duur-
zaamheid centraal in onze organisatie. 
In ruim vijftig jaar is Wavin uitgegroeid 
tot Europees marktleider en behaalde als 
eerste (binnen haar branche) niveau 4 op 
de MVO prestatieladder Social Return is 
eveneens een belangrijk onderdeel van 
MVO binnen Wavin. 
En met deze achtergrond heeft Wavin on-
derstaande Social Return Verklaring voor 2015 opgesteld. 

maakt de verwerking extra gemakkelijk. 
Primeur in Soest 
Gemeente Soest heeft de primeur: aan de 
Plasweg is het allereerste Q-Bic Plus in-
filtratiesysteem aangelegd. Ontwerpvrij-
heid en de mogelijkheid om de units aan 

te leggen ‘als een leiding’ vormden voor 
de gemeente twee belangrijke eisen. De 
nieuwe Q-Bic Plus bood uitkomst. Een 
reactie van één van de grondwerkers ter 
plaatse: “Met deze losse, nieuwe kratten 
is het een kwestie van oppakken, in elkaar 

klikken en door naar de volgende. Ook de 
zijkanten kun je zo in elkaar klikken. Je 
hebt daarnaast geen los gereedschap meer 
nodig. Het is een hele verbetering.” 

Bron: www. Wavin.nl

vervolg pagina 8
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in Eindhoven is een katalysator ontwik-
keld waarmee waterstof razendsnel naar 
mierenzuur kan worden omgezet en weer 
terug. Waterstof voor opslag omzetten in 
mierenzuur zou een oplossing kunnen zijn 
voor het probleem. In de auto zorgt een 
brandstofcel voor een continue stroom-
voorziening met water als eindproduct. 
Niet alleen in de auto is waterstof een 
bruikbare brandstof, ook bij jou thuis is 
elektriciteit van zonnecellen geschikt om 
waterstof te maken en op te slaan. 
Van waterstof en koolstofdioxide (CO2) 
en/of biogas is ook methaan te maken. 
Ook nu weer op een zeer milieuvriende-
lijke manier want er komt geen CO2 in de 
lucht terecht maar wordt op grote schaal 
aan de lucht onttrokken en levert zuurstof 
terug. Methaan dat gelijkwaardig is aan 
aardgas dat via een netwerk overal terecht 
komt. Dat is prettig want op die manier 
is het ook goed mogelijk om methaan via 
datzelfde netwerk terug te leveren. 
Met ingang van 2015 is Engeland, Duits-
land en Nederland bezig om in een be-
stek van vijf jaar het land van voldoende 
waterstof- tankstations te voorzien. Dan 
hebben auto’s de mogelijkheid waar dan 
ook waterstof te tanken. Zoals Meyer had 
voorzien; “voor auto’s met water uit de 
uitlaat”. In een wereld vol energie.

Bron: Indupacker mei 2015
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