
2
Hotel Mondragon

weer de parel van Zierikzee

PROJECT UITGELICHT

EEN BLIK  TERUG EN VOORUIT
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2019, jaar van gepaste 
trots en dankbaarheid

Inhoud
In memoriam

Hotel Mondragon weer 
de parel van Zierikzee

Noom is een aanrader

Noomiaans: ‘Schilder 
in hart en nieren’

Lakken vind ik het 
leukst

Nat

Dankbaarheid dat we terug mogen kijken op een jaar 
zonder ongevallen is er zeker ook. Regelmatig werken 
we op grote hoogten, maar door veilig te werken, 
staan we aan het eind van iedere dag weer gezond 
en wel met beide benen op de grond. Een grond (lees 
onze natuur) waar we overigens ook dankbaar voor en 
zuinig op moeten zijn. In 2010 bouwden we ons pand 
daarom al gasloos en komend jaar zullen we, dankzij 
de plaatsing van zonnepanelen op ons dak, nul op de 
meter realiseren. Samen met onze volledig elektrische 
bedrijfsauto zetten we zo weer een belangrijke stap in 
de goede richting. En ja, als ik het mag zeggen, daar 
ben ik dan ook weer best trots op.

Ik wens voor u hetzelfde, trots en dankbaarheid, want 
het geeft een bijzonder fijn gevoel.

Jan Leendert 
Noom

Onze vader en opa is overleden op 7 
oktober 2019 op de leeftijd van 85 jaar. 
Hij was jarenlang eigenaar van Schilder 
Noom en heeft veel voor het bedrijf 
betekent. In 2000 droeg hij het bedrijf 
over aan zijn zoon Johan.
  
Wij wensen onze moeder, oma en de 
overige familie veel sterkte toe.

27-10-1933 - 7-10-2019

IN MEMORIAM

Het eind van het jaar is zo’n typisch moment 
waarop je terugblikt op de afgelopen twaalf 
maanden. Dat deed ik zojuist ook en wat ik 

voelde was trots en dankbaarheid. Want wat 
ben ik trots op het vele werk dat we dit jaar 

verricht hebben en dankbaar voor het vertrou-
wen dat we kregen van zoveel particulieren 

en bedrijven. Dat maakt me trots op onze 
medewerkers én de leerlingen die met ons 

meelopen. Zij zorgen er steeds voor dat het 
vertrouwen groeit. Het levert ons niet alleen 

veel, maar ook bijzonder mooie klussen op. Dit 
jaar was één daarvan Mondragon. Een uniek 

project waar we onze expertise volledig in 
kwijt konden. Hierover leest u meer in deze 

nieuwsbrief. 



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

“Er was exclusiviteit en dus deugdelijk schilderwerk 
nodig. Juist daarom besloot ik om Noom in te schake-
len. We werken vaker samen en dat bevalt steeds goed”, 
aldus Hans. Marnix van der Slikke, calculator bij Noom, 
had er allereerst zijn handen vol aan om de juiste bere-
kening te maken. “Je hebt deels met een monumentaal 
pand te maken, maar ook met nieuwbouw. Er waren 
bovendien veel hoogteverschillen en het ging om zowel 
binnen- en buitenschilderwerk als behang- en glaswerk. 
En dat alles niet met standaard materialen, maar alle-
maal vrij exclusief. Dat maakte het een heel complex, 
maar vooral interessant project. Dit soort projecten zijn 
voor ons de kers op de taart.”

Zo ervaarde Hans dat ook. “Je ziet dat de vaklieden er 
plezier in hebben om aan zoiets moois mee te werken. 
Dat is ook belangrijk, vooral bij een project als deze, 
waar een flinke tijdsdruk op stond. Dan valt of staat het 
project met een prettige samenwerking. En met een 
glimlach kom je gewoon verder. Er was in de eindfa-
se zo’n 50 á 60 man tegelijk aan het werk. In goede 
harmonie werkten ze als een treintje achter elkaar alle 
kamers af.”

Maar zoals bij iedere bouw, kom je onderweg wat uit-
dagingen tegen. “Er was een keer een probleempje met 
een speciaal soort behang in een ruimte. Het gevaar is, 
dat wanneer dit vertraging oplevert, dit doorwerkt in de 
complete planning van het project, want iedereen is van 
elkaar afhankelijk. Maar Noom loste het super goed op. 
Uiteindelijk is het hele project zelfs drie weken voor de 
deadline opgeleverd.”

Het eindresultaat mag er zijn. “Het is nog mooier 
geworden dan we voor ogen hadden. Samen met onze 
onderaannemers zijn we apetrots”, zegt Hans. “Nadat 
het in verval was geraakt, staat nu, twintig jaar later, de 
parel van Zierikzee weer te schitteren.”
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“Er was exclusiviteit en dus deugdelijk 
schilderwerk nodig. Juist daarom besloot ik 
om Noom in te schakelen. We werken vaker 
samen en dat bevalt steeds goed.”

In september 2018 startte Bouwbedrijf Boogert met een uitdagend project. 
Het oude Mondragon-pand in Zierikzee renoveren en in combinatie met 
nieuwbouw omturnen tot een luxe hotel. “Met de juiste samenwerkingspart-
ners in het bouwteam, konden we deze speciale klus wel klaren”, zegt Hans 
Boogert. Noom was één van die partners.

PROJECT UITGELICHT

Hotel Mondragon 
(weer) de parel van Zierikzee



“Noom is een aanrader”
Naomi van ’t Hof (18 jaar) loopt tien weken 
stage bij ons op kantoor. “Ik heb het heel 
erg naar mijn zin. Het is ontzettend leer-
zaam en ik word hier echt goed begeleid.”

Naomi volgt de opleiding Office Assistent 
op het Hoornbeeck College. “Ik zit nu in het 
tweede jaar en dit is mijn tweede stage. De 
eerste liep ik bij Ardi Keukens. Ook daar vond 
ik het erg leuk. Ik heb er zelfs een bijbaantje 
aan overgehouden.”
Ieder begin is spannend, ook voor Naomi. “In 
het begin is het best spannend om de telefoon 
op te nemen. Je wilt alles namelijk het liefst 
meteen goed doen, maar je weet nog niet 
veel. En toen ik bij een vergadering met alle 
werknemers ineens aan de kop van de tafel 
moest gaan zitten notuleren, was dat ook 
even wennen. Anita heeft me gelukkig wel 
heel goed op weg geholpen met alles. En ook 
voor vragen kan ik altijd bij haar terecht.” 
Het gaat inmiddels harstikke goed. “Collega’s 
zeggen dat ze blij zijn dat ik er ben en dat ik 

zoveel werk voor 
hen uit handen 
neem. Dat vind 
ik ook het leuk-
ste van assistent 
zijn, dat je col-
lega’s tevreden 
kunt stellen met 
het werk dat je voor 
hen verricht.” Maar 
toch ziet Naomi zich later niet op een kantoor 
werken. “Bij Ardi merkte ik hoe leuk ik het 
vind om met klanten om te gaan, dus ik denk 
dat ik de verkoop in wil. Maar ik maak mijn 
opleiding wel eerst af hoor!”
Los daarvan zou ze zo teruggaan naar Noom. 
“De sfeer is hier heel fijn, er is goed contact 
met collega’s onderling. Het voelt vertrouwd 
en ik kan hier mezelf zijn. Daarbij is deze stage 
ook heel leerzaam en krijg ik hier alle kans 
om me te ontwikkelen. Ik zou Noom dan ook 
zeker bij anderen aanbevelen!”

NAOMI VAN ‘T HOF
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Erjan de Jonge: 
schilder in hart en 
nieren
Zo’n drie en half jaar geleden kwam Erjan de Jonge 
bij Schildersbedrijf Noom werken. Hij is een schilder 
in hart en nieren. “Ik vind het leuk om met mijn 
handen te werken en creatief bezig te zijn. Dingen 
opknappen en van niets iets maken.”

Erjan was al jaren schilder, voordat hij naar Noom 
kwam. “Ik wilde graag meer afwisseling in mijn werk, 
dus ging ik op zoek naar een nieuwe werkgever. 
Het liefst een wat kleiner bedrijf, want dan krijg je 
al schilder al gauw meer verschillende klussen op je 
pad. Schildersbedrijf Noom sprak me erg aan. Ik hou 
me hier vooral bezig met binnen- en buitenschilder-
werk bij mensen thuis. Maar doe ik ook behangklus-
sen en soms help ik mee bij grote karweien.”

Een heel mooi karwei was bijvoorbeeld het aanbrengen van 
een fotobehang van een enorm formaat. “Veertien meter 
lang, uit één stuk!”, weet Erjan nog. “We hebben het foto-
behang met z’n vieren opgehangen. Dat was erg leuk om 
mee te maken. Maar zo maak ik vaker bijzondere momen-
ten mee. En dan hoeft het niet eens om grote karweien te 
gaan. Zo was er een keer brandschade geweest bij een me-
vrouw thuis. We hebben alles aangepakt: wanden, kozijnen, 
deuren en plafonds. Als alles dan weer helemaal netjes is en 
je ziet hoe blij die mevrouw er mee is, dan is dat erg mooi 
om mee te maken.”

Dat Erjan vaak alleen aan het werk is, deert hem niet. “Ik 
werk graag samen hoor, maar ik vind het ook lekker om al-
leen te werken en mijn eigen ding te doen. Daar krijg ik bij 
Noom ook alle ruimte voor. Mits ik maar kwaliteit aflever 
natuurlijk, dat is logisch. En helemaal alleen ben je niet hè. 
Je bent bij mensen thuis, dus hebt daar ook veel contact 
mee. Die wisselende contacten met al die verschillende 
mensen vind ik ook erg leuk. Ik kan met iedereen goed 
overweg.”

Thuis in Oosterland zit Erjan ook alles behalve alleen. 
“Samen met mijn vrouw heb ik twee prachtige dochters 
van 3,5 jaar en 11 maanden. Daar geniet ik enorm van.” Zijn 
dochters zijn nog te jong, maar het liefst zou Erjan wel 
graag aan andere jongeren willen laten zien hoe mooi het 
schildersvak is. “Er zijn wel een paar, maar naar mijn me-
ning nog veel te weinig leerlingen te vinden voor ons vak. Ik 
zou het leuk vinden om hen het schildersvak te leren. En bij 
Noom krijgen ze, net als alle medewerkers overigens, ook 
alle kans om extra cursussen te volgen en zich te ontwik-
kelen. Dus als ik een oproep mag doen: meld je aan! Loop 
eens mee en ervaar het zelf.”
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“Als alles dan 
weer helemaal 
netjes is en je ziet 
hoe blij die 
mevrouw er mee 
is, dan is dat erg 
mooi om mee 
te maken.”

“Lakken vind ik het leukst”
LENNARD HEIJBOER

Helemaal zeker weet Lennard Heijboer (15 
jaar) het nog niet, maar het zou zo maar 
eens kunnen dat hij later schilder wordt. 
“Als ik nu zou kiezen, denk ik wel dat ik 
voor het schildersvak ga.”

Lennard zit in het vierde jaar van het Calvijn 
College. “Dit jaar lopen we een groot deel van 
het jaar stage. Eerder liep ik al mee bij een 
timmerman. Dat vond ik super leuk. En nu 
loop ik al drie maanden stage bij Noom. Ook 
schilderen vind ik een heel leuk vak. Ik twijfel 
dus nog een beetje wat ik later wil gaan doen. 
Maar als ik voor het schildersvak kies, dan zou 
ik graag bij Noom willen gaan werken.”
Nou zijn we natuurlijk ook benieuwd waarom 
Lennard dat graag zou willen. Eerst krijgen 
we een heel nuchter antwoord. “Omdat ik 
nog nergens anders stage gelopen heb en het 
hier ken.” Maar gelukkig volgt daar nog een 

nadere toelichting op: “Ik heb het hier erg 
naar mijn zin. Ik word goed begeleid door mijn 
stagebegeleider Wijnand Nobel en ken al veel 
collega’s waar ik goed mee kan opschieten. Ze 
zeggen dat ik het schilderen in mijn vingers 
heb. Dat is wel leuk om te horen.”
Lennard heeft de afgelopen maanden al mo-
gen schuren, kitten, gevels sausen en kozijnen 
gronden en lakken. “Eigenlijk heb ik alles al 
mogen doen. Dat had ik vooraf niet verwacht. 
Ik leer constant bij van de jongens. Schu-
ren vond ik nog best moeilijk, want je moet 
precies het juiste schuurpapier gebruiken en 
zorgen dat er geen krassen in het hout komen. 
Lakken vind ik het leukst. Dan heb je zo’n 
mooi glanzend resultaat.”
Dat klinkt als een schilder in de dop. Maar 
eerst gaat Lennard nog wat doorleren. “Mis-
schien dat het wel de schildersopleiding van 
Scalda wordt.” De tijd zal het leren. 
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In opdracht van bouwgroep Schrijver starten we in januari 

2020 bij Zorggroep Ter Weel Krabbendijke. We zullen hier glas, 

behang en schilderwerk uitvoeren. De oplevering staat medio 

juli 2020 gepland.

Zorggroep Ter Weel
te Krabbendijke

Vormgeving 
NDRK Creatieve Communicatie

www.ndrk.nl

Sint Maartensdijk
Telefoon 0166 663 804
info@schildernoom.nl

Kapelle
Telefoon 0113 340 235
info@schildernoom.nl

Zierikzee
Telefoon 0111 412 567

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

4

Bij familie Van der Maas uit Goes starten we medio 

februari met behang- en schilderwerk aan hun prachtige 

nieuwe woning in Goese Diep.

Streekmuseum De Meestoof te Sint-Annaland is druk 

doende met de uitbreiding aan haar pand. Medio 

februari is het tijd voor het binnenschilderwerk. 

Dat verzorgen wij.

Fam. Van der Maas
te Goes

De Meestoof 
te Sint-Annaland

In het voorjaar helpen we mee met het verduurzamen van 

twee locaties van de WVS Groep in Bergen op Zoom en 

Roosendaal. Aan ons de mooie taak om alle buitenbegla-

zing te vervangen voor HR++ glas en nadien alle kozijnen 

te schilderen. 

WVS Groep 
te Bergen op Zoom

Zorgcentrum Ten Anker in Tholen ondergaat een

restyling. Begin 2020 starten wij er met het binnen-

schilderwerk en behangwerk. Medio maart zal

het gereed zijn.

Zorgcentrum 
Ten Anker 

te Tholen
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Schilder Noom
wenst u een 

GOED & 
GEZOND
2020!

Nat


