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Van het bestuur
Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen

Dit is de derde en laatste uitgave van de 
21ste jaargang Wavin Old Nieuws van dit 
jaar en tevens een goed moment om terug 
te blikken op het afgelopen jaar. Wat het 
weer betreft hebben we een zonnige zo-
mer achter de rug en zijn alle records wel 
weer gebroken. Hoge zomerse tempera-
turen en extreme droogte, ongekend voor 
ons land, zelfs tot midden oktober nog 
zomerse waarden. 

Regelmatig is het bestuur afgelopen jaar 
bijeen geweest, om de lopende zaken te 
bespreken. Vaste agendapunten waren: Wa-
vin Old Nieuws, Reünie, Ledenbestand, 
Financiën en Pensioenfonds. De leden van 
de redactie vergaderden het afgelopen jaar 
3x en in de maand november is er altijd een 
overlegvergadering tussen het bestuur en de 
redactie, over de voortgang en invulling van 
ons Wavin Old Nieuws krantje. Mochten er 
gepensioneerden zijn die het leuk vinden 
om een stukje “een anekdote of over uw 
hobby” te schrijven, geef dit dan door aan 
onze redactie. Contactadres: Jan Stoff elsma, 
e-mail: j_r_stoff elsma@planet.nl

Dinsdag 2 oktober was het weer zover, on-
geveer 435 gasten hadden zich aangemeld 
voor de 23ste jaarlijkse ledenvergadering en 
reünie in de Evenementenhal. Al ruim voor 
14.00 uur waren de eerste gasten met hun 
partners aanwezig. Toch blijkt het dat de be-
langstelling enigszins terugloopt. Klokslag 
15.00 uur opende de voorzitter van Wavin 

Old, Albert Jan Rosink, de ledenvergadering 
en heette iedereen welkom. In overeenstem-
ming met de nieuwe wet Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming, wees de 
voorzitter de aanwezigen er op, dat een ie-
der die niet op de te publiceren foto’s wilde, 
dit kenbaar kon maken bij ondergetekende. 
Hier werd geen gebruik van gemaakt, zodat 
onze fotografen rustig hun gang konden 
gaan. Een moment van stilte was er voor al 
diegenen die het afgelopen jaar zijn overle-
den. In het bijzonder werd even stilgestaan 
bij het recente overlijden van onze secretaris 
Johan Runhaar. De beleidsdekkingsgraad 
van ons pensioenfonds is in 2018 gestegen 
naar 119,8% (oktober). De pensioenwereld 
is danig in beroering en ook bij ons pensi-
oenfonds zal in de naaste toekomst waar-
schijnlijk een aantal veranderingen plaats-
vinden. In het bestuur was onze voorzitter, 
Albert Jan Rosink, aftredend maar gelukkig 
ook weer beschikbaar voor een volgende 
periode van 5 jaar. Wel zal er gezocht moe-
ten worden naar een nieuwe secretaris. Bij 
de redactie van Wavin Old Nieuws was 
Johan Schulten aftredend, maar ook Johan 
was beschikbaar voor een nieuwe periode. 
De kascontrole over 2017 is uitgevoerd 
door Herman Pieper en Antoon Berg. Eerst-
genoemde deelde mee dat de jaarcijfers er 
prima uitzagen, waarna de penningmees-
ter Luuk Meijer gedechargeerd werd. Voor 
het volgend jaar bestaat de kascommissie 
uit Antoon Berg en Jan Kremer. Na afl oop 
van de ledenvergadering was het woord aan 

Gerrit Rekers voorzitter van WVO Owase. 
Hij gaf in vogelvlucht een toelichting op het 
wel en wee van de verschillende werkmaat-
schappijen. Tevens toonde hij ook een paar 
fi lmpjes o.m. over de aanleg van een fi ets-
pad van 30 meter van gerecycled kunststof 
in Zwolle. Hierna werd het offi  ciele gedeel-
te afgesloten en kon er een dansje gemaakt 
worden op de muzikale tonen van The Old 
Stars. Goochelaar Magic John maakte zijn 
ronde langs de tafels en deed iedereen ver-
steld staan van zijn kunsten. Na een moment 
van stilte werd om 17.45 uur het warm en 
koud buff et geopend met een heerlijk ijs-
buff et als “toetje”. Voor zover wij hebben 
kunnen nagaan is er heel wat afgepraat en 
gelachen, het was weer ouderwets gezellig. 
De volgende reünie is op dinsdag 1 oktober 
2019, die datum kunt u nu alvast noteren.

Inmiddels zijn we alweer aangekomen in de 
laatste maand van het jaar en staan we op de 
drempel van het nieuwe jaar. December, voor 
velen van ons een maand van vreugde en ge-
zelligheid, maar ook een maand van verdriet 
en gemis. Het jaar 2018 is haast voorbij en 
een ieder van ons weet voor zichzelf wat het 
afgelopen jaar heeft teweeggebracht.

Hierbij wens ik u en de uwen namens het 
bestuur van Wavin Old en de redactie van 
Wavin Old Nieuws fi jne Kerstdagen en een 
Gezond en Gelukkig 2019 toe.

Ge Ringenier

Het bestuur van Wavin-Old en de redactie van Wavin- Old –nieuws

wensen u Prettige Kerstdagen en Een Gelukkig Nieuwjaar
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In memoriam 
Johan Runhaar

Maandag 17 september 2018 kregen 
wij het bericht dat onze secretaris 
Johan Runhaar was overleden. Na 
maanden van behandelingen en een 
geplande operatie was er hoop op 
genezing. Helaas kon de operatie 
niet uitgevoerd worden en genezing 
was niet meer mogelijk. 

Na 46 jaar bij Wavin gewerkt te heb-
ben werd Johan vanaf eind 2010 be-
stuurslid van onze vereniging Wavin 
Old en vervulde de functie van se-
cretaris. Johan heeft het secretariaat 
8 jaar beheerd. Altijd kon je op Johan 
rekenen. De agenda, de verslagen van 
de vergaderingen, uitnodigingen voor 
onze reünie en alle andere taken die 
het secretariaat met zich meebrengt 
voerde hij punctueel en naar volle te-
vredenheid uit. 

Naast het secretariaat waren er nog 
andere zaken die hij met plezier deed. 
Menig interview gehouden met men-
sen die voor Wavin hebben gewerkt en 
de teksten geschreven voor ons blad 
Wavin Old Nieuws. Naast de bestuur-
lijke taken van Wavin Old waren er 
meer zaken waar hij zich voor heeft 
ingezet. 

Het leven en welzijn in de stad Grams-
bergen ging hem ter harte en heeft 
zich daar dan ook verdienstelijk voor 
gemaakt. Actief bij vv Gramsbergen, 
zwembad, kerkelijk werk, voorzitter 
Stichting 55+ Actief Gramsbergen en 
IVN. Het was voor ons als bestuur een 
voorrecht om al die jaren met hem sa-
men te werken. Wij wensen zijn vrouw 
Janny, kinderen, kleinkinderen en ver-
dere familie veel sterkte en kracht toe 
om dit verlies te verwerken. Johan, 
bedankt voor alles wat je voor onze 
vereniging hebt gedaan. Wij zullen je 
missen.

Namens Bestuur Wavin Old 

en redactie Wavin Old Nieuws 

Albert Jan Rosink

Toespraak op de reünie van Wavin Old door 
de voorzitter van werkgeversvereniging 
OWASE dhr. G. Rekers

Op zo’n bijeenkomst als deze reünie komt 
men om oude herinneringen op te halen, 
maar ook belangrijk is het om te weten 
hoe het gaat met de bedrijven in OWASE 
verband.

Hoe gaat het met de OWASE-bedrijven?
Vervolgens geeft Gerrit Rekers per OWA-
SE-bedrijf een overzicht hoe het gaat. Dit 
wordt gedaan middels een aantal over-
head sheets.

De volledige weergave van dit overzicht 
laten we in dit stukje achterwege, omwil-
le van de leesbaarheid maar ook vanwege 
de soms marktgevoelige informatie. 

Samenvattend gaat het om aansprekende 
projecten waaraan wordt gewerkt, welke 
markten groeien en waar het wat minder 
gaat. Ook een aantal nieuwe en vervan-
gingsinvesteringen komen aan bod. 

Gerrit Rekers sluit ermee af dat dankzij 
de inzet van alle OWASE medewerkers 
de doelstellingen kunnen worden gereali-
seerd en dat we ervan uitgaan dat we dit 
volgend jaar een positief vervolg kunnen 
geven!

Wavin StedenRondLeiding 
Hardenberg

In de Wavin StedenRondLeiding toe-
ren we langs grote Nederlandse steden 
en laten we u zien in welke opvallende 
gebouwen onze producten en systemen 
'verstopt' zitten. Deze keer nemen we 
een kijkje in Hardenberg.

We beginnen bij het gemeentehuis van 
Hardenberg. Met zes bouwlagen, de grote 
raampartijen en de bijzondere vorm is 
het gebouw een enorme blikvanger. Dat 
kan zowel positief als negatief op wor-
den gevat, want het gemeentehuis van 
Hardenberg is uitgeroepen tot ‘Lelijkste 
Bouwwerk van Nederland 2010-2015’. 
Echter, tegelijkertijd is het ook het meest 
duurzame gemeentehuis van Nederland. 
Dat komt mede door het infi ltratie-trans-
portriool van plaatsgenoot Wavin dat is 
toegepast: dit geeft het regenwater terug 
aan de natuur. Dat is pas duurzaam! 

Door naar de unieke situatie van Wavin 
en het zwembad in Hardenberg. Als je als 
bedrijf veel restwarmte produceert, dan 

is het natuurlijk zonde om die restwarm-
te niet te gebruiken. Daarom wordt het 
zwembad in Hardenberg verwarmd door 
de restwarmte van buurman Wavin. Water 
van 20 graden wordt via een buizensy-
steem naar het zwembad geloodst. 
Dit water wordt dan nog iets verder op-
gewarmd en vervolgens gebruikt om het 
badwater te verwarmen. 

We sluiten af op de N34. Deze wordt 
ingericht als regionale stroomweg, wat 
betekent dat verschillende gelijkvloerse 
overgangen, met of zonder verkeerslich-
ten worden verwijderd of vervangen door 
tunnels en een viaduct. Dankzij deze om-
bouw kan het verkeer straks met 100 ki-
lometer per uur doorrijden. Maar tunnels 
en een viaduct zorgt ook voor een extra 
uitdaging: hoe voer je het hemelwater af 
dat valt tijdens een bui? Daarvoor wordt 
gebruik gemaakt van Wavin Q-Bic Plus.

Bron: website Wavin.
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Van het pensioenfonds
In dit artikel staan wij stil bij enkele ontwikkelingen bij pensioenfonds OWASE

Financiële situatie van het pensioen-
fonds
Zoals gebruikelijk willen we jullie even 
kort bijpraten over de fi nanciële situatie 
van het pensioenfonds. 

In het derde kwartaal zijn de beleggings-
resultaten gestegen en onze verplichtingen 
gedaald door een rentestijging en de ver-
werking van de nieuwe AG prognosetafel 
(deze geeft inzicht in de ontwikkeling van 
de levensverwachting in Nederland). Uit 
de AG prognosetafel 2018 blijkt dat de le-
vensverwachting nog steeds groeit, maar 
minder hard dan in 2016 is ingeschat. 
Hierdoor is onze fi nanciële situatie ten 
opzichte van het vorige kwartaal verder 
verbeterd. De dekkingsgraad is gestegen 
naar 122,5% per eind september jl. 

Als maatstaf voor onze fi nanciële situatie 
hanteren wij de zogenaamde beleidsdek-
kingsgraad. Dit is het gemiddelde van 
de dekkingsgraden over de afgelopen 
12 maanden. Deze moeten wij van DNB 
verplicht gebruiken bij onder andere het 
bepalen van mogelijke indexatie of het 
korten van pensioenen. 

Dankzij een verbetering van de fi nanciële 
situatie in het afgelopen kwartaal is de 
beleidsdekkingsgraad doorgegroeid tot 
119,8% per eind oktober 2018 (ten op-
zichte van 119,1% per eind juni 2018). Dit 
komt door het gemiddelde van de (hoge) 
dekkingsgraden over de periode van 12 
maanden. 

Wilt u de fi nanciële situatie van het pen-
sioenfonds blijven volgen? Kijk dan eens 
op onze website www.owase.nl. Wij pu-

bliceren maandelijks de fi nanciële situatie 
op onze website. 

Pensioenkrant
Het jaarverslag van pensioenfonds OWA-
SE over 2017 is, samen met de beknopte 
versie van het jaarverslag, door middel 
van de pensioenkrant opgesteld. Daar-
naast is het (duurzaam) herstel toegelicht. 
Maar ook staan er andere interessante en 
actuele artikelen in. Deze pensioenkrant 
heeft u eerder thuisgestuurd gekregen. 

Hebt u deze gemist of wilt u deze nog eens 
nalezen? De pensioenkrant en/of het com-
plete jaarverslag is ook op onze website, 
www.owase.nl, terug te vinden. U kunt 
ook een papieren versie opvragen bij het 
pensioenbureau, Dion Pensioen Services. 

Enquête maatschappelijk verantwoord 
beleggen (MVB) en risicobereidheid – 
uw mening telt!
Er is veel te doen over maatschappelijk 
verantwoord beleggen. In onze pensioen-
krant hebben wij u recentelijk toegelicht, 
op welke wijze pensioenfonds Owase in-
vulling geeft aan maatschappelijk verant-
woord beleggen.

Het pensioenfondsbestuur vindt het be-
langrijk om te weten wat de mening van 
deelnemers is ten aanzien van maatschap-
pelijk verantwoord beleggen en de bereid-
heid van risico’s. Daarom wordt er eind 
dit jaar een enquête gehouden met daarin 
vragen over MVB en risicobereidheid. De 
uitkomsten zijn belangrijk voor het ont-
wikkelen van beleid en activiteiten. Uw 
mening telt. Wij vragen u daarom graag 
om uw medewerking! 

Komt er een akkoord voor een nieuw 
pensioenstelsel?
De laatste berichten over het nieuwe pen-
sioenstelsel zijn op dit moment (20 no-
vember 2018) dat de partijen (overheid, 
vakbeweging en werkgevers) niet tot een 
akkoord zijn gekomen. Of er nog een ver-
volg komt is nu niet te zeggen. We zul-
len voorlopig nog de regels en uitgangs-   
punten van het huidige pensioenstelsel 
moeten blijven toepassen.

Agenda 
PV Owase

15-12  kerstbingo

21-12  koppelkaarten

07-01  komp. kaarten

25-01  komp. kaarten

04-02  komp. kaarten

11-02  jaarvergadering

22-02  komp. kaarten

22-03  komp. kaarten

12-04  komp. kaarten

13-04  paasbingo
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Wavin Insight 
Boomwortels groeien regelmatig in ri-
oolbuizen. De wortels gedijen in een 
zuurstofrijke omgeving, dus niet in bui-
zen die helemaal gevuld zijn met water. 
In een warme, vochtige en voedselrijke 
omgeving doen ze het daarentegen 
prima. De schade aan de riolering die 
dit met zich meebrengt, kan behoorlijk 
groot zijn en vooral ook erg kostbaar. 
Wavin onderzoekt de oorzaken en ge-
volgen van wortelgroei in rioolstelsels 
en wat eraan gedaan kan worden om 
schade aan onze ondergrondse infra-
structuur tegen te gaan.

Wortelgroei in het riool – oorzaken en 
gevolgen
Boomwortelpenetratie in rioolstelsels zorgt 
voor aanzienlijke schade. Gemeentes, be-
drijven en huiseigenaren hebben last van 
serieuze problemen met de riolering die 
veroorzaakt wordt door wortels. Snelgroei-
ende wortels kunnen de infrastructuur vol-
ledig onbruikbaar maken. De reparatie- of 
vervangingskosten die dit met zich mee-
brengt zijn aanzienlijk. Geschat wordt dat 
meer dan 50% van alle rioolverstoppingen 
het gevolg is van boomwortelpenetratie. 
Een recente geostatistische studie, uitge-
voerd in Bogotá (Colombia), bevestigde 
wat de meeste biologen en bodemingeni-
eurs al concludeerden, namelijk dat grotere 
bomen meer schade aan het riool aanrich-
ten. Daarom is de afstand tussen bomen 

en rioolbuizen een belangrijke controlepa-
rameter om potentiële aantasting tegen te 
gaan. Interessant genoeg wees het onder-
zoek ook uit dat "toenemende neerslag en 
pijplengte geen eff ect hebben op de waar-
genomen wortelpenetratie." Het is duidelijk 
dat sommige buismaterialen beter bestand 
zijn tegen wortelpenetratie dan andere.

Enkele feiten:
• Oude rioolbuizen met verbindingen, on-

diepe en smalle buizen zijn meer vatbaar 
voor wortelgroei.

• Minder verbindingen in rioolbuizen (en 
langere buizen) betekent minder kans op 
wortelgroei.

• Grote, snelgroeiende bomen zorgen voor 
de meeste wortelgroei in rioolbuizen.

• Rioolbuizen van materialen als klei, 
baksteen en beton zullen na verloop 
van tijd vervallen, waardoor ze uit el-
kaar schuiven en barsten door toedoen 
van aardverschuivingen, trillingen en 
erosie. De wortels van bomen dicht bij 
het riool kunnen dan door scheuren in 
de rioolbuizen binnendringen. Als deze 
wortels dikker worden, kunnen ze een 
immense druk opbouwen die krachtig 
genoeg is om zelfs de dichtste en stevig-
ste buisverbindingen open te wrikken. 
Rioolbuizen worden meestal gelegd op 
een diepte van 2 meter of meer.

• Boomwortels die tot op die diepte door-
dringen, worden "ankerwortels" ge-

noemd en kunnen om intacte leidingen 
heen groeien zonder problemen te ver-
oorzaken. Schade treedt alleen op als er 
een barst of opening in de buis zit, waar-
door wortels naar binnen kunnen krui-
pen en aangroeien.

• Haarwortels zijn fi jne, haarachtige wor-
tels die zich meestal in de bovenste me-
ter van de grond bevinden.

• Door een gebarsten rioolbuis kun-
nen rioolwater en lucht ontsnappen in 
de bodem. Dat is de perfecte mix van 
zuurstof, water en voedingsstoff en voor 
boomwortels. Daardoor gaat de anker-
wortel zeer fi jne haarwortels aanmaken 
die in de gebarsten buis binnendringen 
en een verstopping veroorzaken.

• Volgens het IKT (Instituut voor Onder-
grondse Infrastructuur) kan een wortel 
ruim twee jaar in de buisverbinding aan-
groeien voordat deze de rioolbuis daad-
werkelijk binnendringt.

Bron: website Wavin.

Wavin StedenRondLeiding Maastricht

In de Wavin StedenRondLeiding toe-
ren we langs grote Nederlandse steden 
en laten we u zien in welke opvallende 
gebouwen onze producten en systemen 
'verstopt' zitten. Kom, we nemen een 
kijkje in Maastricht samen met ac-
countmanager Marcel Moureau! We 
gaan langs de Groene Loper, brouwerij 
De Ridder en DHL.

We beginnen bij de Groene Loper. Dit 
staat voor het totaalplan voor de verkeers-
infrastructuur en bovengrondse herinrich-

ting. Een belangrijk onderdeel hierbij is 
de gestapelde tunnel. Dankzij deze con-
structie gaat 80 procent van het huidige 
verkeer onder de grond door. Daardoor 
is er meer plek voor groen en leefruimte. 
Wavin leverde de benodigde systemen 
voor de afvoer van vuilwater en regenwa-
ter.
Zin in een biertje? Dan gaan we even 
langs bij de gerestaureerde brouwerij De 
Ridder. De brouwerij maakt deel uit van 
het Riddercomplex: nieuwe woningen en 
openbare ruimtes in een historisch jasje. 

Dankzij de vloerverwarming van Wavin 
hebben de bewoners lekker warme voe-
ten. Dat was in vroegere tijden op deze 
plek wel anders. En dankzij Wavin AS, 
horen de bezoekers van de horecagelegen-
heid onder de appartementen niet wanneer 
de bewoners het toilet doorspoelen. Het 
enige water dat hier klinkt, dat is de Maas.
DHL krijgt in Maastricht een nieuw ge-
bouw, een enorme hal. Wavin QuickStream 
zorgt ervoor dat regenwater perfect wordt 
afgevoerd van de complexe grote daken. 
Zo voorkomen we wateroverlast ook bij 
hevige regenbuien en weet u zeker dat 
uw pakketje droog blijft. Alle terreinlei-
dingen en afvoerleidingen zijn inmiddels 
door Wavin ontworpen, het systeem hoeft 
alleen nog maar te worden geïnstalleerd.

Bron: website Wavin.
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Voor meer foto’s. - Ga naar www.myalbum.com - Klik op Inloggen - Vul in, emailadres: ge.willems@hetnet.nl - Vul in, wachtwoord: wavinold

Reünie
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Uit de oude doos: water naar Vigla dragen
Ook in 1961 waren er vluchtelingen in Griekenland, getuige onderstaand stukje 

De Wavin –mannen in witte overalls 
hebben al heel wat stoute stukjes gele-
verd. In miljoenen huiskamers wandel-
den ze over het beeldscherm van de te-
levisie, in honderden bioscopen over het 
witte doek. En altijd waren ze aan het 
dragen: meterslange buizen van plastic, 
lang of kort, dik of dun. Kennelijk heb-
ben deze mannen niets te dragen… 

Maar: water naar Vigla dragen –nee dat 
wordt te gek. Je zou ze eens raar zien kijken, 
als we ze een emmertje in elke hand gaven 
en ze op pad stuurden. Bijna drieduizend 
kilometer ver. Helemaal naar Griekenland.
Het zou een mooie reclamestunt zijn, dat 
wel. Maar het gaat niet. Daar zijn zelfs de 
eigen gebreide sokken van de Hardenberger 
moeders en vrouwen niet tegenop gewas-
sen. Toch moet er water komen in Vigla. En 
Wavin zal daarvoor zorgen, al gaat het dan 
niet in emmertjes en wordt het niet gedra-
gen. Dat hoeft trouwens ook niet. Er is een 
bron, een paar honderd meter van het dorp 
af. Die geeft water. Maar dat water moet in 
de tuinen komen van de honderd vluchte-
lingengezinnen in Vigla. Want daar dan aan 
de hand is? Wel, Griekenland heeft enorm 
geleden van de oorlog en de wederopbouw 
is nog lang niet voltooid. Men kampt boven-
dien met het probleem van tienduizenden 
vluchtelingen uit geheel Europa, Grieken 
die uit andere landen verdreven zijn (zoals 
bijv. bij ons de Indische Nederlanders). 

In de vlakte van Arta, in het middenwes-
ten van Griekenland, aan de kust van de 
Ionische zee, is nu door de internationale 
vluchtelingenhulp een honderdtal huizen 
gebouwd. Daarin vinden honderd vluch-
telingengezinnen een onderkomen. Bij 
elk huis ligt een ruime moestuin van 10 
are. De grond is zeer vruchtbaar maar het 
is er droog en heet. Men zou het dubbele 
of nog meer kunnen verbouwen, als men 
maar water ter beschikking had.

De vluchtelingen – vaders en zonen heb-
ben geprobeerd het water over honderden 
meters te transporteren door open go-
ten met de schop te graven. Maar er zijn 
hoogteverschillen in de bodem. Het is er 
gloeiend heet ’s zomers, wel 40 graden 
Celsius af en toe. En voordat het dunne 
stroompje de dorstige tuinen bereikte, 
was het in de bodem weggezakt of door 
de brandende zon verdampt. En nu zitten 
ze daar met de droge greppels, de trieste 
overblijfselen van een zo enthousiast 
begonnen plan. De prefect van het dorp 
stuurde een noodkreet de wereld in. De 
internationale vluchtelingenhulp ving die 
noodkreet op. De wereldraad van kerken 
bemoeide zich ermee. Er werd contact op-
genomen met een aantal industrieën. En 
het resultaat is als volgt:
1. Shell Nederland stelt gratis een hoe-

veelheid pvc beschikbaar;
2. Wavin maakt gratis van deze poeder 

mooie, sterke buizen;
3. De WMO neemt belangeloos de techni-

sche uitvoering op zich;
4. De Koninklijke Nederlandse Stoom-

boot Mij. vervoert tegen een fl inke re-
ductie de materialen naar Griekenland.

En zo komt het, dat het ongeduld van de 
vluchtelingen in Vigla bijna geen grenzen 

meer kent, nu zij weten, dat de kilometers 
buizen, die hun uitgedroogde tuinen van 
het leven- brengende water moeten voor-
zien, op 24 mei uit Hardenberg zijn verzon-
den. Ze staan te popelen om te beginnen 
met nieuwe sleuven graven – maar nu voor 
de pvc buizen van Wavin. En die drogen 
niet uit. Die brengen het water waar het 
hoort, zonder een druppeltje te morsen….

Ongeveer 20 juni kunnen de materialen in 
Vigla zijn; na eerst in Piraeus te zijn gelost, 
worden ze met twee grote trucks over een 
400 km lange weg naar het vluchtelingen-
dorp vervoerd. Zodra de boot in Piraeus de 
zaak heeft gelost, gaat er een telegram naar 
Nederland. Dat is het sein voor de heer 
Liefers om spoorslags af te reizen, tenein-
de ongeveer tegelijk met de materialen in 
Vigla te zijn. Dat hij daarna niet veel rust 
meer zal krijgen, is wel zeker.

Binnenkort zullen de sproeiers van de 
Wavin beregeningsinstallatie hun ver-
kwikkende stromen laten ruisen over de 
dorstende tuinen van Vigla.

Bron: De spreekbuis juni 1961.

In het stukje water naar VIGLA dragen wordt Jan Liefers 
genoemd, vandaar dat wij onderstaand artikel ook opnemen 

Voor de oude getrouwen van Wavin is 
hij zonder meer “Jan’. Voor de min-
deren in dienstjaren “Liefers’. En de 
jeugd spreekt hem eerbiedig aan met 
‘meneer’. 

Dat is de man, die door de gehele Wa-
vin – organisatie en ver daarbuiten ver-
maardheid geniet, zonder dat hij er enige 
moeite voor doet. Stevig, maar niet dik. 
Zelfbewust zonder arrogant te zijn. Sober 

en toch niet stug. Met de ietwat sloom 
aandoende energie, die pas in het uur van 
de nood tot ontbranding komt en meer en 
meer het geheim lijkt te worden van zijn 
generatie. 

vervolg pagina 7
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Geboren op 25 april 1906 in Hattem, dus 
55 jaar oud, zit hem de Veluwse vasthou-
dendheid en degelijkheid in het bloed. Jan 
is altijd ‘gewoon’, altijd zichzelf. Hij doet 
zich niet anders voor dan hij is. Ook als we 
tegenover hem zitten en zeggen: ‘Jan, ver-
tel eens wat over jezelf, over je buitenland-
se reizen, over je ervaringen,’ dan knippert 
hij niet met de ogen. Hij doet het. Zoals hij 
een krimpmof of een ingewikkelde bocht 
zou maken, met tien ingenieurs, die hem 
op de vingers kijken; kalm, bedachtzaam, 
zonder omhaal, gewoon omdat het van 
hem wordt verwacht. ‘Wanneer ik voor het 
eerst wegging? Es kijken, dat was in juli 
1956. Naar Odense op het eiland Funen, 
in Denemarken. In april 1957 met drs. Bos 
naar Dublin en Cork in Ierland. In 1957, 
nog een naar Ierland, ditmaal alleen, en 
naar Leuven in België voor de Nationale 
Maatschappij Waterleiding. In 1958 naar 
Wisbech in Engeland en in oktober 1960 
naar Wenen in Oostenrijk voor de installa-
tie van de eerste Wavin gasleidingen in het 
buitenland…’ ‘Dat is nogal iets. Hoe heb 
je gereisd?’ ‘Meestal per trein. Naar De-
nemarken, België en Oostenrijk bijvoor-
beeld. Maar naar Ierland en Engeland met 
het vliegtuig.’ ‘Wat is je het beste beval-
len?’ ‘Allebei even goed. Vooral die eerste 
vliegtocht vergeet ik niet gauw. Zodra je los 
van de grond bent, is het of je stil staat…. 
En dan de hele dag die lieve meisjes om 
je heen, die je lekkere dingen toestoppen. 
Goeie koffi  e ook – en niet van die kleine 
bakkies…. Maar ik vind vliegen gevaarlij-
ker dan U denkt. Ik hou me liever laag bij 
de grond, bij de vertrouwde trein…’

‘Hoe staan de buitenlanders in het alge-
meen tegenover de Wavin – buizen?’ ‘En-
thousiast. Zonder meer. Dat is tenminste 
mijn indruk. Ze verbazen zich over de 
eigenschappen van het materiaal, de buig-
zaamheid en de sterkte. Vooral de manier, 
waarop je een krimpmof maakt, wekt tel-
kens weer verbazing.’ ‘Zijn ze er ook wel 
eens een beetje huiverig voor?’ ‘Nooit iets 
van gemerkt. Och, plastic kennen ze wel, 

door alle artikelen, die ervan gemaakt 
worden. Alleen buizen van plastic kennen 
ze nog niet. Nou en daar hebben wij nu 
voor gezorgd…

’ In de gang rinkelen kopjes op een blad, de 
bedieningswagen komt aangerold tot voor 
de deur. We plaatsen een bestelling op kof-
fi e. Als Jan moet praten, moet er koffi  e zijn, 
wat dat betreft verschilt Hardenberg geen 
haar met Hattem. ‘Hoe was de ontvangst in 
de vreemde?’ In een woord: prima. Het kon 
niet beter. Misschien was het in Engeland 
iets stugger dan in andere landen, maar ik 
ben overal met open armen ontvangen, zo-
als dat heet. Vaak word je ’s avonds mee uit-
genomen of binnengehaald in de huiselijke 
kring. Dat is fi jn. De avonden en weekein-
den duren anders zo lang. Je verveelt je en 
gaat je allerlei rarigheden in je hoofd halen. 
Nee, van hoog tot laag zijn ze altijd bijzon-
der hartelijk voor me geweest en dat heb ik 
erg gewaardeerd…’ ‘Hoe was het met de 
drankjes? Heb je nog iets lekkers ontdekt? 
Konden ze je ‘onder de tafel krijgen?’ ‘Geen 
kans…’. grinnikt hij. Jan weet z’n maat en 
als die vol is, is het basta. Voor de rest: het 
bier is overal best, zoals je weet. In Dene-
marken lieten ze me Aquavit proeven. Lek-
ker spul. Na één slok sloeg ik meteen het 
hele glas achterover. Jammer genoeg werd 
me geen tweede ingeschonken..’ ‘En whis-
ky?’ ‘ Ja, ook whisky. In Ierland..’ ‘Puur?’ 
‘Zowel puur als met sodawater. Ik vind alle 
twee lekker. Zonder verdunning is het wel 
verraderlijk. Als je dorst hebt, drink je maar 
door en je hebt er geen erg in, dat je op de 
kop komt te staan.’

‘Leven de mensen daar anders dan hier?’ 
‘Och, wat zal ik zeggen. Niet zoveel. In 
Denemarken slaapt iedereen onder een 
donzen dekbed. Dat is licht maar ook heel 
warm. De ligging was trouwens overal 
best. Wat het eten betreft: in Engeland en 
Ierland eten ze ’s avonds altijd na zeven 
uur. Om vijf uur is er dan een ‘tea’. Daar-
bij smikkelen ze uitgebreid van cake en 
andere lekkernijen. Als je in Denemarken 
’s avonds op visite gaat, moet je de hele 
avond koffi  e drinken uit een grote pot, 
die midden op tafel wordt gepoot… Daar 
staat dan ook een schaal met lekkers bij. 
‘Spreek je talen, Jan? ’Niet veel meer dan 
ja en nee…’ ‘Geeft dat geen moeilijkhe-
den? ’Soms. Maar meer na het werk dan op 
het werk. Je kunt geen gesprek voeren. In 
Dublin bijvoorbeeld sloofden twee heren 
zich minutenlang uit om me iets te vertel-
len. Ze maakten drukke gebaren en ik ving 
iets op van ‘hot water’, zonder dat ik het 
begreep. Plotseling pakte ik papier en pot-

lood, tekende een radiator van de centrale 
verwarming, met aan- en afvoerbuis…. Ze 
knikten allebei heftig. Dat was het. Of pvc 
daarvoor ook geschikt was. Ik heb natuur-
lijk gezegd ‘nee’, ook al hebben we in Har-
denberg wel pvc voor dat doel gebruikt’. 
‘het gaat dus wel zonder talenkennis…’

Als ik mensen moet instrueren, doe ik het 
voor. Twee keer. Drie keer. Tien keer, als 
het moet. Dan duw ik ze brander en buis 
in de vingers en kijk. Als het goed gaat, 
knik ik. Dreigt het mis te gaan, dan pak ik 
de brander weer over en doe het nog eens 
voor. Op die manier komen we er altijd 
uit. En nog vlot ook… Niets leert beter 
dan het goeie voorbeeld…’

‘Weet je nog een leuke anekdote?’ ‘Even 
denken….- Ja, in Leuven heb ik erg ge-
lachen. Daar stonden geleerde heren bij 
een pvc- leiding, die werd afgeperst met 
water. Krimpmof verbinding. Die is vaak 
niet direct helemaal dicht. De rubberring 
moet zich eerst ‘zetten’, onder de druk 
van het water. Op één plaats spoot het er 
met geweld uit. De heren in alle staten van 
zenuwen. Ik stond net even een shagje te 
draaien, stak het aan, liet me in de sleuf 
glijden en gaf een fl inke trap tegen de ver-
binding’… Tjoep! De rubberring sprong 
op z’n plaats. Het lek was dicht. Letterlijk 
met open mond en grote ogen stonden de 
heren te kijken. Dat hadden ze op de uni-
versiteit niet geleerd, dat een lekke water-
leiding kon ‘dichtschoppen’…’ 
‘…als je tenminste weet, waar je moet 
schoppen…’ ‘Zo is het’.

‘Je gaat naar Griekenland, Jan?’ ‘Zo is 
het’. ‘Ja, voor een week of twee, drie.’ 
‘Goeie reis. Succes met de installatie van 
de beregeningsleiding. ’n Prettige tijd 
daar en behouden thuiskomst!

Bron: Spreekbuis oktober 1961.
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Ölliekrappies en ni-ijoar winnen
“Ölliekrappies en ni-ijoar winnen” een 
verhaal uit het tijdschrift “Rondom 
den Herdenbergh” van 04-10-1993 ge-
schreven door R. Gritter.

“Noa het vleis en eerappel etten, as de boel een 
bettie ezakt was, kwam der wat “sjandoedel” 
op toafel. En natuurlijk mus doar ok wat bi’j 
etten worden: krentestoete, knieperties, Har-
denbarger plassies en Ölliekrappies”. Deze 
regels komen uit een verhaal van de eerste toe-
ristische klepperman, Jans Schutte, over töfeln 
in Hardenberg. Töfeln was niet uitsluitend een 
vleesfestijn, er werden ook volop oliebollen 
gegeten.

In de woordenlijst die de dialectgroep van de 
Historische Vereniging bezig is samen te stel-
len, zal het woord oliebol niet voorkomen. 
Trouwens, in het hele Nedersaksische taalge-
bied komt men dit woord niet tegen. In Gro-
ningen noemt, men dit product euliekoucke, 
in Drenthe euliekoek en in Salland en Twente 
ölliekrabbe of ölliekrappie, Het eerste deel van 
de samenstelling, olie/eulie/öllie, is afkomstig 
van het Latijnse woord olium en wordt al sinds 
de 7e eeuw gebruikt. Moeilijker wordt het met 
het tweede deel van het woord. Waarschijnlijk 
is het afkomstig van het Middennederlandse 
woord crappe, wat zoveel betekent als haak, 
gebogen klauw. We komen het ook tegen in het 
woord meekrap. Van de tot poeder gestampte 
wortelstokken van deze plant maakte men een 

rode verfstof. De haakvormige uitsteeksels 
van deze plant hebben voor het tweede deel 
van de samenstelling gezorgd. Over die rode 
kleur van de meekrap is nog een aardige anek-
dote te vertellen: de Nederlandse vlag kende 
oorspronkelijk de kleuren oranje-wit-blauw. 
Die oranje kleur verkreeg men door meekrap 
(rood) en oker (geel) te mengen. De verfstof 
van de meekrapplant was echter veel weer-
bestendiger dan de gele oker, zodat de oranje 
kleur langzamerhand veranderde in rood, 
waarna men in arren moede de vlag maar in 
de kleuren rood-wit-blauw ging uitvoeren. In 
werkelijkheid is het, ondanks de vele theorie-
en, niet bekend hoe de Nederlandse vlag aan 
haar kleuren is gekomen. Terugkomend op de 
oliebol: het is zeer wel mogelijk dat men deze 
oliekoek in onze streken, net als de meekrap, 
ging noemen naar de haakvormige uitsteek-
sels, die de handgemaakte oliebol kent, zodat 
dat een verklaring kan zijn voor het Sallandse 
woord ölliekrappie. Oliebol hoort bij oud en 
nieuw. En bij oud en nieuw hoort in onze stre-
ken “ni-ijoar of winnen”, of korter “ni-ijoar 
winnen”. Een uitdrukking die afkomstig lijkt 
van het Nederlandse: “iemand Nieuwjaar af-
winnen”, wat zoveel betekent als: hem voor 
zijn met de nieuwjaarswens”. Van Dale geeft 
echter aan dat het omgekeerde het geval is, de 
Nederlandse uitdrukking is afkomstig uit het 
dialect, waar het de betekenis heeft van: “ie-
mand een gelukkig Nieuwjaar wensen”.
En dat doen wij u bij dezen ook.

Wavin Old Nieuws is 
ook digitaal te lezen

www.werkgeversverenigingowase.nl

Klik op WVO organen
daarna Wavin Old.


