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Bijna bouwvak!
Traditioneel is de bouwvak een periode van rust in het bedrijf. Veel van onze collega’s
genieten dan van een welverdiende vakantie. De bouwvak begint op 22 juli. Dat
betekent overigens niet dat wij geheel gesloten zijn. Voor de afdeling Service &
Onderhoud lopen de werkzaamheden gewoon door en ook enkele projecten,
bijvoorbeeld op scholen, worden in deze periode uitgevoerd.
Wij wensen iedereen een fijne zomerperiode toe!

EEN ONTSPANNEN DAG
Bedrijfsuitje
Elke 2 jaar trekken we er met het gehele bedrijf op uit. Dit jaar
hadden we op 8 juni ons bedrijfsuitje. ‘s Morgens vertrokken we met
de bus richting Fort Lunet. Daar hebben we een GPS stadschallenge
gehouden. Deze is glansrijk gewonnen door ‘Team Maxima’. Na de
challenge was er nog gelegenheid voor een mini-rondvaart. In Fort
St. Gertrudis hebben we de dag afgesloten met een Middeleeuwse
feestavond.
Ondanks het weer, hebben we een gezellige dag gehad met elkaar!
Wat zullen we voor volgende keer weer eens verzinnen?

DUURZAAM | ENERGIEVERBETERPROJECT

DUURZAAM | WOONGOED
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SERVICE & ONDERHOUD | STORMSCHADE

SERVICE & ONDERHOUD | VERZEKERINGSSCHADE
Wanneer wij een melding krijgen van schade door een omgevallen boom, denken we al snel aan storm. Dat was hier niet het geval.
Het ging mis bij het rooien van een boom door de buurman. Deze viel de verkeerde kant op waardoor schade aan het dak, de
dakpannen, goten, het dakbeschot én de garagedeur het gevolg was. In afstemming met de verzekering is de schade weer netjes
hersteld.

Na een flinke storm eerder dit jaar kregen wij de melding van
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Inmiddels is nagenoeg alle bouwkundige schade weer hersteld
Om verdere waterschade te beperken hebben we de
woningen eerst afgedekt met een noodzeil.
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Vervolgens

SERVICE & ONDERHOUD | HERBOUW NA BRAND
In opdracht van Achmea Claims
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SERVICE & ONDERHOUD | CALAMITEITENDIENST
Onze calamiteitendienst staat 24/7, dus ook na sluitingstijd en in het weekend, klaar voor onze klanten. Dat zijn zowel
particulieren, verzekeringen als zakelijke klanten. Met de compleet ingerichte servicewagens, kunnen onze service monteurs
de meeste calamiteiten direct oplossen of eventueel een noodreparatie uitvoeren. Ook geven we advies over tijdelijke
oplossingen en maken we een afspraak voor een latere reparatie. Bij eventuele drukte hebben we een groot back-up team,
zowel extern als intern. Met al onze afdelingen onder één dak is er altijd wel iemand die kan bijspringen. Een zeker en veilig
gevoel.
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BOUW | NIEUWBOUW WONINGEN IN DE MORTIERE

BOUW | AANGEPASTE BADKAMER

In de Middelburgse wijk Mortiere hebben we drie prachtige vrijstaande
woningen gebouwd. Alle drie de opdrachtgevers hebben voor een eigen

In opdracht van Porthos hebben wij een badkamer geheel

bouwstijl gekozen. Hierdoor zijn het compleet verschillende en dus unieke

verbouwd

woningen geworden. Doordat de locatie en bouwtijd dicht bij elkaar lagen
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Een

mooi

We zijn in oktober vorig jaar gestart met de eerste heipalen en de funderingen
volgden al snel. En ondanks de sneeuw in januari hebben we de vaart er goed
in gehouden. In maart kon de vlag uit voor het bereiken van het hoogste punt.

BOUW | RENOVATIE
Voor een particuliere klant wonend aan de

De woningen zijn inmiddels naar volle tevredenheid van de toekomstige

Burgemeester van Woelderenlaan hebben wij

bewoners opgeleverd! Een project om trots op te zijn!

drie nieuwe raam- en deurkozijnen geleverd
en geplaatst. De kozijnen zijn bij ons in de
werkplaats op maat gemaakt.

BOUW | DAKRENOVATIE

BOUW| ALDI TERNEUZEN

BOUW | WAGENHUIS
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BOUW | RENOVATIE KOUDEKERKE
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BOUW | DE VESTING
Na een gedegen voorbereiding is het dan
eindelijk zover. Nog voor de bouwvak starten we
met de bouw van de eerste fase van het project
De Vesting! Fase 1a is gelegen aan de Singel.
De bestaande Singel zal in het Scheldekwartier
worden doorgetrokken. Binnen deze fase vallen
11 woningen, onderverdeeld in 3 woningtypes.
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VAN MEIDENKLAS NAAR MANNENWERELD
’’Goedemorgen, Bouwbedrijf Joziasse, met Lena!” klinkt het als de
telefoon achter de balie rinkelt. Onze stagiaire studeert ‘Management
assistent directie secretaresse’ bij het Scalda in Middelburg en
ondersteunt ons vanaf januari op de administratieve afdeling.
Naast het aannemen van de telefoon, verwelkomt Lena onze
bezoekers en ondersteunt ze de administratieve afdeling. Zo
verwerkt ze de gewerkte uren van alle medewerkers en inleners en
maakt ze de notulen op tijdens de vergaderingen. “Dat laatste vond
ik een leuke uitdaging”, vertelt Lena. ‘’Vooral alle bouwvaktermen
waren voor mij nieuw, dus ik heb in het begin veel gevraagd en
opgezocht. Ik heb daar veel van geleerd. Het aannemen van de
telefoon had ik bij mijn vorige stage nog niet gedaan en ook
dat is iets waarin ik me hier goed heb kunnen ontwikkelen.’’
Lena is nog tot 27 juni bij ons, dan loopt haar stage af en is ze geslaagd
voor haar opleiding, waar ze overigens alleen met meiden in de klas

CONTACT

zit. “Een mannenwereld als Bouwbedrijf Joziasse is dan misschien
even wennen maar eigenlijk maakt het geen verschil’’, vindt Lena.
‘‘Het was een leerzame maar vooral ook een gezellige stage!’’
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