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Bouwraadhuis

ontwerpers & ingenieurs

PRETTIG SAMENWERKEN

EEN BLIK  TERUG EN VOORUIT
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De kunst van het 
anticiperen

Hotel Mondragon

Inhoud
De kunst van het
anticiperen

Prettig samenwerken:
Bouwraadhuis

100 jaar Woon-
boulevard Poortvliet

Noomiaans:
‘Een ervaren vakman’

Nat

Die vakmensen hebben we ook hard nodig, vandaag de dag, 
want er is veel vraag naar onderhoud. Het is een logisch 
gevolg van de crisis. In die tijd van financiële onzekerheid 
wordt onderhoud vaak even uitgesteld om kosten te be-
sparen. Nu het weer beter gaat met de economie, is er een 
inhaalslag nodig. Bij Noom gaan we natuurlijk voort- 
varend aan de slag met de mooie opdrachten die ons toe-
komen. Van onderhoud aan een particuliere woning tot het 
complete schilderwerk bij Hotel Mondragon in Zierikzee, bij 
verzorgingstehuis Ter Weel in Krabbendijke en bij projecten 
van woningcorporaties Stadlander en RWS. Maar soms is 
het lastig om aan de grote vraag te voldoen. Daarom zijn we 
steeds op zoek naar nieuwe vakmensen, leiden we 
leerlingen ook zelf op en enthousiasmeren we jongeren op 
school over ons mooie vak. En dat is niet zo moeilijk, want 
oh wat hebben we een prachtig vak. Ik hoop dat u dat weer 
herkent in deze nieuwsbrief.

Johan en Jan Noom

Tijdens extreme hitte proberen we ons werk aan verschillende zij-
den van een gebouw zo te plannen, dat we zoveel mogelijk in de 
schaduw werken. En als we een hoosbui verwachten, houden we 
daar ver van tevoren al rekening mee in verband met de droog- 
en uithardingstijd van de verf. Maar er zijn ook andere factoren, 
zoals stof en onweersbeestjes. Hierop kun je niet plannen, maar 
gelukkig hebben we ervaren vakmensen in dienst, die zich ter 
plekke aan kunnen passen aan de omstandigheden.

De ene keer vallen de mussen van het dak 
en de andere keer vallen de hagelstenen 
dóór het dak. Dat is zo’n beetje het Neder-
landse zomerklimaat van tegenwoordig. 
Kijk, dat de zomers langer duren is heel 
mooi. Daar hoor je ons niet over klagen. 
Zeker niet in ons vak. We proberen er zo 
goed mogelijk op te anticiperen. 

NOG EVEN AFTELLEN



Een mooi verhaal over Noom?
mail het naar redactie@schildernoom.nl

“En we komen elkaar regelmatig tegen bij projecten waar we allebei 
bij betrokken zijn”, vult Jeroen Brouwer van Bouwraadhuis aan. “Je 
ziet dat de schilders van Noom goed werk leveren en dat je kunt 
vertrouwen op hun expertise. Dat was ook de reden waarom we bij 
Noom te rade gingen toen we een onderhoudsplan voor ons eigen 
pand nodig hadden.
Ons pand dateert van 1914 en dreigde, voordat wij het kochten, in 
verval te raken. Wij renoveerden het volledig en dachten ‘zo, nu kan 

het er wel even tegen’. Maar dat bleek niet zo te werken. Het schil-
derwerk heeft regelmatig aandacht nodig. Daarom schakelden we 
Noom in voor het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan.  

UITSTRALING
Behalve dat het kosten bespaart doordat je problemen als houtrot 
voorkomt, blijft de uitstraling van het pand ook goed. Het schilder-
werk is hierin bepalend. We vinden dit niet alleen belangrijk voor het 
behoud van de charme van het pand. Een mooie uitstraling is zeker 
ook voornaam voor ons imago als ontwerp- en ingenieursbureau. 
Daar hoort een mooi pand met een nette uitstraling bij. 

We hadden destijds ook voor een heel modern pand kunnen kiezen 
overigens. Dat had net zo goed bij ons gepast, omdat onze archi- 
tectuurafdeling ook veel moderne ontwerpen maakt voor de 
utiliteitsbouw, zoals kantoren en praktijken. Waarschijnlijk hadden 
we dan minder aan onderhoud moeten doen. Maar we wilden het 
charmante raadshuis redden van het verval. En nu, met de hulp van 
Noom, hebben we het onderhoud prima onder controle. En als ze 
zien dat er iets extra’s nodig is, overleggen ze dit altijd eerst met ons. 
Dat werkt heel prettig.” 
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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.“

In het oude raadshuis van Reimerswaal in Kruinin-
gen is Bouwraadhuis gevestigd. Een ontwerp- en 
ingenieursbureau dat actief is in de utiliteitsbouw en 
woningbouw in Zuidwest-Nederland. Een mooi  
bedrijf met fijne mensen. Ze hebben ons jaren  
geleden geholpen met de ontwerpschetsen en de 
bouwvoorbereiding voor onze nieuwbouw in Sint 
Maartensdijk. Wij verzorgen op onze beurt het  
schilderwerk van hun prachtige oude pand.

PRETTIG SAMENWERKEN

Bouwraadhuis 
ontwerpers & ingenieurs



Hotel Mondragon
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Dit jaar viert Woonboulevard Poortvliet haar 100-jarig bestaan. We feliciteren familie Bouman van 
harte met deze fantastische mijlpaal en bedanken hen voor hun vertrouwen in ons bedrijf. 
Op naar de 125 jaar! Ook die mijlpaal zouden we graag weer meevieren. 

Cees Koopman: een 
ervaren vakman
Vrienden van mijn vader waren schilders en zo rolde 
ik een beetje in het vak. Vanaf mijn 16e werk ik al bij 
Schildersbedrijf Noom en nu, zeventien jaar later, heb 
ik het nog steeds goed naar mijn zin. 

Ik kan er echt van genieten om een mooi deurtje in 
de lak te zetten en vooral om te zien dat mensen er 
tevreden mee zijn. Maar het maakt me niet uit of ik nu 
bij particulieren thuis aan het werk ben, of op een grote 
klus, zoals een heel flatgebouw. Wel vind ik het mooi om 
wat extra uitdaging te hebben, bijvoorbeeld wanneer er 
houtrot bij komt kijken of een stukje stucwerk. 

Het mooiste van mijn vak vind ik toch wel de vrijheid. 
Bij Schildersbedrijf Noom kan ik zelf mijn werk indelen, 
ben ik veel buiten bezig en steeds op een andere plek 
aan het werk. Sinds kort mag ik ook een leerling schilder 
begeleiden. Het is leuk om te zien dat het bij hem steeds 
makkelijker en beter gaat. Dat is ook het mooie van er-
varing opdoen. Op een gegeven moment krijg je routine 
in je werk, kun je wat meer aandacht aan je collega’s en 
andere mensen om je heen besteden en toch een mooi 
stukje schilderwerk afleveren. 

Routine wil trouwens zeker niet zeggen dat het werk saai 
wordt hoor. Uitdagingen zijn er bij Schildersbedrijf Noom 
ook genoeg. Vorig jaar mocht ik bijvoorbeeld een cursus voor 
voorman volgen. Dat boden ze me zelf aan. 

‘Routine wil zeker niet zeggen dat 
het werk saai wordt hoor. 
Uitdagingen zijn er bij Schilders-
bedrijf Noom genoeg.’

‘ IK  KAN ER ECHT VAN GENIETEN OM 
EEN MOOI DEURTJE IN DE LAK TE 
ZETTEN EN VOORAL OM TE Z IEN DAT 
MENSEN ER TEVREDEN MEE Z I JN.’
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EEN FANTASTISCHE MIJLPAAL

NOG EVEN AFTELLEN

100 jaar
Woonboulevard 
Poortvliet

Na de bouwvak mogen we aan de slag met het binnen- en buitenschilderwerk, de wandafwer-
king en het plaatsen van glas bij Hotel Mondragon te Zierikzee. We kunnen niet wachten!



In Oostvoorne verzorgen we, in opdracht van bouwbedrijf 

Boogert, het binnen- en buitenschilderwerk.

18 woningen
te Oostvoorne

Vormgeving 
NDRK Creatieve Communicatie

www.ndrk.nl

Sint Maartensdijk
Telefoon 0166 663 804
info@schildernoom.nl

Kapelle
Telefoon 0113 340 235
info@schildernoom.nl

Vlissingen
Telefoon 0118 310 076

www.schildernoom.nl

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

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. 

Project
Fleetmarking

Opdrachtgever
Noom Schildersbedrijf

Object
Schaftkeet

Kleuren
-

Schaal
1:30

Datum
7 maart 2015
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Enkele jaren geleden mochten we het schilderwerk uit-

voeren tijdens de restauratie, ook dit jaar zullen we het 

buitenschilderwerk van landgoed De Vijverhoeve gaan 

onderhouden.

Van kantoor tot loodsen. Bij DLF in Kapelle mogen we het 

schilderwerk, inclusief volledige kleurverandering, verzorgen. 

Het hele terrein krijgt een metamorfose. 

Landgoed De Vijver-
hoeve te Huijbergen

DLF te Kapelle

Bij familie Boer in Poortvliet doen we al jarenlang het onder-

houd aan hun mooie woning. Onze schilders kennen hen en 

andersom. We zijn blij dat we steeds terug mogen komen.

Fam. Boer te Poortvliet

Dit restaurant wordt compleet gerestyled, zelfs

inclusief speelse skyboxen. Wij zijn erbij voor het behang-

en schilderwerk. 

Restaurant Spijs
te Poortvliet

Nat


