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Met de vakantie in het
vooruitzicht willen wij
nog even terugblikken
op het eerste half jaar
van 2005. In die periode hebben wij niet
alleen hard gewerkt, maar wederom een aan-
tal verbeteringen doorgevoerd.
Allereerst hebben wij de handelsactiviteiten
omgedoopt tot Schijf Restoric en daardoor
een stevig en duidelijk merk neergezet. In
combinatie met de advertentie-campagnes
en tv-commercials is hier al sprake van een
zeker succes. Het aantal bezoekers aan ons

warenhuis is daardoor enorm toegenomen.
Van de bezoekers ontvingen wij hele leuke
reacties. Duidelijk was men verrast door de
mogelijkheden die wij bieden. De sterke uit-
straling van Schijf Restoric zal naar verwach-
ting ook in de komende jaren een bijdrage
leveren aan de groei van ons bedrijf. Door dit
soort ontwikkelingen zal een ieder kunnen
waarnemen dat Schijf niet alleen een veel-
zijdig aannemersbedrijf is, maar tevens een
trendsetter op het gebied van hergebruik van
materialen waardoor tegelijkertijd het milieu
wordt gespaard.
Het afgelopen halfjaar vertoonden al onze
werkmaatschappijen een lichte groei.

Voor ons is dat een bewijs dat wij de juiste
koers varen.
Vanzelfsprekendblijvenwij de kwaliteit bewa-
ken en luisteren naar onze opdrachtgevers,
zodat wij tijdig kunnen anticiperen op hun
wensen. Op die manier zijn wij een betrouw-
bare partner.
Vol vertrouwen kijkenwij naar de toekomst en
steeds zullen wij laten zien waar wij sterk in
zijn: betrouwbaar, efficiënt en concurrerend!
Tot slot wil ik alle medewerkers, opdracht-
gevers en overige relaties een fijne vakantie
toewensen.

Teun Stam

Schijf Restoric
timmert aan de weg

Om Schijf Restoric onmiddellijk de nodige
bekendheid te geven werden tv-commer-
cials uitgezonden op AT5 en tegelijkertijd

35.000 flyers verspreid. In maart waren wij
met een spectaculaire stand aanwezig op de
beurs ‘Bienvenue en France’ in de RAI.

De stand werd druk bezocht en er waren
veel geestdriftige reacties van bezoekers,
zowel over de inrichting als de meubelen
gemaakt van diverse soorten sloophout. Op
dit moment zijn wij bezig met de uitzending
van een serie tv-commercials op TV Utrecht.
Al deze investeringen zullen zeker hun
vruchten afwerpen.

Afgelopen februari is het besluit genomen om de handelsactiviteiten van Schijf te laten
varen onder de vlag van Schijf Restoric. Hierdoor ontstaat een sterk merkbeeld en is daar-
door mede onderscheidend van de andere Schijf-activiteiten. Ook wordt hierdoor een
duidelijke relatie gelegdmet het hergebruik van materialen en wordt zo het milieu ontlast.



Op onze vraag naar zijn voorgeschiedenis
steekt hij onmiddellijk van wal. “Na een vijf-
jarige opleiding bij de VBH, Vakschool voor
Bakkerij- en Hotelpersoneel, te Rotterdam
ben ik als bakker begonnen bij ‘Bums dwars
gebakken’, indertijd een begrip op het ge-
bied van brood. Daar heb ik twee jaar ge-
werkt. Toen ben ik gaan varen als bakker/
kok. Dat komt omdat ik altijd al kok had wil-
len worden en die kans kreeg op de m.s.
Nedlloyd-Streefkerk. Anderhalf jaar heb ik
dat volgehouden. En toen... ja zo gaat dat,
leerde ik mijn toenmalige vrouw kennen.
Toen werd het serieus, was het uit met de
pret en moest er geld worden verdiend. Het
werd de bouw. Als stucadoor in de nieuw-
bouw. Het was wel een hele overgang, maar
het betaalde goed.”

Knieblessure
Dus je bent blijven hangen in de bouw? “Ja,
maar bij het voetballen liep ik een kniebles-
sure op. Het was vanaf toen onmogelijk om
mijn oude vak nog uit te oefenen. Door allerlei
adviezen ben ik toen verschillende cursussen
ophet terrein vanasbest gaan volgenenkwam

ik meer en meer in leidinggevende functies
terecht. Eerst gedurende zeven jaar bij Oskam
in Utrecht en na wat omwegen via Isoplaat in
Rotterdam, uiteindelijk in 2004 bij Schijf.”

Goede samenwerking
“Bij Schijf ben ik begonnen op de werkvloer
als DTA en na het vertrek van de toenmalige
bedrijfsleider asbestverwijdering kreeg ik de
gelegenheid zijn plaats in te nemen. Dat was
precies wat ik wilde. Het werk is zeer afwisse-
lend, ook al omdat de werken verspreid zijn
over verschillende locaties. Zeker voor de
grotere werken kan ik gelukkig altijd een
beroep doen op Teun Stam. Ik ervaar het als
een sport om alles correct en op tijd voor
elkaar te krijgen. Natuurlijk kan dat alles
alleen maar door een goede samenwerking
met mijn collega’s.”

Schijf als sponsor
“Sinds een jaar of vijf ben ik een waarlijk
bowling-fanaat. Bij de Bowlingvereniging
Zwijndrecht vormen wij met drie man het
zogenaamde Schijf-team. Dat komt omdatwij
door Schijf worden gesponsord. We hebben
daardoor wel de plicht ervoor te zorgen dat
Schijf trots op ons is.Wij doen ons best”, ver-
zekert ons de asbestdeskundige.
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Van bakker
tot bedrijfsleider
Carlo Nijdam (44) is een betrekkelijk nieuw gezicht in de Schijf-gelederen. Maar als bedrijfs-
leider asbestverwijdering een verre van onbelangrijk gezicht. In ieder geval is er alle aanleiding
om eens met hem kennis te maken.

“Ik ervaar het als een sport
om alles correct en op tijd
voor elkaar te krijgen.”

Na het gereedkomen van ons kantoor, ruim een jaar geleden, had de receptie nog een tijdelijke
aankleding. Het werd dus hoog tijd voor een eigen gezicht. John, onze timmerman, heeft op ons
verzoek zijn creativiteit aangewend voor het maken van een ontwerp passend bij ons bedrijf.
Hierin is hij meer dan geslaagd. John’s ontwerp kreeg handen en voeten in onze timmerwerk-
plaats. Samenmet zijn assistenten heeft hij er iets heel moois van gemaakt. De receptie straalt
nu duidelijk het Schijf-imago uit.

Receptie geheel in Schijf-stijl
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Vanaf het begin van de verhuuractiviteiten
aan derden constateert Peter een toename
van de vraag. Wij zien dan ook geregeld dat
onze collega’s, onze concurrenten bij ons
langskomenomgespecialiseerdmateriaal te
huren. Neem bijvoorbeeld asbestsanering.

Volgens Peter beschikken wij over een veel
uitgebreider assortiment materiaal dan
welk verhuurcentrum ook. Tevens kunnen
wij verbruiksartikelen leveren en afval inne-
men. Ten behoeve van grondwerk verhuren
wij regelmatig deco’s, minikranen, bobcats,

transportbanden en
containers. Steigers
zijn het meestge-
vraagd door particulieren. Het transport-
probleem kan door ons worden opgelost
aangezien wij beschikken over voldoende
aanhangwagens en zelfs zorgdragen voor
de belading. Een zorg minder. Peter heeft al
een heleboel goede reacties ontvangen en
wordt daardoor gesterkt in de voortzetting
en uitbreiding van het verhuurprogramma.

De werkzaamheden behelzen het strippen
van woningen op de verdieping aan de zijde
van de Bloemstraat en boven de discotheek,
het uitvoeren van funderingsherstel in de
opslagruimte van de Mazzo en het selectief
slopen van de daken.
Half oktober 2004werd de opdracht verstrekt
enisergestartmethetstripwerkvandepanden,
aansluitend werden de vloeren gesloopt,
althans dat was de bedoeling, maar door de
slechte constructieve staat waar de panden
zich in bevinden moest er eerst gestut en
gestempeld worden. In nauw overleg met
Nico Palmboom, uitvoerder van Ramkema en
Dangermond en staalconstructiebedrijf Mous

werd er een stalen stutconstructie aange-
bracht waarna verder gegaan kon worden
met constructieve sloopwerken.

Vervolgens wijzigde de principaal zijn uit-
gangspunten om toch een kelder te laten
maken en wederom speelt Schijf, onder lei-
ding van voorman Caesar Klijn, flexibel in op
actuele uitgangspunten.

Verder worden de plafonds verwijderd, sparin-
gen gezaagd en uitgehakt, installatie-onder-
delen gesloopt, grond ontgraven en op een
eigenontwikkeldemanier damwandgeplaatst.
Inmiddels is het funderingsherstel uitgevoerd,
depandenwordenopgeknapt aandehandvan
huidige eisen en voorschriften en de daken
zijn vervangen, het duurt niet lang meer of de
eerste bewoners nemen hun intrek.

De volgende fase is, dat ook aan de Mazzo
funderingsherstel moet worden uitgevoerd.
Wij vertrouwen erop dat wij wederom een
goede partner voor Aannemingsbedrijf Ram-
kema & Dangermond kunnen zijn.

Half juni 2004 ontving Schijf Houthandel & Sloopwerken het verzoek een prijsopgave temaken
voor het verrichten van sloopwerkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de panden aan
de Bloemstraat 123, 124 en 125, en Discotheek Mazzo, sinds eind jaren 60 een uitgaansbegrip
in Amsterdam. De aanvrager is Ramkema&Dangermond, voor dezelfde opdrachtgever hebben
wij kort daarvoor een opdracht aan de Looiersgracht, tot ieders tevredenheid, opgeleverd.

Na in januari te zijn gestart met de verhuur van materieel en equipement aan derden kreeg
magazijnmeester Peter Bluemink er een taak bij. Was hij voorheen verantwoordelijk voor
de uitgifte van magazijnmateriaal aan de eigen medewerkers, thans is hij dat ook voor de
relaties van de Schijf Groep en particulieren.

Succesvolle start verhuur
van equipement en materieel

Van discotheek tot ???
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Schijf Groep

C.T. Storkweg 21
1422WB Uithoorn
Telefoon 0297-522144
Telefax 0297-567501
www.schijf.nl

• Renovatiesloop
• Totaalsloop
• Asbestverwijdering
• Boren en zagen met diamant
• Verhuur van afvalcontainers
• Verhuur van equipement en materieel
• Bodemsanering
• Bouwrijp maken
• Rioleringen
• Bestratingen
• Verzamelen van hout en vele andere
bouwmaterialen voor hergebruik

• Historische bouwmaterialen
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Schijf Groep: Schijf Houthandel en Sloopwerken bv Schijf Transport bv Atex Betonboringen bv

De Schijf Groep is de hoofdsponsor van het
jaarlijks georganiseerde minikamp van de
voetbalvereniging CSW uit Wilnis. Het mini-
kamp is bestemd voor de jongste jeugd van
CSW (6 t/m 12 jaar) en duurt twee dagen. Dit
jaar waren er maar liefst 175 deelnemers. Het
kampwerd gehouden op 5 en 6mei. Die twee
dagen werden de kinderen vermaakt met
diverse spelletjes, het spelen van toernooi-
tjes en voor de allerjongsten was er zelfs een
play-back show. Ook dit jaar was het weer
een prachtig gezicht om de jeugd te zien strij-
den om de diverse prijzen. Gelukkig werkte
het weer dit jaar mee en kon het programma
onder droge weersomstandigheden worden
afgewerkt. Na de prijsuitreiking op vrijdag-
middag was er voor elke deelnemer nog een
speciale attentie en daarna gingen de kinde-
ren voldaan huiswaarts.

De organisatie kan terugkijken op een bijzon-
der geslaagd minikamp.

Schijf Minikamp weer groot succes

Op12 juni werd te Baarn het Nederlands Kam-
pioenschap Fietscross verreden. De Schijf
Groep was één van de hoofdsponsors van dit
evenement.

Meer dan 350 rijders in de verschillende cate-
gorieën waren gekwalificeerd om deel te
mogen nemen aan deze door de KNWU geor-
ganiseerde wedstrijd. Schijf is al een aantal
jaren hoofdsponsor van het Schijf BMX
Factory-team, bestaande uit vier nationale rij-
ders, die ook internationaal goede resultaten
weten te bereiken. Alle vier de rijders wisten
zich te kwalificeren voor het kampioenschap.
Helaas was Ewoud geblesseerd en moest ver-
stek laten gaan. De overige drie rijders wisten
zich te plaatsen voor de finale. Joyce, als vijf-
tienjarige uitkomend in de Elite Women (19
jaar en ouder) wist de finale te halen op een
keurige derde plaats. Dennis Seesing reed een
mooie finale, waarbij hij een koppositie had
ingenomen. Hij kwam echter in aanraking met
een andere rijder, waardoor hij bijna ten val
kwam en terugzakte naar de zevende plaats.
Dennis Wissink, uitkomend bij de Elite Men,
was de hele dag overtuigend de sterkste.
Helaas viel hij in de finale. Studio Sport ver-
zorgde de verslaggeving van het evenement.

Fietscross is vanaf 2008 een erkende
Olympische Sport. De rijders van ons team
zullen een uiterste inspanning verrichten om
de nationale oranje-kleur te mogen dragen.
Schijf heeft de toezegging gedaan om tot dat
moment de rijders te ondersteunen.
Zie ook www.schijfbmx.nl

BMX vanaf 2008 olympische sport

GEBOREN:
- op 15 januari 2005

Senna Nico Klaas
zoon van Richard en Nancy van der Plas

- op 24 januari 2004
Sjoera Romee
dochter van Arjan Huel en Sandra Brouwer

personalia van 1 januari tot 1 juli 2005


