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Van het Bestuur
Voor de 1e editie van het WAVIN-OLD 
nieuws van 2020 is het nu mijn beurt 
om iets te schrijven over zaken die onze 
vereniging van oud-werknemers van de 
OWASE-bedrijven aangaan. Sinds vo-
rig jaar ben ik lid van het bestuur van 
de vereniging WAVIN-OLD-. 
Het is een bijzonder jaar.

Dit jaar bestaat de vereniging 25 jaar. Na 
enig overleg heeft het bestuur besloten dat 
we buiten onze jaarlijkse reünie (op 6 ok-
tober 2020) geen extra evenementen orga-
niseren. We gaan ervanuit dat deze reünie 
voldoende gelegenheid biedt om dit met 
elkaar te gedenken in een gezellig samen-
zijn met een hapje en een drankje onder 
begeleiding van enige muzikale klanken.

Een ander te vermelden punt is dat we 
vanaf dit jaar geen gebruik meer kun-
nen maken van de ‘services’ van de Dion 
Pensioen Services als onderdeel van de 
pensioenadministratie. Zoals u weet is de 
pensioenadministratie overgegaan naar 
HNP. Dit betekent dat de WAVIN-OLD 
ledenadministratie en de inning van de 

contributie op een andere manier geregeld 
moest worden. Daarom is er een rond-
schrijven naar alle gepensioneerden ge-
gaan met daarin een aanmeldingsformu-
lier en een machtiging ten behoeve van de 
automatische incasso. Dion Pensioen Ser-
vices zal de administratie voor ons verzor-
gen. Zij zijn inmiddels ver gevorderd met 
het initieel invoeren/opzetten van deze ad-
ministratie. Zij zijn nog in overleg met de 
bank om de incasso te regelen. Men hoopt 
dit spoedig gereed te hebben zodat de in-
casso’s verstuurd kunnen worden.

De pensioengesprekken ten behoeve van 
nieuw gepensioneerden zullen niet alle-
maal plaatsvinden bij DION. Daardoor is 
het mogelijk dat niet alle nieuw-gepensio-
neerden het verzoek krijgen of zij lid wil-
len worden van WAVIN OLD. We zoeken 
nog naar een manier om ook die mensen 
te bereiken. (via HNP is dit niet mogelijk) 
Een ander punt zijn de mutaties. Mutaties 
(zoals adreswijzigingen, opzeggen lid-
maatschap, overlijden enz.) krijgen wij 
niet door van HNP. Zijn er mutaties dan 
zal dit gemeld moeten worden aan Dion 

Pensioen Services. Het adres vindt u op 
pagina 2.

We zitten terwijl ik dit schrijf midden in 
de Corona crisis. We mogen hopen dat we 
dit virus niet krijgen en mocht dit wel zo 
zijn dat we hier geen gevolgen aan over-
houden (we zijn als ouderen wel een risi-
cogroep). Het is (nu nog) onzeker hoe de 
situatie zich ontwikkelt. Wanneer wordt 
de lock-down (gedeeltelijk) opgeheven? 
Wanneer mogen er weer evenementen 
worden georganiseerd? Moeten ouderen 
langer in de lock-down? Zal dit conse-
quenties hebben voor de reünie in okto-
ber? Heel veel vragen en veel is onduide-
lijk. We wachten maar af. 

In de zomer krijgt u een uitnodiging met 
daarin een formulier ten behoeve van wel/
niet deelname aan de reünie. 

Wellicht tot ziens bij de reünie en blijf ge-
zond!

Dirk Muis

vervolg pagina 2

Terug in de tijd

Vanwege het Coronavirus dit keer niet 
op bezoek maar een interview per mail. 

Onderstaand, met dank aan Bernard 
van Dijk, zijn zelf opgetekende ‘levens-
verhaal’.

Geboren in 1954, inmiddels dus 66 jaar en 
al meer dan 40 jaar gehuwd met Joke. We 
hebben 2 kinderen Marieke en Bart. Joke 
heeft als ondernemer meer dan 35 jaar een 
winkel gehad, waar ze eenmalig gedragen 
bruidskleding verkocht. Ik heb mijn hele 
leven in Vroomshoop gewoond en voel 
me betrokken bij het dorp. Mijn ouders 
komen overigens van Slagharen.

Na de middelbare school in Almelo en 
de Hogere Informatica Opleiding in En-
schede moest ik in militaire dienst. Had 

een functie in Den Haag en mocht een dag 
in de week vrij nemen voor een opleiding. 
Ben toen begonnen met de opleiding voor 
accountant. De opleiding tot accountant 
voortgezet in de tijd dat ik bij Wavin 
werkte en in 1986 deze afgerond. Ook 
daarna regelmatig stevige opleidingen ge-
volgd op het gebied van management en 
besturen. 

Loopbaan 
In 1977 begonnen te werken als systeem-
analist op het computercentrum van de 
Wavin in Hardenberg. Heb mij in die pe-
riode vooral beziggehouden met de logis-
tieke processen bij Wavin KLS. Na circa 
5 jaar werd ik gevraagd als controller bij 
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Wavin Profi elen waartoe ook Wavira in 
Dedemsvaart behoorde. Na 2 jaar de over-
stap naar Wavin KLS gemaakt als control-
ler. De functie van controller omvatte zo-
wel de administratie als de planning. 

Na een aantal jaren weer een stap ge-
maakt. Nu naar Wavin Nederland, een be-
drijf dat diensten leverde aan de verschil-
lende Wavin bedrijven in Nederland. In 
deze periode ging Wavin terug naar haar 
corebusiness en kregen alle, niet kunst-
stofl eidingsysteem bedrijven, een nieuwe 
aandeelhouder en kreeg OWASE vorm.

Vervolgens vanaf de oprichting bij Wa-
dinko (1992) gewerkt. Tijdens de viering 
van het 25 jarig bestaan van Wadinko heb 
ik afscheid genomen en ben met pensioen 
gegaan.

Wadinko
Wadinko is een afkorting van Wavin Divi-
dend in Kunststoff en Overijssel. In 1992 
opgericht door de Waterleiding Maat-
schappij Overijssel (WMO). Met behulp 
van een deel van de winst van Wavin, 
waar WMO als aandeelhouder recht op 
had, worden bedrijven in Overijssel ge-
steund. Doel is gezonde bedrijvigheid en 
daarmee werkgelegenheid in de regio. In-
middels zijn de provincie Overijssel en 24 
gemeenten aandeelhouder van Wadinko 
en is Wadinko als aandeelhouder betrok-
ken bij 25 ondernemingen waar in totali-
teit bijna 5000 mensen werken. Wadinko 
gebruikt haar winst grotendeels voor 
verdere groei van werkgelegenheid in de 
regio. Voor meer informatie zie www.wa-
dinko.nl

Collega's
In de 40 jaar dat ik heb gewerkt, heb ik 
met heel veel mensen mogen samenwer-
ken en ervaren dat werken meer is dan 
werken. Naast allerlei functionele col-
lega’s waren er ook collega’s waar je met 
veel plezier tussen de middag samen een 
boterham mee at in de kantine. Heel veel 
gelachen. 

Een naam wil ik in het bijzonder noemen 
- ELLEN DRIESSEN -. Ellen is 25 jaar 
mijn naaste collega geweest bij Wadinko. 
Voornamelijk op die samenwerking kijk 
ik nog steeds met zeer veel plezier terug. 

Ervaring 
Door de regelmatige veranderingen in het 
begin van mijn loopbaan bij een grote on-
derneming als Wavin heb ik veel geleerd 
over bedrijfsprocessen en de samenwer-
king tussen en met mensen. Dit heb ik 

goed kunnen gebruiken in de 25 jaar bij 
Wadinko waar ik veel meer bij kleine 
ondernemingen was betrokken. De over-
tuiging dat het gaat om de juiste man of 
vrouw op de juiste functie en samenwer-
king tussen mensen werd in de loop van 
de tijd steeds sterker.

Nevenfuncties
Naast mijn hoofdfunctie heb ik altijd veel 
nevenfuncties gehad zowel op lokaal, 
regionaal als landelijk niveau. Veelal bij 
organisaties waar het ging om mensen en 
geld. In Owase verband ben ik langdurig 
als bestuurslid betrokken geweest bij het 
Pensioenfonds en BONO (Stichting Be-
roepsopleidingen Noordoost Overijssel). 
In de nevenfuncties veel geleerd en ook 
plezier gehad.

Pensionado
Als mij wordt gevraagd hoe het is om pen-
sioen te hebben, antwoord ik meestal als 
volgt: "Heb 40 jaar met plezier gewerkt. 
Heb nooit uitgekeken naar mijn pensi-
oen periode. Het is een heerlijke periode. 
Denk nooit meer aan mijn werk vroeger." 

Gelijktijdig met mijn pensionering ben 
ik ook gestopt met mijn bestuurlijke ne-
venfuncties en heb geen nieuwe bestuur-
lijke functies aangenomen. Ik wilde eens 
iets geheel anders gaan doen. Ben ruim 2 
jaar actief als vrijwilliger die 1 nacht per 
week, waakt bij iemand die stervende is. 
Dit geeft mij veel voldoening. Tegelijker-
tijd besef ik dat ik mij vroeger niet bewust 
was, wat het betekent om ’s nachts te wer-
ken zoals bijvoorbeeld bij de Wavin in 
ploegendienst.

Ik mag graag fi etsen, wandelen, lezen en 
mensen ontmoeten. Vroeger, vroeg ik bij 
sollicitatiegesprekken weleens aan kandi-
daten, het is jouw dag, wat ga je vandaag 
doen, waar beleef je plezier aan? Voor 
mij zelf is dat het ontmoeten! Drink nog 
steeds vele kopjes koffi  e met veel ver-
schillende mensen. 

Refl ectie
Voor de tweede wereldoorlog is de WMO 
opgericht door de Provincie Overijssel en 
de Gemeenten in de regio ten behoeve van 
de waterwinning en distributie ervan. In 
1955 is door WMO de Wavin opgericht 
met als doel om waterleidingen te ma-
ken van kunststof die het probleem van 
roestende leidingen oploste. In 1992 is 
Wadinko door de WMO opgezet met als 
doel gezonde bedrijvigheid en daarmee de 
werkgelegenheid in de regio te versterken 
door middel van het verstrekken van ri-

sicokapitaal. Tenslotte heeft Wadinko in 
2017 WIMM ( Wij Investeren in Mens en 
Maatschappij) opgericht. WIMM houdt 
zich bezig met de persoonlijke ontwikke-
ling van ‘de Moederkerk’.

Ik ben mij ervan bewust dat ik altijd heb 
gewerkt bij een onderneming die zich be-
zig hield met het oplossen van een maat-
schappelijk probleem. Altijd speelden in-
tegriteit, duurzaamheid, sociale kwaliteit 
en respect voor het individu daarbij een 
belangrijke rol. 

Werken bij OWASE heeft mij veel kansen 
gegeven en gebracht!

TENSLOTTE: Geniet van het leven en 
geef tegenslagen een plaats!! 

Mutatie 
Ledenadministratie 

Wavin Old

Mutaties zoals aan/afmelden 

lidmaatschap, adreswijziging, 

overlijden enz. doorgeven aan:

Dion Pensioen Services

T.a.v. 

administratie Wavin Old

Postbus 150

7770 AD Hardenberg

Of per email op: 

info@dionpensioenservices.nl
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Wavin levert gezichtsmasker tegen corona
Het Overijsselse bedrijf Wavin gaat per direct gezichtsschermen produceren voor de zorgsector. 

De gezichtsbeschermer (Foto: RTV Oost)

Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
maken van kunststof leidingsystemen 
en regenwaterbeheer, maar heeft de 
productielijn omgegooid om gezichts-
maskers tegen corona te maken. De 
eerste vijftigduizend schermen worden 
gedoneerd aan diverse zorginstellingen, 
waaronder ziekenhuis Isala in Zwolle.

Per direct produceert het bedrijf per dag 
tienduizend gezichtsschermen. Nadat de 
eerste vijftigduizend zijn gedoneerd, wor-
den de gezichtsschermen tegen kostprijs 
aangeboden aan ziekenhuizen, bejaarden-
tehuizen en thuiszorginstellingen. 

Aanvullend op mondkapjes
De gezichtsbeschermer biedt op zichzelf 
geen honderd procent bescherming en is 
bedoeld als aanvulling op de mondkap-
jes. Het beschermt vooral de ogen en de 
neus tegen de minuscule vochtdruppeltjes 
waarin het virus zich verspreidt. Wavin 
heeft de schermen ontwikkeld in samen-
werking met de zorgsector.

In drie delen
In de fabriek in Hardenberg heeft Wavin 
één van de machines voor kunststof man-
chetten omgebouwd. Dag en nacht draait 
deze machine één van de drie onderdelen 
die nodig zijn om een gezichtsbeschermer 
te completeren. Het kijkglas is ook van 
kunststof en wordt klaar gemaakt op de 
sociale werkplaats van Larcom in Harden-
berg. Het derde onderdeel is een elastiek.

Het product is bedacht en ontwikkeld in 
het Technology en Innovationcentre van 

Wavin in Dedemsvaart. Directrice Clau-
dia Goemans is trots. “En ik niet alleen, 
iedereen bij Wavin is blij dat we de zorg 
hiermee kunnen ondersteunen. Er is grote 
behoefte aan bescherming tegen het virus 
en dit kan helpen.”

Zorgpersoneel is blij met de gezichtsbe-
schermer (Foto: RTV Oost)

Zorgpersoneel is er blij mee
Wavin hoopt dat de beschermer kan bij-
dragen aan het oplossen van het landelijk 
tekort aan beschermingsmiddelen voor 
zorgpersoneel. Op diverse plekken is het 
al getest en het zorgpersoneel is er erg blij 
mee. Het grootste voordeel ten opzichte 
van andere gelijksoortige gezichtsbe-
schermers is dat deze niet beslaat aan de 
binnenzijde. Daardoor blijven verpleeg-
kundigen goed zicht houden.

Wavin heeft de eerste vijftigduizend 
exemplaren gedoneerd aan verschillende 
ziekenhuizen in de regio. Het is de bedoe-

ling dat de verdeling van de gezichtsbe-
schermers via het landelijk coördinatie-
centrum van de overheid gaat verlopen. 
Zorginstellingen die zelf willen bestellen, 
kunnen zich aanmelden via de website 
van Wavin.

Wavin-produceert-tienduizend-gezichts-
beschermers per dag (Foto-RTV-Oost)

‘Roodgloeiend’
“We zijn nog maar net begonnen, maar 
merken nu al een enorme interesse in de 
gezichtsbeschermer. De telefoon staat nu 
al roodgloeiend”, aldus Tristan van de Pa-
vert van Wavin.

Wavin wil doorgaan met de productie van 
de gezichtsbeschermers zolang dat nodig 
is. Naast de productielijn die in Harden-
berg is vrijgemaakt, wordt nu bekeken of 
de schermen ook internationaal gemaakt 
kunnen worden.
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Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers

Multinational gaat zich inzetten voor 
toekomstbestendige steden
Zwolle, 6 februari 2020 – Wavin heeft de 
nieuwe bedrijfsvisie met centrale purpose 
wereldwijd gepresenteerd aan alle 11.500 
werknemers. De multinational wil bijdra-
gen aan de toekomstbestendigheid van 
steden over de hele wereld. Het waarma-
ken van de purpose zit niet alleen in wat 
Wavin levert, maar ook in de vraag hoe 
Wavin dit doet. De presentatie is de eerste 
stap in een ommezwaai richting een pur-
pose gedreven organisatie.

Maatschappelijke uitdagingen
Steden overal ter wereld blijven groeien: 
uit onderzoek van de Verenigde Naties 
blijkt dat in 2030 meer dan 70% van de 
wereldbevolking in een grote stad zal wo-
nen. De urbanisatie leidt tot uitdagingen 
op het gebied van duurzaam bouwen, vei-
lige en efficiënte watertoevoer, sanitaire 

voorzieningen en de afvoer van regen- 
en afvalwater. Klimaatverandering zorgt 
er bovendien voor dat steden te maken 
krijgen met steeds langere perioden van 
droogte of juist wateroverlast. Verregaan-
de maatregelen zijn nodig om deze pro-
blemen het hoofd te bieden.

Steden liveable & loveable houden
Wavin kent een grote historie op het gebied 
van watermanagement. Het bedrijf werd 
in 1955 opgericht om het waternetwerk in 
Nederland te moderniseren. In de volgen-
de decennia groeide het uit tot Europees 
en Latijns-Amerikaans marktleider. Nu 
staat het als global brand bekend om zijn 
innovatieve oplossing voor bouw en infra-
structuur. Met de nieuwe purpose, het bou-
wen van gezonde, duurzame omgevingen, 
committeert Wavin zich aan het verder 
ontwikkelen van producten die de steden 
in de toekomst leefbaar kunnen houden. 

En hoe? Door actie te nemen op de 4 pur-
pose drivers voor Wavin: het creëren van 
slimme oplossingen voor veilige en effi-
ciënte watervoorziening, betere sanitaire 
voorzieningen en hygiëne, klimaatbe-
stendige steden en betere bouwprestaties. 

Dialoog met beleidsmakers
Wavin wil ook een rol gaan spelen in 
het maatschappelijk debat. Tijdens de 
presentatie, die wereldwijd werd uitge-
zonden in meer dan 60 Wavin kantoren 
en fabrieken, zei CEO Maarten Roef dat 
Wavin de dialoog aan wil gaan met ge-
meenten, vastgoedontwikkelaars, NGO’s, 
ingenieurs, wetenschappers, installateurs 
en aannemers over de hele wereld om de 
problemen van deze tijd gezamenlijk op 
te lossen.

Over Wavin
Wavin is een innovatieve leverancier van 
oplossingen voor de bouw- en infrastruc-
tuur industrie op meerdere continenten. 
Met meer dan 60 jaar expertise is het 
bedrijf in staat om enkele van de groot-
ste uitdagingen in de wereld aan te gaan: 
veilige en efficiënte watervoorziening, be-
tere sanitaire voorzieningen en hygiëne, 
klimaatbestendige steden en betere bouw-
prestaties. Bij Wavin focussen we ons op 
het creëren van positieve veranderingen in 
de wereld en onze passie is het bouwen 
van gezonde, duurzame omgevingen. We 
werken samen met stadsbestuurders, in-
genieurs, aannemers en installateurs om 
steden toekomstbestendig en gebouwen 
comfortabel en energiezuinig te maken.

Bron: website Wavin

Agenda 
PV Owase
i.v.m. Corona 
geen activiteiten.

Gepensioneerd 
en Overleden
I.v.m. de overgang 
naar Het Nederlandse 
Pensioenfonds komt deze 
rubriek te vervallen.
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Hardenbergse fabriek maakt 325.000 schorten per 
week en schenkt eerste 5.000 aan Saxenburgh

Directeur Adriaan Pierik van SPHERE 
Hardenberg schenkt de eerste 5.000 
medische schorten aan Saxenburgh 
Groep. Hij geeft een doos vol aan ver-
pleegkundige Wendy die al een schort 
draagt. Maaike Schonewille, deskun-
dige infectiepreventie van Saxenburgh 
heeft ook al een doos te pakken.

SPHERE Nederland, de in Hardenberg 
gevestigde producent van vuilniszakken 
gaat wekelijks 325.000 plastic schorten 
voor zorgverleners in de Nederlandse zie-
kenhuizen en zorgcentra maken. Nadat 
enkele machines zijn omgebouwd draait 
de productie nu volgens plan. Vandaag 
zijn de eerste 10.000 schorten afgeleverd 
bij zorggroep Saxenburgh in Hardenberg.
De Saxenburgh Groep heeft voor de be-
scherming van haar zorgverleners in het 
ziekenhuis en de dertien zorgcentra in de 
regio wekelijks circa 5.000 schorten no-
dig. Naast schorten maakt de Hardenberg-
se fabriek, een dochteronderneming van 
de Franse SPHERE Groep, in deze coro-
natijd ook beschermende sleeves: dat zijn 
de mouwen waar de zorgverleners hun ar-
men doorheen moeten steken. 

Veel vraag
Zo draagt de Nederlandse vestiging een 
steentje bij aan het oplossen van het te-
kort aan persoonlijke beschermings-

middelen voor zorgverleners in ons 
land. Naast Saxenburgh ontvangt ook het 
in Apeldoorn gevestigde Dagelijks Le-
ven, met kleinschalige zorgcentra in heel 
Nederland, deze week 10.000 medische 
schorten. Twaalf instellingen in de regio 
Groningen zijn eveneens geïnteresseerd, 
vertelt commercieel directeur Adriaan 
Pierik van de Hardenbergse fabriek. 

,,We produceren voor zowel Nederland 
als ook voor Frankrijk, waar de behoef-
te nog vele malen groter is’’, vertelt de 
44-jarige Ommenaar. ,,Drie fabrieken van 
onze groep in Frankrijk leveren de ko-
mende vijf, zes weken meer dan 10 mil-
joen schorten en beschermende sleeves 
aan Franse ziekenhuizen.’’

Van zak tot ‘poncho’
De productie van schorten en mouwen 
vertoont veel gelijkenis met het maken 
van plastic zakken voor huisvuil, waarbij 
plastic op de juiste maat wordt gesneden, 
gelast en voorzien van een perforatie, 
zodat makkelijk een nieuwe zak van de 
rol kan worden gescheurd. ,,De zakken 
krijgen als het ware perforaties waar je 
je hoofd en armen doorheen kunt steken. 
Eigenlijk zijn dat een soort poncho’s’’, 
legt Pierik uit. ,,Maar medische schorten 
bestaan uit twee delen: zo’n ‘poncho’ plus 
de sleeves, twee mouwen die aan elkaar 

vastzitten waar je de armen doorheen kunt 
steken.’’ 

Hardenbergse doorontwikkeling
De Hardenbergse zorggroep Saxenburgh 
was nauw betrokken bij het doorontwik-
kelen van dit product, vertelt Pierik. ,,Wij 
hadden een eerste prototype gepresen-
teerd, maar op advies van Saxenburgh zijn 
de mouwen langer gemaakt en zit er een 
gat in om de duim door te steken. Zo kun-
nen zorgverleners makkelijker hun hand-
schoenen aantrekken. Verder zijn op de 
rug perforaties aangebracht die je pas ge-
bruikt als je de schorten en sleeves weer 
uittrekt. Dan kun je ze zo losscheuren. 
Saxenburgh wilde niet dat zorgverleners 
hun schorten over hun hoofd zouden moe-
ten uittrekken. Dat zou het risico op be-
smetting via het gezicht vergroten en dat 
moesten we absoluut voorkomen.’’

Voor kostprijs
Sphere Nederland levert de schorten tegen 
de kostprijs. ,,Andere producenten vragen 
er soms veel meer voor. Wij willen er niks 
aan verdienen maar de zorgverleners al-
leen maar helpen. Er is in Nederland nog 
steeds een tekort aan goede beschermings-
middelen. Onze tachtig medewerkers on-
dersteunen deze solidariteitsactie volledig 
en doen er alles aan om deze extra produc-
tie tot een groot succes te maken.’’
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Uit de oude doos
‘k ben in Parijs geweest……
(van een zeer speciale verslaggever) 

Dit reisverslag is een beetje egoistisch 
geschreven. Er staat steeds het woord 
‘ik’ in. Dat komt doordat ik er in mijn 
eentje op uitgetrokken ben.

HARDENBERG – PARIJS V.V.
Eén van de Wavin – medewerkers heeft 
tijdens zijn vakantie per brommer een 
tocht gemaakt naar Parijs. Hoewel het va-
kantieseizoen eigenlijk voorbij is, vinden 
wij het als redactie leuk om het reisdag-
boek van deze Wavinist alsnog in ons blad 
te publiceren. U treft het hierbij aan, in 
vrijwel onverkorte en ongewijzigde vorm. 
‘De Spartaan’ (zoals hij zichzelf noemt) 
vertelt op ongedwongen en smeuige wijze 
over zijn belevenissen tijdens de lange rit 
en in de lichtstad zelf. Zijn ervaring kun-
nen diegenen van ons tot lering strekken, 
die voornemens ter eniger tijd ook een be-
zoek te brengen aan ‘de schoonste stad ter 
aarde’. 

Mijn vrienden mochten namelijk niet 
mee. En dus kan ik moeilijk ‘wij’ schrij-
ven. Vertrek: maandag 22 juli, ’s morgens 
om 6 uur. Einddoel: Parijs. Als vervoer-
middel berijd ik een 2-takt – brommer, 
merk Sparta, bouwjaar 1958, wat het 
frame betreft een gammel geval, maar 
motorisch prima. Als bagage een tent 
met bijbehoren, dekens, blik met reserve- 
benzine, kistje met gereedschap, extra 
onderdelen zoals binnen- band, bougies, 
kabels enz., zodat ik de hele bromfi ets 
kan demonteren en misschien ook wel 
weer (met een beetje geluk) monteren. 
Verder een voorraadje eten in blik, spiri-
tusbrander en een weekendtas met dage-
lijkse benodigdheden. 

Het is nog vroeg en het weer is prachtig. 
Ik zal steeds de grote, belangrijke plaat-
sen opnoemen, waar ik doorheen kom. 
Dat is dan voorlopig: Ommen, Deventer, 
Arnhem. Hier een zeer mooie weg, waar 
ik hard kan opschieten en met weinig ver-
keer. Op de Waalbrug in Nijmegen wordt 
het wat levendiger. In Eindhoven even de 
Philips-fabrieken bekijken. Aan de Belgi-
sche grens eerst benzine tanken en dan is 
het inmiddels 12 uur geworden. 

Wat de natuur betreft is België een prach-
tig land. Maar het is bepaald geen lolletje 
om met een oude brommer over de Belgi-
sche wegen te hobbelen. Het wegdek

bestaat voornamelijk uit de z.g. kinder-
hoofdjes. Ongeveer 15 km over de grens 
begint mijn voorwiel plotseling hevig 
te stoten. De eerste reactie is: een lekke 
band. Ik loop het dorp uit tot ik bij een 
bos ben, pak de bagage eraf om de lekke 
band te gaan plakken, maar constateer tot 
mijn verbazing, dat deze nog keihard is. 
Al gauw zie ik, dat de voor-vering het be-
geven heeft. Die is totaal versleten. Hoe 
kan het ook anders na vijf jaar veelvuldig 
gebruik? 

Aan het hobbelen en stoten over de wegen 
raak ik al gauw gewend. Och, een mens 
went op de duur aan alles, behalve aan ar-
moede. Het is geweldig warm, zodat ik in 
mijn blote boven-body op de brommer zit. 
Na Geel, Dist en Leuven begint het een 
beetje heuvelachtig te worden met prach-
tige bossen. Om 6 uur in de avond komt 
Waterloo in zicht, maar ik rij nog door 
tot ongeveer 45 km voor de Franse grens, 
in de buurt van Charleroi. Omdat het al 
donker is ga ik niet meer zoeken naar een 
camping. Aan de rand van een weiland, 
waar zover het oog reikt geen huizen te 
bespeuren zijn, zet ik tegen tien uur mijn 
tentje neer. Op de harde grond slaap ik de 
eerste nacht prima. Dat zal wel komen, 
doordat ik een rit van 500 km achter de 
rug heb op dit slappe, technische wonder-
tje. 

De volgende morgen om zeven uur weer 
uit de veren en maar tuff en naar de Franse 
grens, na eerst een douche te hebben ge-
nomen in het ijskoude water van een der 
snelst stromende beekjes, die België rijk 
is. In de omgeving van de Franse grens is 
de natuur bijzonder mooi: zeer diepe da-
len, begroeid met bossen, vlak langs de 
weg. De grens is natuurlijk al gauw 

bereikt en de mannen van de douane vin-
den, dat alles in orde is. Wel kijken ze een 
beetje meewarig naar het brommertje, dat 
al aardig gaat piepen en kraken. 

Als ik zeg, dat ik naar Parijs ga, begrijpen 
ze mij heel goed, hoewel ik geen woord 
Frans spreek. In de buurt van Hirsons en 
Vervins moet ik de weg af, in verband met 
reparaties aan het wegdek. Daardoor rijd 
ik een kolossaal eind om, maar na een paar 
keer vragen ben ik toch weer op het goede 
spoor. De mensen zijn hier buitengewoon 
vriendelijk. In Vervins vraag ik een ma-
dam de weg naar Lâon. Heel vlug pratend 
en druk gebarend wijst ze, welke richting 
ik moet nemen. Naar Lâon toe kom je echt 
in de bergen en snort de brommer heuvel 
op, heuvel af, over goede, brede asfaltwe-
gen. Het enige bezwaar is, dat door de 
felle zon (zo’n 35 graden C.) hier en daar 
het asfalt zacht wordt, zodat de banden 
er bijna aan vast plakken. Bergopwaarts 
haal ik niet meer dan 15 á 20 km per uur. 
Bergafwaarts gaat het wel iets vlotter. De 
motor wordt afgezet en dan maar suizen 
naar beneden, soms kilometers lang, met 
een snelheid van 65 á 75 km per uur. 

Om één uur in de middag rijd ik Lâon bin-
nen en dat is wel de moeite waard. Het is 
van alle Franse steden, die ik heb gezien, 
de mooiste, boven op een berg gelegen, 
de huizen netjes in rijtjes als het ware te-
gen de helling aangeplakt. Om twee uur 
de volgende stad: Soissons, héél groot 
met veel oude gebouwen. De laatste 100 
km gaat betrekkelijk vlot, al staat de mo-
tor voortdurend op koken. Tegen vijf uur 
komen de voorsteden van Parijs in zicht. 
Eerst een groot en druk kruispunt, waar 
alle wegen naar het noorden bij elkaar 
komen. Nog vier kilometer. Vlak bij Pa-
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rijs het grote vliegveld Le Bourget. Aan 
het opstijgen en landen van de vliegtuigen 
komt geen einde. Vier uur rijd ik over die 
laatste etappe. Het is er razend druk, een 
verkeerschaos, als ik van mijn leven nog 
niet heb meegemaakt: auto’s en nog eens 
auto’s. En dan de honderden verkeerslich-
ten. 

In Parijs zijn de wegen dan ook wel be-
rekend op zwaar verkeer. Grote, één-
richtingswegen, bestaande uit vijf ba-
nen, waarover de duizenden auto’s naast 
en achter elkaar in onafgebroken files 
voortsuizen. Zij rijden hard van het ene 
naar het andere stoplicht. Pas om elf uur 
in de avond vind ik na veel moeite een 
camping. In een stad van elf miljoen in-
woners is dat geen peuleschil. En niet eer-
der dan om middernacht staat mijn tentje 
overeind in het ‘Parc de Camping de Pa-
ris’ in het Bois de Boulogne, vlak aan de 
rivier de Seine. Doodmoe als ik ben val ik 
onmiddellijk als een blok in slaap. 

Woensdag 24 juli de hele dag naar Ver-
sailles. Het is er bijzonder mooi. Er zijn 
veel tuinen en grote bouwwerken. Don-
derdag 25 juli suis ik met de ondergrondse 
trein (Métro) onder heel Parijs door voor 

een bezoek aan de Eifeltoren, het Graf van 
Napoleon, de Arc de Triomphe en de we-
reldberoemde hallen van Parijs, waar veel 
te zien is. 

Ook maak ik kennis met de ‘clochards’, 
de zwervers van Parijs, die op de trottoirs 
zitten te bedelen en onder de bruggen sla-
pen. De terugweg naar de camping is wel 
een stukje Parijs-op- z’n-best! Dat ritje 
zal me lang heugen. Het is zes uur en dus 
net spitsuur. Het station is stampvol met 
mensen en er komt maar steeds geen trein. 
Ik denk: er zal wel weer eens een staking 
zijn. Nog steeds zie je meer mensen aan 
komen lopen. Het is bloedheet en wind-
stil. Je longen krijgen letterlijk zuurstofge-
brek. Eindelijk komt de trein aan glijden, 
maar die is al propvol. Geen nood: je gaat 
met je rug naar de deuropening staan en 
begint te duwen. En of je mee wilt of niet, 
je moet mee, want je wordt gedragen door 
al de anderen, terwijl je voeten nauwe-
lijks de grond raken. Mensen die willen 
uitstappen, krijgen eenvoudig geen kans. 
In de trein zelf is het nog heter en verstik-
kender dan op het station. Men hangt op 
en tegen elkaar als haringen in een ton, de 
armen onbeweeglijk langs het lichaam. 
Na deze rit, als ik weer een half uur in de 

frisse lucht ben, doet mijn lichaam nog 
pijn van het duwen, voel ik in mijn longen 
het zuurstofgebrek. 

Vrijdag 26 juli vertrek ik om negen uur in 
de morgen weer uit de ‘schoonste stad ter 
aarde’. Dezelfde dag, tegen middernacht, 
zet ik op 30 km van Antwerpen mijn tent-
je in de wegberm en slaap als een blok, 
terwijl de hele nacht de auto’s vlak langs 
mijn hoofd suizen. 

Zaterdag 27 juli kom ik ’s avonds om 7 
uur in Arnhem aan, overnacht er op een 
camping, blijf er het weekeinde en rijd 
maandag 29 juli om één uur ’s middags 
Hardenberg weer binnen.

Alles is boven verwachting verlopen. Er 
is zelfs geen sleutel aan de brommer ge-
weest, nog geen kooltje tussen de bougie 
heeft mij parten gespeeld. Een tocht om 
me nog lang te herinneren: Hardenberg- 
Parijs vice versa, per brommer!

De Spartaan
Bron: De Spreekbuis, oktober 1963.

Over Wavin 
Nederland

Ons doel
Wavin levert wereldwijd innovatieve op-
lossingen voor bouw en infrastructuur. 
Met meer dan 60 jaar expertise wil het 
bedrijf enkele van de grootste uitdagingen 
in de wereld aangaan: veilige en efficiënte 
watervoorziening, betere sanitaire voor-
zieningen en hygiëne, klimaat bestendige 
steden en betere bouwprestaties.  

Wavin wil bijdragen aan positieve ver-
anderingen in de wereld en doet dat door 
het bouwen van gezonde, duurzame om-
gevingen. Het bedrijf werkt samen met 
stadsbestuurders, ingenieurs, aannemers 
en installateurs om steden toekomstbe-

stendig en gebouwen comfortabel en 
energiezuinig te maken.

Wavin wereldwijd 
Wavin maakt deel uit van Orbia, een ge-
meenschap van bedrijven met een gezamen-
lijk doel: het leven in de hele wereld vooruit 
helpen (“To advance life around the world”). 
Wavin heeft ruim 11.500 medewerkers in 
meer dan 40 landen.Wij richten ons op een 
efficiënte en veilige watervoorziening in alle 
aspecten van bouw en infrastructuur – van 
ontwerp tot installatie en onderhoud, van 
bron tot kraan. Daarnaast focussen we ons 
op het creëren van betere sanitaire voorzie-
ningen en hygiëne door (afval) wateroplos-
singen te bieden aan landelijke en stedelijke 
gebieden over de hele wereld.

Onze klanten profiteren van ons wereld-
wijde leiderschap, de lokale aanwezig-

heid, inzet voor innovatie en technische 
ondersteuning. We voldoen al jaren aan 
de hoogste duurzaamheidsstandaarden. 
Wavin draagt zorg voor betrouwbare le-
vering aan onze klanten en ondersteunen 
ze bij het behalen van hun doelstellingen.  
 
Wavin in Nederland
Wavin Nederland heeft ongeveer 385 
medewerkers, verdeeld over de hoofd-
vestiging in Hardenberg en 15 filialen 
verspreid over Nederland. Naast de eigen 
filialen zijn er in Nederland zo’n 175 han-
delsbedrijven die het Wavin assortiment 
voeren. Wavin Nederland streeft er naar 
de verkrijgbaarheid van haar producten 
nog verder te verbeteren. Samen met de 
handel zal het aantal distributiepunten 
voor het assortiment binnen- en buitenrio-
lering verder worden versterkt.

Van product-ontwerp tot en met after-
sales-service: kwaliteit staat bij Wavin 
Nederland voorop! Wavin bezit al jaren 
het ISO 9001 kwaliteitscertificaat. Het 
merendeel van onze producten zijn voor-
zien van de keurmerken KOMO, KIWA, 
KEMA of Gastec Qa.

Bron: website Wavin
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Coronavirus
Wavin Nederland over COVID-19

Bij Wavin blijven we ons continu inzet-
ten voor de gezondheid en het welzijn 
van onze klanten en medewerkers. In 
dit verband houden we ook de situatie 
rondom het Coronavirus nauwlettend 
in de gaten. Er zijn verschillende maat-
regelen genomen om de veiligheid van 
onze collega’s, klanten en het grote pu-
bliek te waarborgen. 

Genomen maatregelen
• De instructies van de lokale gezond-

heidsautoriteiten om de verspreiding 
van het virus te beperken worden te 
allen tijde opgevolgd. 

• Er zijn responsteams opgezet die zich 
richten op het beperken van de versprei-
ding van het virus. 

• Er zijn veiligheidsprotocollen voor alle 
werkplekken geïmplementeerd in al 
onze werkactiviteiten.

• Er is een voortdurende stroom van 
gezondheids- en veiligheidsinstructies 
opgezet voor onze medewerkers en 
leveranciers.

• Er zijn reisbeperkingen opgelegd aan 
onze medewerkers.

• De Wavin Academy is voorlopig geslo-
ten.

Bescherming van onze collega’s en 
klanten
Omdat sommige van onze medewerkers 
in contact komen met klanten, hebben we 
maatregelen genomen om de blootstelling 
aan het virus te beperken. We vergaderen 
digitaal en zorgen ervoor dat veilig ge-
drag in alle gevallen prioriteit krijgt. Het 
welzijn van onze mensen en klanten heeft 
onze hoogste prioriteit.  

Specifi eke maatregelen voor het veilig-
stellen van de bevoorrading
We werken nauw samen met onze leve-
ranciers om ervoor te zorgen dat we onze 
klanten op de hoogte kunnen houden van 
eventuele wijzigingen in de levertijden. 
Zowel lokaal als regionaal hebben we een 
aantal acties opgezet die bijdragen aan het 
waarborgen van een constant niveau van 
levering aan onze klanten namelijk:
• Het waarborgen van voldoende voor-

raad om zo onze klanten goed te 
bedienen.

• Het identifi ceren van producten uit 
risicozones. Deze worden nauwlettend 
in de gaten gehouden.

• Het nemen van voorzorgsmaatrege-
len om al onze productiegebieden te 
beveiligen.

• Onze afhaalfi lialen blijven vooralsnog 
gewoon open, uiteraard met strenge 
hygiëne maatregelen.

Nauwe samenwerking
De volgende fasen in de uitbraak zijn nog 
onzeker. Wij vinden het daarom belang-
rijk om nauw samen te werken. Zo kun-
nen we elk probleem dat zich zou kun-
nen voordoen snel bespreken, om zo de 
bedrijfscontinuïteit te kunnen garanderen. 

Zoals altijd bedanken wij u voor uw ver-
trouwen terwijl wij gezamenlijk deze cri-
sis doorstaan.

Bron: website Wavin


