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Van het Bestuur
Op het moment dat ik dit stukje schrijf 
voor de 1ste editie van het Wavin Old 
Nieuws krantje 2021, zijn de maatregelen 
om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen al een jaar lang de dagelijkse 
realiteit.

Overvolle ziekenhuizen, (sport) scholen, 
winkels, horeca, theaters, bioscopen, et-
cetera waren of zijn nog (gedeeltelijk) 
gesloten. “Nederland in een Lockdown”. 
De reünie van Wavin Old (oktober 2020) 
moest worden gecanceld. Veel andere 
activiteiten en evenementen konden niet 
doorgaan en begin dit jaar werd zelfs de 
avondklok ingesteld. Wie had dat in maart 
2020 gedacht dat we nu nog, ruim een jaar 
later, volop in strijd zouden zijn met het 
virus. Gelukkig is het vaccineren op gang 
gekomen en zijn er steeds meer ouderen 
ingeënt en zien we onder de mensen die 
al geprikt zijn de eerste positieve effecten. 
Nu u dit leest zijn we al weer een paar we-

ken verder. Hoe staan we er nu voor? Zijn 
we nog volop in de strijd met het virus of 
gloort er een lichtpuntje aan het eind van 
de tunnel! Hopelijk het laatste en kunnen 
we langzamerhand ons “normale” leven-
tje weer oppakken. 
Zoals u in het Wavin Old Nieuws van 
december 2020 onder “de mededeling 
van het bestuur” hebt kunnen lezen was 
bestuurslid Johan de Vries aftredend en 
niet meer herkiesbaar. Elf jaar heeft Jo-
han deel uitgemaakt van het bestuur. In 
de video-vergadering van 27 januari jl. 
is Johan door de voorzitter bedankt voor 
zijn inbreng en inzet voor Wavin Old. 
Wanneer het mag en kan, zal er op ge-
paste wijze afscheid van Johan worden 
genomen. Inmiddels hebben de heren Jan 
van Coeverden en Jan Lubbers zitting ge-
nomen in het bestuur. Wij zijn blij, dat we 
de beide Jannen als nieuwe bestuursleden 
bij de vereniging mochten verwelkomen. 
In deze editie zullen de heren zich aan u 

voorstellen; wie ze zijn en wat ze in hun 
arbeidsverleden bij Wavin hebben gedaan. 
Op dinsdag 2 februari kwam het droevige 
bericht bij ons binnen, dat ons redactielid 
Henk Willems was overleden. Henk was 
al enige tijd ziek. Hoop op genezing was 
niet meer mogelijk. We zullen hem en 
zijn positieve bijdrage aan ons Wavin Old 
Nieuws krantje gaan missen. 

Op dit moment valt er nog weinig te ze-
gen over de komende Wavin Old reünie 
die gepland staat voor 5 oktober a.s. Het 
bestuur zal de richtlijnen van het kabinet 
in dezen volgen en afstemmen met de 
Evenementenhal. In juli/ augustus zal het 
bestuur een besluit nemen over het wel of 
niet doorgaan van de reünie. Afwachten 
maar. Voor nu wens ik u en uw dierbaren 
een mooie zomer toe. Dit hopelijk in een 
goede gezondheid!

Ge Ringenier

Mededeling van het bestuur
Even voorstellen als nieuwe bestuurs-
leden van “Wavin Old”. 

Jan Lubbers
Ik ben Jan Lubbers, 68 jaar en 40 jaar 
gehuwd met Dineke. Samen hebben we 
2 dochters. Sonja woonachtig in Canada 

( T h u n d e r -
Bay), heeft 2 
zoons. Nancy, 
woonachtig in 
Bruchterveld, 
heeft ook 2 
zoons.Ruim 40 
jaar gewerkt bij 
Wavin Neder-
land / KLS. In 
2013, met de 
grote reorgan-
isatie is aan 

deze dienstbetrekking een einde gekomen 
en geniet ik van mijn pensioen.

In 1972 begonnen op afdeling boekhou-
ding en bedrijfsadministratie. Later, na 
de decentralisatie, bij KLS werkzaam als 
assistent controller. Toen KLS zelfstandig 
werd als Wavin Nederland ben ik binnen 
de administratie werkzaam gegaan met als 
taak o.a. resultaatberekening en -analyse, 
kostprijsberekening (Noord West Europa) 
en managementinformatie. Tevens vele 
jaren in de Ondernemingsraad zitting ge-
had en daarvan een groot deel als voorzit-
ter. Vandaar uit ook als vertegenwoordi-
ger van Wavin Nederland in de Centrale 
Ondernemingsraad zitting gehad. Groot-
ste hobby zijn mijn honden (Golden     
Retriever) waarmee ik jachttrainingen 
-en proeven doe, om dit in  de jacht in 

de praktijk te brengen. Verdere hobby’s 
zijn voetbal (kijken en vrijwilligerswerk 
bij HHC) en volleybal. Ook word ik wel 
vaak gelinkt aan de BBQ en wat daarmee 
samenhangt. Door zitting te nemen in het 
bestuur van Wavin Old hoop ik wat voor 
de “Oude Garde” te kunnen betekenen.

Jan van Coeverden                                         
Mijn naam is Jan van Coeverden, 72 jaar, 
geboren in Stad Delden en getrouwd met 
Charlotte. We hebben 3 kinderen, Simone, 
Martin en Joost, alle drie woonachtig in 
Hardenberg. 

Bij Wavin Nederland /KLS ben ik 38 jaar 
werkzaam geweest. Op eigen verzoek ben 
ik na 47 jaar gewerkt te hebben, met pen-
sioen gegaan.

vervolg pagina 2



2

Uit de oude doos: Makro-plastic 
Een tentoonstelling heeft altijd aar ei-
gen gezicht, haar eigen sfeer. De Ma-
cro-Plastic expositie, éénmaal per twee 
jaar gehouden in de Jaarbeurshallen in 
Utrecht, heeft dat ook. Dit jaar vonden 
de plastic-mensen elkaar van 18 tot en 
met 25 oktober. Meer dan honderd ex-
posanten uit 16 verschillende landen 
lieten hier zien waartoe zij in staat 
zijn en wij moeten zeggen, dat het niet 
weinig is. Van grondstof tot eindpro-
duct vertoont het plastic zijn steeds toe-
nemende mogelijkheden in de wereld 
van vandaag.

In vergelijking met de vorige keer was de 
expositieruimte flink uitgebreid doordat 
een vierde hal in gebruik was genomen 
en ook de 1-ste verdieping van de Prins 
Bernhardhal ter beschikking stond. Daar-
door kon het geheel royaler worden op-
gezet, met meer ruimte voor de tussen- en 
middenpaden, hetgeen een beter overzicht 
en een snellere doorstroming van bezoek-
ers bevorderde. Toch maakte, naar onze 
persoonlijke mening, dit jaar de macro-
Plastic een wat lusteloze indruk. Deze 
indruk werd nog versterkt door opmerkin-
gen van mensen uit de stands, dat het niet 
druk was en dat er minder orders werden 
afgesloten dan vorige jaren. Ook leek het 
ons toe, dat het aantal bezoekers wel eens 
groter is geweest. In de tweede plaats ble-
ken de diverse standhouders op het laat-
ste moment verstek te hebben laten gaan: 

grote lappen beschikbare ruimten waren 
door de tentoonstellingsdirectie voorz-
ien van een omheining van boardplaten, 
waarop affiches, artikelen e.d. waren bev-
estigd of in ondiepe vitrines de producten 
van grote, reeds exposerende maatschap-
pijen, werden getoond. Is men e-en beetje 
tentoonstelling moe? Wordt éénmaal per 
twee jaar ‘teveel van het plastic’? Op het 
ogenblik dat wij schrijven is de balans nog 
niet opgemaakt, maar het lijkt erop, of de 
N.V. ‘’t Raedthuys’, de organisatrice van 
de Macro-Plastic, de bakens moet gaan 
verzetten. Wellicht speelt ook het feit, 
dat wij langzamerhand het plastic in ons 
leven hebben ingepast, een rol. Het eerste 
nieuwe gaat er af. Het is meer een artikel 
geworden  naast alle andere. Of er dan he-
lemaal niets nieuws te bewonderen viel? 
Als wij ons niet vergissen zelfs meer dan 
de vorige maal. Het is dan misschien niet 
wereldschokkend, maar toch de moeite van 
het bekijken ruim-schoots waard. Zo ont-
dekte uw verslaggever de vervulling van 
een al enige jaren door hem gekoesterde 
droom om holle plastic bouwstenen te 
maken, waarmee huizen en andere gebou-
wen zouden kunnen worden opgetrokken. 
De kunsthars-verwerkende industrie D.S. 
Plastics uit Den Dolder exposeerde o.a. 
deze bouwstenen, 20 centimeter lang, 10 
centimeter hoog en 10cm dik. Uit de foto 
blijkt de vorm van de stenen duidelijk. Zij 
zijn aan de bovenzijde enigszins conisch, 
zodat ze snel en gemakkelijk op elkaar 

kunnen worden gestapeld. Gebruik van 
lijm is overbodig. Er zijn speciale vorm-
stukken voor dak– en hoekkonstructies. 
Het geheel ziet er bijzonder vernuftig uit 
en is in ieder geval voor grotere kinderen 
een uniek spelmateriaal. Of het ook voor 
de praktijk iets kan worden, bijvoorbeeld 
voor het bouwen van weekeind- en tuin-
huisjes? De man in de stand beweert van 
wel. Maar hoe staat het met de uitzetting 
en inkrimping van zo’n muur? PVC heeft 
een zeer hoge uitzettingscoëfficiënt. Wat 
doet een muur van bijvoorbeeld een 10-tal 
vierkante meters bij een temperatuurver-
schil van minus 10% C hartje –winter 
en plus 25% C hartje-zomer? Of zijn de 
stenen zo flexibel, dat ze deze spanning-
en kunnen opvangen? Een ander punt is 
de geringe wateropneming van pvc. In 
een kamer met rondom muren van pvc 
wordt gestookt, geademd, misschien wel 
gekookt etc. Wat doet het condenswater? 
Druipt dit niet reeds na enige uren langs 
de muren omlaag? Of wordt dit euvel

 

In 1972 zijn we vanuit Twente naar      
Hardenberg verhuisd voor mijn werk. 
Ik werkte bij COQ, een bedrijf waar 
hoogspanningsinstallaties werden gepro-
duceerd.

In mei 1974 
kwam ik bij 
Wavin in dienst. 
Begonnen in 
het magazijn.        
Verantwoorde-
lijk voor de 
voorraadadmi-
nistratie. Na on-
geveer 2 jaar in 
de deze functie 
gewerkt te heb-
ben kon ik beginnen op de net gestarte 
marketingafdeling. Daarna ben ik Wim 
de Haan opgevolgd als hoofd verkoop-
binnendienst. Na het opstarten van de 
landelijke filialen werden ook regionale 

verkoopafdelingen op de filialen opge-
start. Enkele commerciële medewerkers 
zijn toen ook meegegaan naar de filialen. 
Daarna werd ik hoofd verkooponder-
steuning. Dit hield in het verantwoordelijk 
zijn voor en het coördineren van verkoop 
binnendienst in Hardenberg en van de 
filialen. Tevens was ik accountmanager 
voor de levering van producten en com-
merciële activiteiten aan concurrenten en 
klanten welke niet standaard producten bij 
Wavin kochten.

Deze werkzaamheden heb ik tot mijn 
pensioen met alle plezier gedaan. Verder 
doe ik op dit moment ook nog wat vrijwil-
ligerswerk. Bij Wavin Nederland verzorg 
ik met een aantal andere gepensioneerde 
collega’s, presentaties in de Wavin Acade-
my en rondleidingen in de fabriek. Verder 
doe ik stadsrondleidingen in Gramsber-
gen en vertel dan in het Gramsberger mu-
seum  een verhaal over de  historie van 

De Slag bij Ane. Dit verhaal sluit mooi 
aan op de historie van mijn familie “van 
Coeverden.”(Rudolf van Coeverden werd 
na de gewonnen slag bij Ane, onder valse 
voorwendsels naar Hardenberg gelokt. 
Hij werd gevangen genomen, geradbraakt 
en in vieren gedeeld) 

Helaas ligt het vrijwilligerswerk nu stil 
i.v.m. Corona. Wat sporten betreft, we 
wandelen bijna dagelijks en bij goed weer 
fietsen we regelmatig; ook samen met wat 
vrienden.

Ik kreeg de vraag van onze voorzitter of ik 
in het bestuur van Wavin Old zitting wilde 
nemen en hierop heb ik uiteraard ja ge-
zegd. Mijn doel is om als bestuurslid iets 
te kunnen bijdragen aan de vereniging.

bestuur Wavin Old
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opgeheven door de isolatie? Beslist een 
pluspunt lijkt ons die enorm hoge iso-
latiewaarde van een holle pvc-muur. Zo’n 
huisje blijft heerlijk koel in de zomer en 
verrukkelijk warm in de winter. De prijs 
zal op de duur ook aanzienlijk lager zijn 
dan voor huizen van steen. Op het ogen-
blik kosten deze plastics nog F 25, - per 
100 stuks, maar bij massa–fabricage zal 
dat ongetwijfeld steeds lager worden. En: 
de doe - het - zelvers hebben er weer een 
pracht materiaal bij om zelf aan de slag 
te gaan. 

Teeuwen ’s Handel en Transport Mij. uit 
Tegelen exposeerde pvc-buizen van 70 
en 80 cm doorsnede, vervaardigd door 
een Italiaanse fabriek. Wij, die in Harden-
berg buizen tot en met 40cm hebben zien 
draaien, stonden er met bewondering 
naar te kijken. De vraag blijft natuurlijk: 
welke grondstoffen en bijmengselen zijn 
gebruikt en aan welke eisen voldoen deze 
buizen? Zoals velen Uwer bekend zal zijn 
werden tot nu toe voor pvc- hoofdleidin-
gen fittings van gietijzer gebruikt, omdat 
geen spuitgietmachines beschikbaar waren 
met voldoende capaciteit voor de fabri-
cage van drukfittings. Ook daarin komt nu 
kennelijk verandering. 

Wavin zelf is bezig met proefspuitingen 
van een druk T-stuk 110 mm en in de 
stand van BTR-Industries Ltd. vonden wij 
zelfs een serie van drie drukfittings 110 
mm (knie, T-stuk en kap), in één spuit-
gang gefabriceerd. Een knappe technische 

prestatie, al moeten we hetzelfde voorbe-
houd maken als bij de buizen van 70 en 
80 cm. Dat na de riolerings-sector thans 
de branche van hemelwaterafvoer en dak-
goten op het punt staat toe te vallen aan 
de pvc-buis-fabrikant is wel zeker. Het zal 
nog wel enige tijd duren, voordat de of-
ficiële instanties met hun bouwtechnische 
voorschriften de nieuwe ontwikkeling 
hebben ingehaald, maar dan is de opmars 
van de pvc dakgoten en regenpijpen ook 
niet meer te stuiten. 

De Koninklijke Lood- en Zinkpletterij 
v/h D. Hamburger exposeerde een grote 
sortering dakgoten en nog een grotere 
verscheidenheid van vergaarbakjes e.d. 
Het zijn de z.g. S- lon hard pvc dakgo-
ten met spuitgegoten fittings. Zij worden 
thans al veelvuldig toegepast voor schu-
ren, boerderijen e.d., zoals wij indertijd 
van een aannemer in Borger vernamen, 
die met dit materiaal zeer gunstige er-
varingen heeft opgedaan. Tegenover de 
geringe nadelen 
(die vanzelf zullen 
verdwijnen, als het 
materiaal algemeen 
wordt toegepast) 
staan onmisken-
baar voordelen: 
schilderen over-
bodig, zeer lange 
levensduur, ge-
makkelijk en snel 
aan te brengen, 
geringe kans op 
verstopping en vervuiling van regenpijp en 
dakgoot.Tenslotte nog een woordje over 
de grote stand, waarmee Wavin in de Mar-
griethal stond. De reusachtige W., bijna 5 

meter hoog, met in de top het naar alle 
kanten leesbare vignet ‘WAVIN’, lokte al 
van verre de bezoekers naar onze buizen. 
Nieuw in onze stand waren de hemelwa-
terafvoerbuizen met bijbehorende spuit-
giet-fittings, de pvc- zakken en enkele 
verbeteringen aan bestaande hulpstukken 
zoals syphons e.d. Voorts was veel aan-
dacht geschonken aan drainage en infil-
tratie voor de landbouw. Terecht, omdat 
hier vooral in ons eigen land grote moge-
lijkheden liggen voor de pvc-buis.

Onderstaand een foto van onze stand. 
Juist bij het ter perse gaan van dit num-
mer deelde de heer Ros van de afdeling 
verkoop ons mede, dat de directie van de 
Makro/Plastic, de N.V. ’t Raedthuys ’ in 
Amsterdam, besloten heeft de eerstvol-
gende tentoonstelling pas over 4 jaar te 
houden t.w. in 1966.

Een wijs besluit, lijkt ons. De thans in to-
taal gehouden drie tentoonstellingen 

Macro/Plastic vonden in 6 jaar tijd plaats, 
d.w.z. met een tussenruimte van 2 jaar. 
Dat is te kort voor een dergelijk groots 
evenement. De deelnemers waren (bij wij-
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ze van spreken) amper bekomen van de 
voorafgaande of de volgende tentoonstel-
ling kondigde zich weer aan. In 1966 zal 
ongetwijfeld een groot aantal industrieën 
weer nieuwe dingen hebben ontwikkeld. 
In plaats van met een zekere tegenzin gaat 
men dan met enthousiasme naar een ex-

positie om de wereld te tonen hoe ver men 
is met een bepaald product. Makro-Plastic 
1962 behoort weer tot het verleden. Een 
tikkeltje triest hebben de standhouders 
hun bouwsels weer afgebroken: de op-
bouw is altijd een plezierig karwei, om-
dat men dan nog in gespannen afwachting 

verkeert van de dagen die komen. Fabri-
kanten, handelaren en bezoekers zullen de 
opgedane ervaringen verwerken en met de 
verruiming van inzicht hun voordeel pro-
beren te doen.

Bron: Spreekbuis oktober 1962

Van kantorencomplex naar drie bijzondere 
woontorens in Arnhem.

Aan de Velperweg in Arnhem krijgt een voormalig ING-kantorencomplex een 
tweede leven. In het bekende Kruisge-
bouw worden 281 appartementen gere-
aliseerd, verdeeld over 12 woonlagen. 
Een van de twee bijbehorende kantoor-
torens, het Oostgebouw, krijgt ook een 
nieuwe bestemming. In de 153 huurap-
partementen die worden gerealiseerd, 
blijven de bijzondere kenmerken van 

de bestaande bouw behouden. Linthorst 
Techniek is verantwoordelijk voor de in-
stallatie en maakt daarbij gebruik van 
het geluidsarme afvoersysteem Wavin 
AS+ én het advies van Wavin. 

Transformatie
Oorspronkelijk werden de drie gebouwen 
in 1968 opgeleverd, ontworpen door het 
internationaal bekende architectenbureau 

Broekbakema. Met de overmaat aan kan-
toorruimte, opvallend hoge plafonds en 
grote ramen was het destijds enorm voor-
uitstrevende kantoorarchitectuur. Bij de 
huidige transformatie tot wooncomplex 
komen deze basiselementen goed van pas. 
Het biedt de mogelijkheid om ruime ap-
partementen te creëren, met plafonds van 
3,7 meter hoog en veel lichtinval.
De appartementen zijn ontworpen naar 

Regenwatermanagement voor de toekomst
Door het veranderende klimaat krijgen 
we steeds vaker te maken met extreme 
weersomstandigheden. Gevolgen hier-
van zijn regenwateroverlast, droogte, 
dalende grondwaterstanden, stedelijke 
hittestress en vervuiling van het opper-
vlaktewater. Hoe vindt u een duurzame 
oplossing voor al deze uitdagingen? 
Onze betrouwbare infiltratiekratten 
helpen bij het leggen van uw unieke    
regenwaterpuzzel.

Regenwater

Onze infiltratiekratten zijn niet alleen 
duurzaam, stapelbaar en eenvoudig te 
installeren, maar ook nog eens van hoge 
kwaliteit en erg duurzaam. Neem bijvoor-
beeld onze nieuwe AquaCell. Gemaakt 
van 100% gerecycled en 100% recycle-
baar kunststof en daarmee volledig cir-
culair. Zo lossen we niet alleen de regen-
waterpuzzel op, maar werken we aan een 
groene, gezonde en duurzame wereld.

Onze infiltratiekratten.

AquaCell

De praktische oplossing, voor bedrijven-
terreinen. Op basis van vele gesprekken 
met aannemers is onze AquaCell unit 
op diverse punten verbeterd. De nieuwe 

AquaCell is drie keer sneller te instal-
leren dan zijn voorganger, stapelbaar en 
gemaakt van 100% gerecycled en 100% 
recyclebaar kunststof.

AquaCell Lite

De simpele oplossing, voor groenzones 
en bij de woning. Wilt u een eenvoudige 
regenwateroplossing bij uw woning? Dan 
is AquaCell Lite de juiste keuze! Net als 

zijn grote broer, is AquaCell Lite gemaakt 
van gerecycled en recyclebaar kunststof. 
Het krat is kostenefficiënt, eenvoudig te 
installeren. Ideaal voor gebieden zonder 
zware verkeersbelasting zoals parken, 
tuinen en onder de oprit.

Q-Bic Plus

De optimale oplossing, voor de stedelijke 
omgeving. Q-Bic Plus biedt eenvoudige 
en volledige toegang voor snelle, effec-
tieve inspectie en reiniging. Dit zorgt voor 
langdurige optimale prestaties van het 
regenwatersysteem. Deze infiltratieoplos-
sing versnelt de installatie aanzienlijk en 
zorgt gegarandeerd voor een veilige, be-
trouwbare en duurzame voorziening.

Bron: Wavin website
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Terug in de tijd
Mijn naam is Rob Baas. Ik ben geboren 
in Amsterdam op de Overtoom in 1956. 
De eerste vijftien jaar van mijn leven 
heb ik in Amsterdam gewoond. Eerst in 
West en later in Noord. 

In 1970 ben ik verhuisd naar Hardenberg. 
Daar heb ik eerst bij een oom en tante 
gewoond, want dan kon ik het nieuwe 
schooljaar gelijk starten in een nieuwe 
klas op de Jan van Arkel. Mijn moeder 

en zusjes kwamen ongeveer een half 
jaar later. In 1977 moest ik in militaire                 
dienst. Ik was gelegerd in Assen. Na mijn                
diensttijd heb ik werk gezocht. Via  Freek 
Hamberg van HHC (ik speelde inmiddels 
in het eerste elftal) kwam ik in mei 1978 
bij WAVIN terecht op het CCW (computer-
centrum Wavin). Leidinggevende was 
Fred Hamhuis en mijn collega’s waren 
toen o.a. Gerrit Bos, Derk Muis, Harry 
Slot en Bertus Kremer. Ik heb ongeveer 

het co-living concept ‘House of’ en be-
doeld voor jonge starters. Het concept 
bestaat uit luxe, efficiënte woningen met 
gezamenlijke voorzieningen in de vorm 
van een huiskamer, werkplekken, een 
koffiecorner, wasruimte en een dakterras 
met uitzicht over de stad. De transforma-
tie is verdeeld in drie bouwdelen, vertelt 

Marein Veldman, Technisch engineer bij 
Linthorst Techniek: “We zijn begonnen in 
het bovenste deel, en zakken steeds verder 
naar beneden.”

Het belang van geluidsarm
Eerst is het bestaande leidingwerk uit het 
pand gesloopt. Dit was gedateerd en be-

vond zich op de verkeerde locaties. Als 
nieuw afvoersysteem koos de installateur 
voor de Wavin AS+ productlijn: “Onze 
monteurs hebben al veel met de voorloper 
van Wavin AS+ gewerkt en waren daar al-
tijd erg over te spreken. Toen Wavin dit 
nieuwe assortiment introduceerde, wilden 
we dit meteen graag proberen. Prijstech-
nisch was het ook een interessante optie.

Bij dit soort transities, van oud kan-
toorpand naar moderne woningbouw, 
is geluid altijd een belangrijk aspect
Kenmerkend aan het Wavin AS+ afvoer-
systeem zijn de akoestische prestaties. De 
dikwandige kunststofbuizen leveren in 
combinatie met geluiddempende beugels 
optimale geluidsreductie op. Bij het rea-
liseren van appartementen is dit een be-
langrijke factor, vertelt Veldman: “Je hebt 
te maken met standleidingen waar het 
water van de badkamers van boven naar 
beneden doorheen stroomt. Het is voor 
bewoners heel irritant als dat met lawaai 
gepaard gaat.” In het bestek van de op-
dracht zijn dan ook strenge geluidseisen 
opgenomen. De installateur moet kunnen 
aantonen hieraan te voldoen: “Dit kan met 
een geluidsberekening, die Wavin voor 
ons heeft uitgevoerd. De uitkomsten daar-
van waren zoals verwacht ruimschoots in 
orde.”
De monteurs zijn erg te spreken over het 
werken met de nieuwe Wavin AS+ pro-
ducten, vertelt Veldman tot slot: “Ten 
opzichte van de eerdere AS-lijn is deze 
plus-versie vooral gebruiksvriendelijker. 
De verbetering zit in de montage, het ma-
teriaal is gemakkelijk in elkaar te passen 
en daar is minder kracht bij nodig. Het is 
ook handig dat de diameters meer stan-
daard zijn gemaakt.” Het installatiewerk 
is momenteel volop in uitvoering en ver-
loopt volgens plan. De oplevering van het 
project staat gepland voor het eerste kwar-
taal van 2021.

Bron: Wavin website
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anderhalf jaar gewerkt op het CCW        
(lijsten uitdraaien, o.a. verzendpapieren, 
voorraadlijsten etc.). Dit werk moest ik 
ook ’s nachts doen en dan was ik helemaal 
alleen op kantoor. Dat beviel mij niet zo 
goed. 

Ik kon aan de slag als planner bij de toen-
malige lichte folie op het bedrijfsbureau. 
Willem Blijdenstein was hoofd bedrijfs-
bureau en Gerrit Wennemars was mijn 
naaste collega. Doorgegroeid als plan-
ner zware folie en dat ben ik gebleven 
tot aan mijn prepensioen. Totaal bijna 42 
jaar gewerkt binnen de OWASE groep. In 
al die jaren heb ik met heel veel mensen            
samengewerkt en diverse bazen en direc-
teuren zien komen en gaan. Teveel om op 
te noemen, maar zonder andere collega’s 
te kort te doen, heb ik de laatste jaren 
prettig samengewerkt met Hans Slot en 
Jan Paarhuis. Wij waren een hecht team. 
Ook heb ik verschillende naamsverande-
ringen meegemaakt van Zware Folie, PFP 
tot Berry. Met ingang van 1 april 2020 
maakte ik gebruik van mijn prepensioen.

Begin jaren ‘80 ben ik samen gaan wo-
nen met Miny aan de Hofweg in Baalder. 
In 1989 hebben wij een huis gekocht in 
Baalderveld (Dennenkamp), waar wij nog 
steeds met veel plezier wonen. Dicht bij 
het werk wonen heeft toch wel zo zijn 
voordelen, want ik ging (bijna) altijd op 
de fiets en heb nooit in een file gestaan!

Ik heb negen jaar in het bestuur van de 
personeelsvereniging OWASE gezeten. 
Een machtig mooie tijd en veel meege-
maakt en georganiseerd, zoals de kinder-
sportdagen, kaartavonden, feestavonden 
(waaronder de feestavond in de Bonte 
Wever ter ere van het 40 jarig bestaan van 
de WAVIN).
Van m’n 8e tot mijn 44e heb ik gevoetbald. 
Van 1976 tot 1986 in het eerste van HHC. 
Daarna heb ik nog jaren in lagere elftallen 
gespeeld. Nadat ik de voetbalschoenen 
aan de wilgen heb gehangen, volgde ik 
HHC 1 vanaf de zijlijn bij zowel de thuis- 
als uitwedstrijden in vak Q totdat Corona 
kwam… Verdere hobby’s zijn het houden 
van koi karpers en op vakantie gaan (eer-
der naar de Griekse eilanden en de laatste 
jaren naar de Canarische eilanden). De 
laatste tijd gooi ik ook weer regelmatig 
een hengeltje uit. Tot nu toe bevalt mij het 
prepensioen geweldig, ondanks de rare 
tijd waarin wij nu leven… Ik heb natuur-
lijk ook wel geluk gehad dat het in april en 
mei vorig jaar schitterend weer was en dat 
wij in juli nog op vakantie konden naar 
Gran Canaria. Verder hoeft er niks meer 
en kan ik heerlijk relaxen. 

Wel hoop ik dat er binnenkort meer moge-
lijk is om samen (Miny is inmiddels ook 
met prepensioen) volop van de vrije tijd 
te genieten. 

Rob Baas

Colofon 
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In memoriam Henk Willems
Dinsdag 2 februari 2021 kregen wij het droevige bericht dat Henk Willems was 
overleden. Dit was toch nog onverwachts. Al een tijd was bekend dat hij ziek was, 
maar de laatste tijd leken de vooruitzichten wat positiever. In de vorige uitgave van 
Wavin Old Nieuws, Terug in de tijd, heeft hij zijn loopbaan bij Wavin beschreven. Na 
zijn vervroegde uittreding in 2003, werd hij al snel gevraagd om de redactie van Wavin 
Old Nieuws te versterken en heeft dat altijd tot eind 2020 met plezier gedaan. Door 
zitting te nemen in de redactie behield hij toch contact met Wavin, waarvoor hij zich 
gedurende zijn gehele loopbaan heeft ingezet. Naast zijn Wavin activiteiten heeft Henk 
ook meerdere bestuurlijke en maatschappelijke taken vervuld op het gebied van o.a. 
kerken, scholen en vakbeweging. Zijn grootste hobby waren zijn motoren. Heel veel 
toertochten heeft hij gereden in binnen- en buitenland. Hij was het die tochten uitzette, 
overnachtingen regelde, kortom de gehele organisatie op zich nam. Het was voor de 
redactie en het bestuur een voorrecht om met Henk samen te werken. Wij zijn dan ook 
veel dank verschuldigd aan Henk voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging Wavin 
Old. Wij wensen Roelie, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte en 
kracht toe dit verlies te verwerken. Zij en ook wij zullen Henk missen, maar in de herin-
neringen zal hij altijd bij ons blijven. 

Namens bestuur Wavin Old en redactie Wavin Old Nieuws,
Voorzitter Albert Jan Rosink


