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Ze zeggen wel eens dat de tijd steeds sneller
gaat naarmate je ouder wordt. Met Kerst nu al
voor de deur, terwijl de zomer voor ons gevoel
nog maar net een maand geleden is, beginnen
we het te geloven. Maar het was natuurlijk
ook niet zomaar een zomer. Zoveel warmte
en voor zo’n lange periode hebben we nog
niet vaak meegemaakt. Het was een uitdaging
voor onze medewerkers, maar ook voor onze
verf. Het is dankzij ons enthousiasme én onze
kennis van materialen dat we de klanten toch
konden blijven helpen.
De verf is goed opgedroogd, maar het werk gelukkig nog lang
niet. We hebben weer prachtige opdrachten mogen aannemen.
Steeds vaker ook voor langdurige periodes.

Klanten vertrouwen in Noom als stabiele en kundige partij
voor compleet vastgoedonderhoud en dat doet ons ontzettend goed. Want we doen het al een tijdje, maar zien nu
steeds vaker dat het ook echt gezien en gewaardeerd wordt.
Nog niet iedereen kent onze brede dienstverlening overigens. Zo zei een stagiair onlangs ‘Ik wist niet dat jullie zoveel
deden, als schilder’. Dus we blijven het vertellen, ook in deze
nieuwsbrief weer.
Zo stelt bijvoorbeeld onze nieuwe projectleider Peter zich
aan u voor. Met zijn toegevoegde kennis en zijn plezier in
het vak in de breedste zin van het woord, kunnen we weer
extra stappen zetten. Stappen richting een mooi 2019.
Een nieuw jaar waarin energietransitie en vastgoedonderhoud elkaar een hand zullen geven. En een jaar waarin we
weer ons uiterste best zullen doen om onze medewerkers
een mooie werkplek te bieden. Dat deden we al, maar de
huidige krapte op de arbeidsmarkt heeft ons nog creatiever
gemaakt. Noom is er, meer dan ooit, voor haar klanten én
haar medewerkers. Wat mogen we voor u betekenen?
Johan en Jan Noom
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“Het is op veel vlakken prettig samenwerken.
Dat komt door de kwaliteit die ze leveren en
hun heldere communicatie, ook wanneer er
eens iets fout gaat.“

recensie

PRETTIG SAMENWERKEN

Poortvliet Bouwadvies
“Er moeten mensen zijn die zuinig zijn op onze
monumenten, want er bestaan er ook die dat niet
zijn”, aldus Jaco Poortvliet van Poortvliet Bouwadvies.
Onze zakelijke wegen kruisen elkaar regelmatig, in
allerlei projecten. “Binnenkort ook weer, bij de kademuren van Veere. Ik vind het fijn dat Noom het
schilderwerk gaat doen, want dan heb ik er verder
geen zorgen aan.”
Jaco geeft advies aan allerlei partijen, van bedrijven en gemeenten tot
particulieren. Het liefst is hij betrokken bij de restauratie van monumentale gebouwen. “Dat heb ik niet altijd gehad, maar toen ik tijdens mijn
baan bij de gemeente Middelburg mee mocht werken aan de restauratie van de Oostkerk, was ik ineens verkocht. Het leuke van de restauratie van oude monumenten is dat je niet weet wat je tegenkomt. Ieder
pand is uniek. Het is altijd een verrassing.”

KERK OOST-SOUBURG
Jaco is ook betrokken bij de instandhouding van de PKN kerk in
Oost-Souburg. “Ik ben er kerkrentmeester, dus onder meer verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen en het onderhoud. Voor het schilderwerk schakel ik regelmatig Noom in.
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Een mooi verhaal over Noom?
mail het naar redactie@schildernoom.nl

Volgend jaar nemen ze de buitenkozijnen weer voor hun rekening. De
Protestantse Gemeente Oost-Souburg gaat overigens voor de komende tien jaar met Noom in zee, zo is afgesproken. Het is namelijk op veel
vlakken prettig samenwerken. Dat komt door de kwaliteit die ze leveren en hun heldere communicatie, ook wanneer er eens iets fout gaat.
Ze hebben een no-nonsense mentaliteit en zijn eerlijk. Dat vind ik, ook
in mijn eigen werk, erg belangrijk.”
Johan Noom en Jaco Poorvliet zijn op exact dezelfde dag geboren.
Schept dat nog een band? “Nee, maar het is grappig, dat wel. Onze
band is vooral gevormd door de samenwerkingsmomenten door de
jaren heen. We weten wat we aan elkaar hebben en dat is veel waard.”
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www.schildernoom.nl
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De vorige website was zowel grafisch als technisch
behoorlijk gedateerd. De techniek heeft de laatste
jaren een enorme vlucht genomen en het smartphone gebruik is explosief gestegen, daarom was
het hard nodig om onze website te vernieuwen.
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Met de nieuwe website komt de presentatie van ons
bedrijf echt ‘uit de verf’ door een combinatie van
onze herkenbare huisstijl en grote sfeerbeelden. Het
is ons nog makkelijker gemaakt om nieuwsberichten
te plaatsen, zodat u via de website goed op de hoogte
kunt blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen
ons bedrijf.
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GEBRUIKSVRIENDELIJK
We hebben hoog ingezet op gebruiksvriendelijkheid.
Zo zijn alle teksten duidelijk leesbaar, hebben we de
drempel om contact op te nemen zo laag mogelijk
gehouden en de website is nu ook goed leesbaar op
smartphones en tablets, in tegenstelling tot de vorige
website.

Bekijk het resultaat op

www.schildernoom.nl

en!!!!!
Chapeau voor beid
eten.
graag even laten w
Dit wilde wij u toch
oet
Met vriendelijke gr
Dhr en Mevr B
Steenbergen

“OP BASIS VAN VERTROUWEN EN RESPECT HANDELEN,
MAAKT DE WERELD NET IETS MOOIER”

Onze ‘schot in de roos’
Peter de Muijnck
U kent ongetwijfeld de uitdrukking ‘iets met de
paplepel ingegoten krijgen’. Nou, dat is precies hoe
het met Peter en het schildersvak is gegaan. “Mijn
opa had een schildersbedrijf en mijn vader is leraar,
maar had hobbymatig veel liefde voor het vak.
Vanaf mijn twaalfde heeft hij me de kneepjes van
het schilderen geleerd. Ik was meteen met het virus
besmet en dat heeft me nooit meer losgelaten.”
“Na mijn mavodiploma zeiden mensen om me heen:
‘Ga toch naar de MTS’. Maar ik wilde meteen het
schildersvak in. Dat heb ik ook gedaan en daar heb ik
nooit spijt van gehad.” Een andere goede beslissing
uit die tijd was de aanschaf van een snelle scooter.
“Ik groeide op in Borssele, een dorpje dat enigszins
achteraf ligt. Toen ik op mijn zestiende een scooter
kocht, kon ik ineens overal naar toe. Ik ben nogal een
type dat altijd op zoek is naar iets nieuws, dus om zo
jong zo mobiel te zijn was fantastisch!”
Van zijn zestiende tot zijn twintigste
werkte Peter bij een schildersbedrijf.
“Daarna ging ik in de commercie werken.
Als vertegenwoordiger reisde ik zes jaar
lang langs allerlei stukadoors-, aannemers- en schildersbedrijven in Zuidwest
Nederland. Zo leerde ik ook Schildersbedrijf Noom kennen. Het leuke aan dit bedrijf, vond ik, is dat het zo breed georiënteerd is. Dus
toen ik na die zes jaar als vertegenwoordiger terug de
praktijk in wilde, zag ik een baan bij Noom wel zitten.”

“Ik wilde meteen het schildersvak in.
Dat heb ik ook gedaan en daar heb ik
nooit spijt van gehad.”

Dat was ongeveer een half jaar geleden. Precies op
een moment dat Johan en Jan regelmatig overliepen van het werk en wel wat extra handjes konden
gebruiken. Peter werd aangenomen als projectleider.
Een schot in de roos voor het bedrijf. “Aan mij de
taak om klantgesprekken te voeren en projecten in
goede banen te leiden. Tenminste, de grote lijnen
dan. De valkuil is dat je alles op je wilt nemen, maar
je moet ook weten wat je aan je voorman of schilders
over kunt laten. Gelukkig kan ik op hen vertrouwen,
dus dit werkt heel goed. Sowieso is werken bij Noom
heel fijn. Ze hebben echt oog voor het welzijn van iedereen. Die relatie met elkaar en met de klant is één
van de kernwaarden van het bedrijf. Ik zie het ook als
mijn missie vanuit het Christen zijn om op basis van
vertrouwen en respect te handelen. Dat maakt de
wereld net iets mooier.”
Wat Peters wereld ook wat mooier maakt, is zijn gezin. “Met mijn vrouw en twee dochtertjes van vijf en
twee woon ik in het mooie Westkapelle. En straks zijn
we met eentje meer”, zegt de trotse vader van straks
drie. Nu heb je aan die kleintjes al gauw je handen
vol, maar toch weet Peter nog tijd vrij te maken voor
piano en orgel spelen, taken doen voor de bouwcommissie van de kerk, twee keer per week hardlopen en,
als klap op de vuurpijl, het bouwen van een huis voor
zijn jongste zwager. “Een bedrijf heeft de heipalen in
de grond geslagen, maar met de hele familie bouwen
we het huis zelf. Enorm leerzaam, zo leuk!”, aldus de
enthousiasteling nog steeds van nieuwe dingen houdt.
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Kantoor Agridienst
te Steenbergen
Al vrij snel na de feestdagen staat het binnenschilderwerk bij de kantoren van Agridienst op de planning.

reclameatelier

Van der Meer Reclameatelier
Nijverheidsweg 21
4311 GD Bruinisse
T 0111 48 4084
F 0111 48 4085
E info@arievandermeer.nl
I www.arievandermeer.nl

Project
Fleetmarking
Opdrachtgever
Noom Schildersbedrijf
Object
Schaftkeet
Kleuren
Schaal
1:30

Nat
Nieuwbouw Calvijn
College te Middelburg
Op deze school gaan we, in opdracht van BB Schrijver,
aan de slag met het behang- en schilderwerk.

Datum
7 maart 2015

Kleuren zijn niet geheel representatief
voor het eindresultaat. Op nieuwe ontwerpen
berusten auteursrechten. Uw opdracht voor
uitvoering van bijgaand project door
Van der Meer betekent automatisch
auteursrechtelijke toestemming. In
uiteindelijke positionering kunnen lichte
afwijkingen optreden.

Sint Maartensdijk
Telefoon 0166 663 804
info@schildernoom.nl
Kapelle
Telefoon 0113 340 235
info@schildernoom.nl

VVE Bastion Orange
te Bergen op Zoom
We kwamen pas een meer-jarenonderhoudsplan overeen. Leuk!
Komend jaar staat de eerste schilderbeurt op de planning.

Vlissingen
Telefoon 0118 310 076
www.schildernoom.nl

Stadhuis te Veere
In opdracht van de gemeente Veere gaan we, zoals in het
meer-jarenonderhoudsplan is opgenomen, het schilderwerk
aan het stadhuis uitvoeren.

Schilder Noom
wenst u een

GOED &
GEZOND

2019!
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Vormgeving
NDRK Creatieve Communicatie
www.ndrk.nl

Slagerij Maros te Goes
Slagerij en barbecuespecialist Maros Goes heeft een nieuw
bedrijfspand met kantoor. Wij mogen er het behang- en binnen-schilderwerk verzorgen.

