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nieuwsbrief

`` Verder bouwen op
een stevig fundament``
Meer bekendheid krijgen in de ziekenhuiswereld: dat
was een belangrijk doel de afgelopen tijd. Onze inzet
heeft zijn vruchten afgeworpen. We kunnen met trots
melden dat we actief zijn voor meerdere ziekenhuizen:
VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Venray, Radboud
UMC Nijmegen, CWZ Nijmegen en Elkerliek ziekenhuis
Helmond en Deurne.
Succesvol werken in de extreem gevoelige ziekenhuisomgeving vraagt een doordachte strategie en
goede procesbeheersing. In onze uitvoeringsteams
zitten daarom in de eerste plaats gekwalificeerde eigen
mensen. Daarnaast werken we met vaste partners.
Het is erg prettig dat die inzet op kwaliteit en veiligheid
wordt gewaardeerd.
Naast zorg zijn ook utiliteit, overheid, retail, onderwijs en sport & ontspanning voorname markten voor
Cornelissen aannemingsbedrijf. Ook qua disciplines
zijn we veelzijdig: nieuwbouw, verbouw, bouwservice
en brandveiligheid. Een solide basis, die maakt dat vele
opdrachtgevers ons al jaren hun vertrouwen geven.
Natuurlijk blijven wij hiervoor investeren in kennis,
logistiek, veiligheid en milieu.
Er ligt een stevig fundament van kennis en ervaring
onder ons bedrijf en daarop bouwen we verder.
Letterlijk zien we dit terug in de vele mooie projecten
voor vooruitstrevende opdrachtgevers.
En in de nieuwbouw van onze eigen bedrijfshal natuurlijk,
die ook voorspoedig verloopt. De inrichting is gepland
in mei 2016.
Via Facebook houden we u op de hoogte!

Nieuwe projecten, meer op de volgende pagina’s

Erik van Hout

Verder in deze uitgave
> Opgeleverde, nieuwe en lopende projecten

Project

Nieuwbouw Groen Technisch Centrum Helicon MBO

> Uitgelicht: Sligro 3.0

Adres / plaats

Schouwrooij 2 Boxtel

Opdrachtgever

Helicon opleidingen

Start

Maart 2016

Bouwtijd

25 Weken

Projectleider

Tommy van Melis

> In de spotlights
> Zorg,
de hoge eisen van een specialistische aanpak

Opgeleverde projecten

Project

Noodopvang COA Gorinchem

Project

Inbouwpakket Decathlon Rotterdam

Project

Nieuwbouw gezondheidscentrum Prinsenhof

Project

Verbouwing Carglass Vestiging Breda

Adres / plaats

Vroedschapstraat 15 Gorinchem

Adres / plaats

Coolsingel 63 Rotterdam

Adres / plaats

Eykmanlaan 433 Utrecht

Adres / plaats

Veldsteen 8 Breda

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Opdrachtgever

Decathlon Netherlands B.V.

Opdrachtgever

Protestantse Gemeente Utrecht

Opdrachtgever

Carglass Nederland

Start

November 2015

Start

Januari 2016

Start

Juli 2015

Start

Maart 2016

Opgeleverd

Januari 2016

Opgeleverd

Maart 2016

Opgeleverd

Januari 2016

Opgeleverd

Maart 2016

Projectleider

Jarno van Griensven

Werkvoorbereider Tony van de Wetering

Werkvoorbereider

Johann Fleischhacker

Projectleider

Willem Verstegen

Herinrichting buitenterrein en nieuwbouw

Project

Verbouwing Spect-CT en kantoor anesthesisten

bedrijfsruimtes Cornelissen aannemingsbedrijf

Adres / plaats

Wesselmanlaan 25 Helmond

Slagerijen Kaldenberg

Adres / plaats

Boekelsedijk 22a Zeeland

Opdrachtgever

Elkerliek Ziekenhuis

September 2015

Opdrachtgever

Cornelissen aannemingsbedrijf b.v.

Start

Februari 2016

Tommy van Melis

Start

Oktober 2015

Projectleider

Wim Hendriks

Lopende projecten

Project
Adres / plaats
Opdrachtgever
Start
Werkvoorbereider

Renovatie 135 appartementen
Graaf Adolflaan Zeist
De Elf Provinciën
Oktober 2015
Mark van Sleeuwen

Project
Adres / plaats
Opdrachtgever
Start
Projectleider

Nieuwbouw bedrijfshal met kantoren

Project

Gaanweg Vuren

Werkvoorbereider Chiel van Hout

Uitgelichte projecten
Project

Nieuwbouw Sligro Utrecht

Adres / plaats

Perronlaan te Utrecht

Opdrachtgever

Sligro Food Group N.V.

Projectleider

Tommy van Melis

Werkvoorbereider

Henk van de Ven

Uitvoerder / Voorman

Marcel Constant

Totale bouwtijd

26 weken

Op 28 april 2015 zijn we gestart met de bouw van Sligro
Utrecht, de 49ste Sligro vestiging in Nederland die werd
gebouwd in de nieuwe format Sligro 3.0.
De zelfbedieningsgroothandel heeft een vloeroppervlak van ca.

In de spotlights

Geboren
01-03-2016
Juliette
Dochter en zusje van
Frans-Jan, Ankie en
Charlotte van Munster

Geboren
02-04-2016
Emmy
Dochter van
Luuk en Dessi
van Benthum

Jarigen

In dienst
14-03-2016
Jurgen Reuvers
Werkvoorbereider
service en onderhoud

In dienst
01-02-2016
Niels Schonenberg
Stagiair

10.000 m2 verdeeld over twee verdiepingen.
Na de opdrachtverstrekking in week 15 hadden we maar een
vrij korte werkvoorbereidingstijd (3 weken).
Vooral voor Henk was het dus een hele uitdaging om zaken te
engineren, in te kopen en het werk voor te bereiden.
Een belangrijk aspect van het gebouw is de buitengevel
bestaande uit opgaand metselwerk, sierstaal, betonelementen
en sandwich gevelpanelen. Dit in verband met de detaillering
en de specifieke uitstraling die moest worden bereikt.
Hier is veel aandacht naar uitgegaan.
In week 18 zijn we gestart met het grondwerk met achtereen-

In dienst
13-01-2016
John van den Broek
Uitvoerder

Vroegpensioen
15-04-2016
Ad Verbruggen
Timmerman

67 jaar Cornelissen aannemingsbedrijf
1949 - 2016

Verjaardagen Mei
02 Ad Verbruggen
04 Jan van den Berg (Planner)
07 Luuk van Benthum
12 Frans Albers
15 Niels Schonenberg
17 Peter de Wit
18 Joost Geurts van Kessel
27 Patrick Dekkers
31 Antoine van Gerwen

Verjaardagen Juli
05 Jos van der Aa
08 Harm van der Heijden
11 Jowan van Dommelen
11 Frans-Jan van Munster
14 Tommy van Melis
15 Rik van Deijne
18 Willem Verstegen

Verjaardagen Juni
01 Wim de Hoog
04 Stijn van Hout
05 Rob Wester
16 Ria van den Bogaart
19 Sjef Schumans
21 Henk van de Ven
22 Niels de Mol
24 Benny van Rooij
26 Hennie van Oorschot
28 Paul Bruijsten
29 Mari van der Heijden

Verjaardagen Augustus
02 Dave Maas
04 Chiel van Hout
16 Jurgen Reuvers
24 Lambert van Gemert
27 Theo van Doorn

volgens het aanbrengen van 656 stuks mortelschroefpalen.
Aangezien het project in relatief korte tijd is gerealiseerd was er
sprake van een zeer strakke planning.
Voor Marcel Constant en alle andere jongens was dit de
belangrijkste uitdaging, met name het pand op tijd wind- en
waterdicht te krijgen en het storten van de laatste fase begane
grondvloer voor de bouwvakperiode. Het laatste omdat de
vloer dan voldoende tijd kon drogen om dan weer direct na de
bouwvakperiode te starten met de afbouw.
Uiteindelijk na samenwerking met diverse onderaannemers is
het gelukt om de vloer op 16 juli 2015 te storten.
Nogmaals een compliment hiervoor.
Behalve de casco bouw hadden we ook de afbouw in
opdracht. In en na de bouwvakperiode zijn we hier volop mee
gestart zodat we ruim op tijd voor de stellingbouwers en inrichters de werkzaamheden gereed hadden.

Zaterdag 4 juni 2016, 11e editie van de Dag van de Bouw

Dat alles gebeurde binnen de planning zodat op 16 november

Dag van de Bouw is in de loop der jaren uitgegroeid tot een groot

2015 de Sligro officieel kon worden geopend.
Al met al was dit een zeer intensief en uitdagend project wat
naar alle tevredenheid van ons en de klant is gerealiseerd.

en bekend publieksevenement in Nederland. Honderden leden van
Bouwend Nederland, bouw- en infrabedrijven, openen die dag hun

We zijn er trots op dat we een van de mooiste Sligro’s

bouwhekken voor jou. In meerdere regio’s verspreid over heel Neder-

gebouwd hebben.

land kun je komen kijken wat er allemaal gebeurt achter de bouwhekken op een bouwlocatie. Alle info www.dagvandebouw.nl

Je bent van harte uitgenodigd op ons project
Project

Nieuwbouw basisschool De Vijfmaster,
wijkgebouw de Golfstroom en gymzaal

Adres / plaats

Witte de Withstraat te Veghel

Opdrachtgever

SKIPOV / Gemeente Veghel

Start

Januari 2016

Bouwtijd

34 Weken

Projectleider

Jarno van Griensven

Werkvoorbereider

Tony van de Wetering

Uitvoerder

Jan Rooijackers

Feestelijke startceremonie van de nieuwbouw met het ingraven van de schatkist.

Nieuwe projecten

Project

Lange Akker, 57 appartementen

Project

’t Wapen van Reek

Project

Verbouw en uitbreiden CT-scanruimte

Project

Verbouwing Verkoeverafdeling

Adres / plaats

Bosscheweg 57 Berkel-Enschot

Adres / plaats

Nieuw Heijtmorgen 20 Reek

Adres / plaats

Geert Grooteplein Zuid 10 Nijmegen

Adres / plaats

Weg door Jonkerbos 100 Nijmegen

Opdrachtgever

Lemmens Beheer B.V

Opdrachtgever

Gemeente Landerd

Opdrachtgever

Radboud Universitair Medisch Centrum

Opdrachtgever

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Start

Januari 2016

Start

April 2016

Start

Januari 2016

Start

Februari 2016

Bouwtijd

45 Weken

Werkvoorbereider

Jurgen Reuvers

Bouwtijd

22 Weken

Bouwtijd

30 Weken

Projectleider

Ruud Emonds

Projectleider

Wim Hendriks

Projectleider

Wim Hendriks

Belangrijk
voor onze medewerkers

Zorg
De hoge eisen van een specialistische aanpak
• Toenemende vrijheid en eigen verantwoordelijkheid spelen een steeds
belangrijkere rol.
• Aannemingsbedrijven moeten voldoen aan criteria die, door de specialistische aanpak voor de medische sector, steeds hoger komen te liggen.
• Cornelissen realiseert operatiekamers en cleanrooms maar ook nieuwbouw, verbouw en onderhoud van ziekenhuizen en zorginstellingen.
• Het bedrijfsproces gaat altijd door.
Onze flexibiliteit werkt in het voordeel van de klant.

Jos Cornelissen 40 jaar werkzaam bij Cornelissen.

Geslaagd

Bij het bouwen in de gezondheidszorg speelt de toenemende vrijheid
en eigen verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders een steeds belang-

Op 25 januari 2016 is Martijn Teunissen geslaagd voor de studie

rijkere rol. Er zijn daarmee ook meer risico’s ontstaan.

zelfstandig uitvoerder B&U. Nogmaals van harte gefeliciteerd.

De overheid let via haar toezichthouders alleen nog op kwaliteit,
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.
Aannemingsbedrijven die actief zijn in de zorg moeten voldoen aan
criteria die, mede door de specialistische aanpak voor de medische
sector, steeds hoger komen te liggen.
Denk alleen al aan de eisen met betrekking tot hygiëne en een steriele
omgeving.
Diverse ziekenhuizen laten zich door de expertise van Cornelissen
aannemingsbedrijf bijstaan bij de realisatie van operatiekamers en
cleanrooms.
De planning en uitvoering worden zodanig afgestemd dat de omliggende
verblijfsruimten gewoon in gebruik kunnen blijven.

Nieuw tenue voor dames van
Set ’77 Zeeland
Sportief bezig zijn, het verenigingsleven ervaren en je daarvoor inzetten.
Bij Cornelissen hechten we hier veel waarde aan.
Het draagt niet alleen bij aan een goede gezondheid maar ook aan
sociale ontwikkeling voor volwassenen en jeugd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Stichting Vrienden van Bambanani bouwt schooltjes voor
kinderen in Zuid-Afrika en leidt daarnaast onderwijzers op.
Samen met BSU hebben we de handen ineengeslagen en het mogelijk
gemaakt om de eerste schooltjes te voorzien van laptops.
Normaliter zouden de vervangen laptops verkocht worden, maar we
hebben de keuze gemaakt om ze aan Bambanani te schenken.
Stephan Daverveld: “Wat is mooier en duurzamer dan apparatuur een
tweede leven gunnen in Zuid-Afrika en dan ook nog op de schooltjes
Fotografie www.carindeben.com

van Bambanani?” www.bambanani.org

Samen trappen we Duchenne de wereld uit
Na tien mooie edities in de Benelux, gaat in 2016 het roer om!
Duchenne Heroes blijft hetzelfde, maar met compleet nieuwe routes!
In zeven dagen van Saarland (DL) naar Noord-Brabant (NL) over een
prachtige route van 700 of 500 kilometer. Duchenne Heroes werkt samen
met Duchenne Parent Project (DPP), een onafhankelijke stichting opgericht
in 1994. Mede dankzij de sponsoring van Duchenne Heroes is er hoop
op een medicijn tegen Duchenne.
www.duchenneheroes.nl

www.cornelissenbouw.nl
facebook.com/cornelissenbouw
twitter.com/cornelissenbouw

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus 2016.
Ideeën of mededelingen kun je deponeren in de ideeënbus.
Ook personeelsaangelegenheden zoals data van huwelijken, jubilea
of geboorten horen wij graag, zodat we deze ook kunnen vermelden

bouwen in balans
Cornelissen aannemingsbedrijf b.v.
Boekelsedijk 22a 5411 NX Zeeland
Postbus 43 5410 AA Zeeland
T 0486 45 16 08 - F 0486 45 33 03 - info@cornelissenbouw.nl

in de nieuwsbrief.
Deze mededelingen kun je doorgeven op kantoor bij de receptie.
Wilt u als relatie van Cornelissen aannemingsbedrijf, meer weten van
één van onze disciplines of projecten, dan vernemen wij dit ook graag.

