Augustus 2015

nieuwsbrief

``samen werken
aan kwaliteit``
Een nieuwsbrief waarin weer veel kan worden gepresenteerd van opgeleverde en startende projecten.
Het is de bouw eigen dat het volume van werken
minder goed aansluit met de planning binnen de
onderneming. Kracht van de onderneming is om hier
flexibel mee om te kunnen gaan, daarom zeggen wij
ook zelden nee.
Doelstelling blijft om vaste relaties te bedienen voor
het leven en niet éénmalig.
Hiervoor hebben we ook alle kennisniveaus in huis.
Om deze kennis te continueren en processen te
borgen start per 1 september 2015 Michiel van
Summeren als commercieel directeur.
Michiel gaat naast zijn commerciële activiteiten de
processen binnen Cornelissen verder uitwerken, wat
gaat leiden tot het nog efficiënter bedienen van onze
klanten en relaties.
Cornelissen wil niet alleen zijn opdrachtgevers
leren kennen maar duidelijk een toegevoegde waarde
zijn.

Nieuwe projecten, meer op de volgende pagina’s

Veel leesplezier.
Erik van Hout

Verder in deze uitgave
> Opgeleverde, nieuwe en lopende projecten
> Uitgelicht: Crematorium Uden
> Even voorstellen
> In the spotlights
> Dag van de bouw was een succes
> Cornelissen ATB team schittert op BFB 2015
> Werken voor de Overheid

Project

Nieuwbouw ZB magazijn

Adres / plaats

Perronlaan Utrecht

Opdrachtgever

Sligro B.V.

Bouwtijd

april 2015 t/m oktober 2015

Projectleider

Tommy van Melis

Opgeleverde projecten

Project

Interne verbouwing Rabobank Boekel

Project

Vervangen van 18 gevelkozijnen Herveld

Project

Nieuw- en verbouw Groenhorst Velp

Project

Adres / plaats

St. Agathaplein 8 Boekel

Adres / plaats

Saturnus 1 t/m 27 en Venus 2 t/m 8 Herveld

Adres / plaats

Pinkenbergseweg 5-f Velp

Adres / plaats Geert Grooteplein Nijmegen

Opdrachtgever

Rabobank Uden - Veghel

Opdrachtgever

Stichting Valburg Wonen

Opdrachtgever

Aeres Groep

Opdrachtgever Radboud UMC Nijmegen

Werkvoorbereider

Sjaak Botden

Werkvoorbereider

Benny van Rooij

Projectleider

Jarno van Griensven

Projectleider

Wim Hendriks

Opgeleverd

26 mei 2015

Opgeleverd

1 juli 2015

Opgeleverd

15 juli 2015

Opgeleverd

21 april 2015

Project

Upgrading en plaatsen van dakkappellen

Project

SKPO onderwijskundige vernieuwing

Westvleugel Gebouw 115

		

St. Antonius Abt

Herhuisvesting MKA fase 2/3 gebouw M303 en M333

Lopende projecten

Project

Brandveiligheidsmaatregelen Compostella

Project

Verbouwing B3BC Kinderafdeling

Adres / plaats

Franciscushof 1 Zeeland

Adres

Tegelseweg 210 Venlo

Opdrachtgever

Brabant Wonen

Opdrachtgever

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Adres / plaats

Stippeneng 2 Wageningen

Adres / plaats

Maasstraat 105 Eindhoven

Werkvoorbereider

Willem van de Lockant

Werkvoorbereider

Benny van Rooij

Opdrachtgever

WUR Wageningen

Opdrachtgever

SKPO Eindhoven

Projectleider

Jarno van Griensven

Projectleider

Ruud Emonds

Uitgelicht project

Project

In de spotlights

Verbouwing uitvaartfaciliteit te Uden

Adres / plaats Belgenlaan 11 te Uden
Opdrachtgever Dela Crematoria Groep B.V.
Projectleider

Jarno van Griensven

Jubilaris 12,5 jaar
28-04-2015
Martijn Teunissen
Uitvoerder

Jubilaris 12,5 jaar
02-06-2015
Rob Wijsman
Timmerman

In dienst
10-04-2015
Twan van den Brand
Werkvoorbereider

In dienst
23-06-2015
Mark van Sleeuwen
Werkvoorbereider

In dienst
01-09-2015
Frans-Jan van Munster
Calculator

Het crematorium aan de Belgenlaan in Uden is aangenomen
na aanbesteding.

Jarigen

De werkzaamheden bestonden uit het slopen van het bestaande
pand tot op het casco.
Daarna is een uitbreiding gemaakt die het pand ongeveer 2
keer zo groot maakt.
Door de uitbreiding is het gebouw een stuk klantvriendelijker
geworden. Zo zijn er speciale gezinskamers gekomen waar
men een avondwake kan houden en 2 grote nieuwe koffieruimtes om na de plechtigheid bij elkaar te komen.
De aula is groter geworden en de ontvangstruimte is volledig

In dienst
01-09-2015
Michiel van Summeren
Commercieel directeur

vernieuwd.

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

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

Geslaagd

Tevens heeft de Dela een vernieuwd kantoorgedeelte gekregen
waardoor de vestiging aan de Volkelseweg te Uden overbodig

Verjaardagen Oktober
01 Ward van Hout
01 Joachim van Son
05 Mark Thijssen
07 Stefan Diebels
21 Carlo Korbmacher
31 Bob van de Pol

Even voorstellen

Op 30-6-2015 is Mike Janssen geslaagd

is geworden, en inmiddels is verkocht.

Verjaardagen September
10 Erik van Hout
13 Sjaak Botden
13 Jarno van Griensven
13 Sebastiaan Mosch
15 Frank van Sonsbeek
29 Matz van der Dussen

onze altijd vriendelijke Iron Lady’s

voor de studie Bouwtechnische bedrijfs-

Het gehele pand heeft een nieuwe buitengevel en compleet

kunde op HBO niveau en heeft daarmee

nieuwe binnen afwerking, opgeleverd inclusief alle interieurwerken,

de officiele titel Bachelor of Building

stofferingen, armaturen etc.

Engineering.

Totale bouwtijd van 18 weken is behaald met de kwaliteit die

Nogmaals van harte gefeliciteerd!

de opdrachtgever voor ogen had bij aanbesteding.

Cornelissen ATB team
schittert op derde editie van
Bike Festival Brabant
Op de foto de 5 dames die bij Cornelissen aannemingsbedrijf werkzaam zijn. Marion, zittend in het midden vooraan, is de receptioniste
van ons bedrijf. Haar voornaamste taak is het beantwoorden van de
telefoon en het te woord staan van de bezoekers aan de balie.
Daarnaast heeft zij meerdere taken, zoals het verzorgen van de post,
het bestellen van kantoorartikelen en allerlei andere voorkomende
taken. Vanwege haar parttimebaan, wordt haar plaats aan de receptie
bij haar afwezigheid, ingevuld door een van de andere dames.
Erik
van Hout

René
Verhallen

Edward
Zonnenberg

Ed
Jacobs

John
Verhallen

William
Geurts

In het weekend van 27 en 28 juni is in Zeeland voor de derde maal het
Bike Festival Brabant georgansieerd waarbij wordt gefietst voor het
goede doel; Stichting NCFS (bekend als de taai-slijmziekte).

Severine, 2e van links, is de managementassistente.
Zij maakt afspraken met relaties, beheert agenda’s, notuleert vergaderingen en assisteert waar mogelijk het managementteam.
Riky links op de foto, Marga rechts, en Ria, links van haar, zijn
verantwoordelijk voor de financiële administratie, de urenregistratie, de
loonadministratie en deels de facturering en de projectadministratie.

Cornelissen ATB team behaalde een mooie zesde plaats in de 24-uurs

Zij hebben allemaal hun eigen taken, maar vullen elkaar, waar nodig,

funklasse, dat smaakt naar meer. Tot volgend jaar.

prima aan.

Nieuwe projecten

Gemzelaar
vastgoed
Project

Nieuwbouw bedrijfshal met dierenverblijven

Project

Realisatie van 6 appartementen

Project

Aanbouw tankgebouw

Project

Verbouwing uitbreiding Aldi-markt

Adres / plaats

Burg. Roozeveld van der Venlaan 7 Geldermalsen

Adres / plaats

Wiekslag 11 Veghel

Adres / plaats

Zilverenberg 9 Den Bosch

Adres / plaats

Vlas en Graan 126 Veghel

Opdrachtgever

Helicon Bedrijfsbureau

Opdrachtgever

Gemzelaar Vastgoed C.V.

Opdrachtgever

Van der Heijden Milieu- en Installatietechniek BV

Opdrachtgever

Aldi Best BV

Bouwtijd

juli 2015 t/m oktober / november 2015

Bouwtijd

± 10 weken vanaf 24 augustus 2015

Start

juli 2015

Start

augustus 2015

Projectleider

Jarno van Griensven

Projectleider

Ruud Emonds

Projectleider

Tommy van Melis

Projectleider

Tommy van Melis

Bouwen voor de Overheid
Duurzaamheid als selectiecriterium

• Werken voor de overheid is voldoen aan hoge eisen.
• De overheid eist een betrouwbare
en hoogwaardige werkomgeving.

Project

Renovatie 135 appartementen

Adres / plaats

Graaf Adolflaan te Zeist

• Openbare gebouwen en penitentiaire inrichtingen.

Opdrachtgever

De Elf Provinciën

• Brandveiligheidsvoorschriften zijn een belangrijk

Bouwtijd

66 weken, start najaar 2015

speerpunt.
• Onderhoud van overheidsgebouwen.
De overheid toont steeds meer ambities op het gebied van duurzaam
bouwen.
De komende jaren zal dit dan ook een steeds belangrijker item worden
en worden bouwpartners voor de overheid hierop geselecteerd.
Wie werkt voor de overheid, wordt gewogen en moet daarbij voldoen
aan hoge eisen.
Zo is een betrouwbare en hoogwaardige werkomgeving een vereiste.
Een logisch gevolg van het feit dat er projecten gerealiseerd worden
in openbare gebouwen en penitentiaire inrichtingen, waarbij zelfs met
bouwbeveiliging gewerkt wordt.
Ook het voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften is een belangrijk

Project

Nieuwbouw van een bedrijfshal met kantoor

speerpunt voor de overheid.

Adres / plaats

Gaanweg Vuren

Omdat wij voldoen aan deze strenge eisen, wordt o.a. het onderhoud

Opdrachtgever

Slagerijen Kaldenberg

van diverse overheidsgebouwen in de regio al ruim dertig jaar aan

Start

Eind september 2015

Cornelissen aannemingsbedrijf toevertrouwd.

Projectleider

Jarno van Griensven

Daar zijn we trots op en willen we graag met jullie delen.

Zeer geslaagd!

Projectleider

Ruud Emonds

Met ruim 400 bezoekers kunnen we spreken van een zeer geslaagde
Dag van de Bouw. Dank aan alle bezoekers & betrokkenen.

Bekijk de foto’s

op

www.cornelissenbouw.nl/dagvandebouw
Project

Nieuwbouw ambulancepost Uden

Adres / plaats Eikenheuvelweg Uden
Opdrachtgever RAV
Omvang

1.619 m2

www.cornelissenbouw.nl

Volgende nieuwsbrief

facebook.com/cornelissenbouw

De volgende nieuwsbrief verschijnt november 2015.
Ideeën of mededelingen kun je deponeren in de ideeënbus.

twitter.com/cornelissenbouw

Ook personeelsaangelegenheden zoals data van huwelijken, jubilea of
geboorten horen wij graag, zodat we deze ook kunnen vermelden in de

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

nieuwsbrief.
Deze mededelingen kun je doorgeven op kantoor bij de receptie.

