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Beilen, 22 november 2013  – Nog een aantal weken en het jaar is al weer voorbij, de tijd 
vliegt. Redelijk tevreden kijken we terug, heel wat opdrachten van de professionele kant, en 
veel opdrachten uit de particuliere sector. Bijzonder, zeker als je bedenkt dat we geen 
reclame via media maken.  Deze groep particulieren komen bij ons via mond op mond 
reclame, een groot deel is klant en komt terug of heeft een meerjaren onderhoudsplan met 
ons lopen. 
Vol goede moed kijken we vooruit: de organisatie is stabiel, de orderstroom is redelijk 
continu, we zitten precies goed in ons jasje. Toch kan er natuurlijk altijd werk bij! Dit is ook 
zeker de doelstelling, door meer werk kunnen we u beter faciliteren. Vervolgens investeren 
in leermeesters en opleidingen, iets dat de gehele organisatie weer op een hoger plan 
brengt.  
 
Werk 
Net als veel bedrijven proberen we in de wintermaanden het toch fluctuerende werkaanbod te 
nevileren. Met name de winterperiode is voor onze 20 schilders een lastige tijd. Om ook in deze 
periode onze mannen van voldoende werk te kunnen voorzien, gaan we in de wintermaanden 
diensten aanbieden: 

• gevel en boeibewassing; 

• binnen schilder en timmerwerk; 

• schoonmaken van mechanische ventilatiesystemen; 

• schoonmaken van goten. 
 
Vanaf december zullen we deze diensten tegen flink gereduceerde prijzen aanbieden. Wil uw 
organisatie ook van deze winteraanbiedingen gebruik maken, neemt u dan even contact op met 
ondergetekende.    
 

Schilderen 30 appartementen 
Vlak voor de bouwvakvakantie hebben we van Woonconcept het schilderen van  30 
appartementen aan de Frans Halsstraat in Steenwijk gegund gekregen. Een prachtig werk, goed 
uitvoerbaar en een mooie omvang.  Conform afspraak is het werk, geheel volgens planning en 
naar tevredenheid in september opgeleverd. 
         

    
Onderhoudswerkzaamheden 30 appartementen              Cleanroom 
Opdrachtgever: Woonconcept                Opdrachtgever: Alescon/Frieslandcampina 
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Cleanroom 
De nieuwbouw van een Cleanroom in het pand aan de Van Markenstraat in Assen, in opdracht van 
Alescon facilitair, nadert zijn voltooiing. De cleanroom zal per 1 december in gebruik worden 
genomen. Voor FrieslandCampina zullen hier baby melkpoeders verpakt worden.  
 
Kratjes 
In onze timmerfabriek aan de Wattweg hebben we, om de continuïteit te verbeteren, de productie 
van klein timmerwerk ter hand genomen. Meer informatie hierover kunt u medio december vinden 
in onze webwinkel www.houten-kratjes.nl. De kratjes worden gekocht als fietskratjes, kastenwand, 
opbergkist of als “doos” voor kerstpakketten. De kratjes kunnen worden getamponneerd of 
bespoten met uw bedrijfslogo, oprichtingsdatum. Uiteraard zijn ze ook onbehandeld verkrijgbaar. 
Inmiddels zijn van deze handige kratjes al enkele honderden gemaakt en afgenomen. Indien uw 
organisatie ook belangstelling heeft voor deze  multifunctionele kratjes lichten we graag de 
mogelijkheden toe. 
 

       
Houten Kratjes                                                          100 kozijnen 
Diverse opdrachtgevers                             Opdrachtgever: Nomadis 

 
Timmerfabriek 
Naast HSB produceren we in onze timmerfabriek producten van allerlei aard, maar wel 
bouwkundig gerelateerd. Wilt u ook eens kijken wat de mogelijkheden voor u zijn. Neemt u gerust 
contact met ons op, we laten u graag zien wat we allemaal kunnen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens directie en medewerkers, 
Alphons Gasman 
 
 
T. 0593-857000 
E. info@alrenobouw.nl 
W. www.alrenobouw.nl 
 

 


