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Beilen, 25 mei 2012 - Voor u ligt het eerste exemplaar van de drie maandelijkse nieuwsbrief aan
de professionele opdrachtgevers van Alreno Bouw. Met als doel, u als opdrachtgever, extra te
informeren over het kunnen en wat er zoal bij Alreno Bouw geproduceerd wordt door de afdelingen
WMO, timmerfabriek, schilders of de bouw.
Even voorstellen
Alreno Bouw biedt een team van 70 vakmensen, die op een of andere manier voor de reguliere
markt zijn uitgeschakeld, de kans hun vak te blijven uitoefenen. Door continu te blijven werken aan
kwaliteit in en van werken, bewijst Alreno Bouw een goede partner te zijn in het bouwproces,
Steeds meer opdrachtgevers weten dan ook hun weg naar Beilen te vinden. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, hoge kwaliteit en binnen de planning werken zijn de speerpunten
binnen ons werk.
Werk
U kunt zich voorstellen dat er nogal wat werk nodig is om deze 70 gedreven vakmensen het
gehele jaar door aan het werk te houden. Voor de schildersploeg van 27 man betekende dit dat er
in 2011 totaal bijna 200 schildersklussen, klein en groot, zijn gerealiseerd. Voor 2012 is dan ook
minimaal eenzelfde hoeveelheid werk benodigd voor de schilders.
Ook bouwkundig worden er jaarlijks nogal wat aan-, ver- en nieuwbouwprojecten gerealiseerd.
Veelal in combinatie met onze eigen timmerfabriek waar door 10 medewerkers houtskeletbouw
constructies worden geproduceerd. Deze constructies worden op de bouwplaats in een kort
tijdsbestek geplaatst.

Berging in Kleindijk
Opdrachtgever: Woonservice Westerbork

Banier in Zwartemeer
Opdrachtgever: Buursema Bouwbedrijf

Voor onze bouwploeg van 25 timmerlieden, is ook een serieuze hoeveelheid werk benodigd. In
2011 hebben zij in totaal maar liefst 120 kleine en grote opdrachten uitgevoerd. De in 2011
gerealiseerde werken zijn ongeveer 50/50 uitgevoerd voor particuliere en professionele
opdrachtgevers. Een grote opdracht, als drager voor Alreno Bouw, hebben we voor dit jaar nog
niet weten te bemachtigen, wat betekent dat er nog meer “kleine” opdrachten benodigd zijn om alle
vakmannen van werk te voorzien.
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Binnenkort
Over twee weken zal een bijzonder project in samenwerking met de Van Dijk Groep uit
Hardenberg starten in onze timmerfabriek in Beilen. Het betreft hier het maken van luchtdichte
dakkapellen en dakelementen voor het project Spoorzone wat de Van Dijk Groep in opdracht van
Woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede gaat bouwen. Het totale project omvat de
nieuwbouw van 18 zorgappartementen aan de Molenstraat in Enschede.

Impressie Spoorzone in Enschede
Opdrachtgever: Van Dijk Groep

Aan het werk in de timmerfabriek van Alreno Bouw

Een dergelijke samenwerking is natuurlijk prachtig voor Alreno Bouw, door het inbrengen van
kennis en kunde vanuit een regulier bouwbedrijf kunnen we ons steentje bijdragen aan het
realiseren van grote projecten. En zodoende krijgen wij ook meer continuïteit in onze
werkvoorraad.
Ook u kunt een steentje bijdragen! Heeft u opdrachten voor Alreno Bouw, neem gerust contact met
me op voor een afspraak of vrijblijvende offerte.

Namens directie en medewerkers,
Alphons Gasman

T. 0593-857000
E. info@alrenobouw.nl
W. www.alrenobouw.nl
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