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Beilen, 5 maart 2013 – Alreno Bouw heeft net als veel bouw en schildersbedrijven geen
gemak van de economische crisis. Inschrijvingen waarvoor de benodigde materialen
nagenoeg niet eens gekocht kunnen worden, komen met name in aanbestedingen voor. Of
een opdrachtgever hier uiteindelijk beter van wordt is dan nog de vraag.
Gelukkig zijn er ook veel opdrachtgevers die het maatschappelijke belang van Alreno Bouw
voor een nette concurrerende prijs aan ons gunnen. Ook particuliere opdrachtgevers weten
ons vaker voor meerjaren schilderopdrachten te vinden.
In deze nieuwsbrief zullen we ook ditmaal enkele werken uitlichten.
Werk
Alreno Bouw heeft zoals u weet eind vorig jaar moeten inkrimpen. Taken zijn weer gerangschikt en
alles heeft zijn plek inmiddels weer gevonden. Het huidige personeelsbestand bestaat uit 50
medewerkers, waarvan 22 schilders en 23 timmerlieden.
Brandweerkazerne Roden
Eind vorig jaar hebben we uit aanbesteding een prachtig werk gescoord. Namelijk de nieuwbouw
van de Brandweerkazerne voor de gemeente Noordenveld. Inmiddels is het werk in volle gang en
lopen we ondanks het winterweer van de afgelopen maanden op planning. Gezien onze kantoor
bezetting en het zo minimaal mogelijk willen houden van de kosten, hebben we voor dit werk een
werkvoorbereider+ van onze partner uit Hardenberg ingeleend.

Brandweerkazerne Roden
Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld

Vervangen 67 kozijnen t’ Knooppunt Hoogeveen
Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen

t’ Knooppunt Hoogeveen
Eind september 2012 hebben we van de gemeente Hoogeveen een uitnodiging ontvangen mee te
schrijven in aanbesteding. Dit voor een winterklus voor MFC t’ Knooppunt in Hoogeveen. Alreno
Bouw was hier de laagste inschrijver. In enkele weken tijd zijn in nauw overleg met opzichter Henk
Veld en de gebruikers van het pand, 67 kozijnen en deels deuren vervangen. De oplevering van
het bouwkundige deel heeft afgelopen week naar tevredenheid plaatsgevonden. Om de kwaliteit
van het aflakken te kunnen waarborgen zullen de schilders zodra de temperaturen meewerken, het
geheel van de laatste laklaag voorzien.
WMO, Woonservice
Dat Alreno Bouw voor diverse gemeenten en corporaties het WMO uit handen neemt is nog niet bij
iedereen bekend. Toch zijn er al een tiental die van onze diensten gebruikmaken. Ook met
Woonservice hebben we de afgelopen maanden afspraken gemaakt omtrent het aanbieden van
WMO diensten aan particulieren.
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Dit eigen initiatief van Woonservice om particulieren, welke niet in aanmerking komen voor een
subsidie, toch de mogelijkheid te geven om tegen een geringe huuropslag, gebruik maken van
deze hulpmiddelen. Ter illustratie hebben we in overleg met Woonservice een display in hun
showroom geplaatst, zodat toekomstige gebruikers een goed beeld van het gevraagde krijgen.
Dat hier animo voor is blijkt wel doordat na 1 week de eerste opdrachten al een feit zijn.
Indien ook u aanvullende informatie wenst over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met
Eddy Speelman. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-51075033.

Interne verbouw 3200m2 Energiecentrum Hardenberg
Opdrachtgever: DGB Energie

WMO voor particulieren
Opdrachtgever: Woonservice Westerbork

Energiecentrum Hardenberg
Een prachtige klus zijn we momenteel aan het uitvoeren voor DGB energie, Energiecentrum
Hardenberg. Het energie, zonnepanelen en aanverwantendiensten leverend bedrijf was wederom
uit zijn jasje gegroeid. Zodoende is op een nieuwe locatie in Hardenberg een groot te verbouwen
pand aangekocht. Het werk wordt uitgevoerd in bouwteamverband, volgens een strakke planning.
We organiseren hier 3200 m2 stukadoors, schilderwerk en glasvezelbehang. De uitvoering is in
drie fases. Fase 1 de begane grond is inmiddels naar tevredenheid opgeleverd. Aan fase 2 wordt
de laatste hand gelegd en zal eind week 10 opgeleverd worden. Fase 3 volgt in het najaar van
2013.
De hierboven gemelde werken zijn slechts een greep uit het kunnen van de Alreno Bouw mannen.
Onze 22 schilders en 23 timmerlieden verdienen het om, ondanks hun beperking, te laten zien wat
ze kunnen. Ook u kunt een steentje bijdragen, door te bellen, en te kijken of we wat voor u kunnen
betekenen.
Neemt u gerust contact met ondergetekende op voor een afspraak of vrijblijvende offerte.
Met vriendelijke groet,
Namens directie en medewerkers,
Alphons Gasman
T. 0593-857000
E. info@alrenobouw.nl
W. www.alrenobouw.nl
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