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Voorwoord
Na ongeveer zes maanden hard werken, ligt hier de 12de uitgave
van de Noariker Jaorgang, dit keer geheel gewijd aan het bedrijf
Timmerije dat in 2012 80 jaar bestaat. Ik ben de makers van dit
boek zeer dankbaar voor de werkzaamheden die verricht zijn. Het
resultaat is een fraai overzicht van de geschiedenis van Timmerije
en de huidige plaats van het bedrijf in de maatschappij.
Het is fantastisch om het voorwoord te mogen schrijven voor een
boek over zo’n oud bedrijf, dat nog steeds springlevend is en een
uitstekend toekomst perspectief heeft. Hieraan ten grondslag ligt
het solide fundament van Timmerije dat wordt gevormd door de
medewerkers. Velen van hen komen in dit boek aan het woord; zij
vertellen over het verleden, maar zeker ook over de plannen voor
de toekomst. Die toekomst proberen wij onder andere vorm te
geven door onze herziene bedrijfsuitstraling. De styling is
aangepast en uit zich in de golven: Timmerije altijd in beweging.
Wij willen op deze golven onze organisatie naar het volgende
niveau brengen, onze klanten willen we helpen het “next level in
plastics” te bereiken. Onze goede klanten verlangen deze houding
van ons. Een woord van dank wil ik zeker ook richten aan onze
aandeelhouders Hydratec en Wadinko die ons in de gelegenheid
hebben gesteld het 80 jarig bestaan te vieren.
Rest mij u als lezer te zeggen dat ik trots ben als directeur deel te
mogen uit maken van het Timmerije-team en dat dit voor wat mij
betreft nog een hele tijd mag duren.

Ik hoop dat u plezier beleeft aan het lezen van dit boek.
Namens Timmerije
Wim Simons
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Inleiding
In deze Noariker Jaorgang speciale aandacht voor het OerNoordijkse bedrijf Timmerije en wel naar aanleiding van het 80
jarige bestaan op 22 april 2012. 80 jaar geleden, op 22 april 1932,
heeft de oprichter Hendrik Timmerije door middel van een
advertentie in de Needse krant bekend gemaakt in Noordijk een
Electrische Smederij te vestigen.
In dit nummer wordt een historisch overzicht gegeven van het
bedrijf, wordt stil gestaan bij de grondlegger van dit bedrijf en zijn
familie, brengen meerdere vroegere en huidige werknemers hun
ervaringen naar buiten en wordt getoond hoe het er bij
festiviteiten aan toe ging. En vooral ook hoe het nu gaat met
Timmerije: wat en hoe er geproduceerd wordt en hoe naar de
toekomst gekeken wordt.
De redactie hoopt dat deze uitgave zowel voor de leden van de
Historisch Vereniging Oud Noordijk als voor alle huidige en
vroegere werknemers van Timmerije een goed en interessant
beeld geeft van dit binnen de bebouwde van Noordijk gevestigde
bedrijf. Noordijk en Timmerije zijn dusdanig vervlochten, dat een
Noordijk zonder Timmerije ondenkbaar is, en gekeken naar de
samenstelling van het personeel, geldt dat omgekeerd evenzeer.
Timmerije is voor Noordijk beeldbepalend en voor vele Noordijkers
mag dat nog vele jaren zo blijven.
De aandeelhouders Hydratec en Wadinko hebben de kosten van
deze uitgave geheel voor hun rekening gehouden, waarvoor wij
hen hartelijk dank zeggen.
4
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Electrische smederij Timmerije 1932
Na het plaatsen van een advertentie op 22 april 1932 in de
Needsche Courant is de oprichting van een landbouwsmederij met
een ijzerwarenwinkel door Hendrik Timmerije een feit. Hij heeft
bewust gekozen voor de vestiging van zijn onderneming naast de
reeds bestaande landbouwcoöperatie. Veel boeren onderweg naar
de coöperatie konden letterlijk niet aan hem voorbij.

Ondergetekende bericht
hiermede dat hij zich vanaf
heden te Noordijk
als grof-, hoef- en
kachelsmid
heeft gevestigd en beveelt zich
beleefd aan voor het verrichten
van alle werkzaamheden, het
smidsvak betreffende en voor de
levering van alle artikelen,
welke tot dit vak behooren.
Hopende door degelijk werk en
vlugge bediening tegen uiterst
concurreerende prijzen ieders
gunst waardig te worden. 586-4
Beleefd aanbevelend,
H. Timmerije
Electrische Smederij Noordijk

Maar ook de coöperatie zelf had hij als vaste klant waarvoor hij
o.a. de volgende werkzaamheden en leveringen verrichtte:
• Het repareren van zaaimachines van de boeren Saaltink en
Geerdink.
• Het leveren van een rooster voor een kachel.
• Het uittrekken van billen (molenstenen uithakken).
• Het leveren van gesmede nagels.
• Het repareren van draaiwerk molenstoel.
• Het leveren van consoles voor een sirene.
• Enz. enz.
Ook de Wed. Wassink te Noordijk, van het café, hoorde in 1938 tot
zijn klanten, waaraan hij o.a. een “Wolgapomp No 5” leverde en
niet te vergeten een 3 vlams petroleumstel. Ook diverse
herstelwerkzaamheden waren voor de weduwe uitgevoerd.
5
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Hendrik Timmerije is geboren op 26 november 1904 te Haarlo. Als
jongen van 13 jaar is hij gaan werken bij Simmelink aan de
Borculoseweg te Neede. Daarna heeft hij 2 jaar bij smederij en
taxibedrijf Thuinte in Borculo gewerkt. Toen hij in 1922 zijn
motorrijbewijs had gehaald is hij bij Hazemeyer in Hengelo gaan
werken om zich in de metaalbewerking te bekwamen. Via zijn
nicht Dika Nijen-Es, getrouwd met Herman Nijenhuis,
schoenmaker te Boekelo, wiens broer werkplaatschef was bij
Hazemeyer in Hengelo, kon hij daar aan het werk. Hij is dan ook
tot 1931 in Boekelo in de kost geweest.

Schilderij van de
vroegere smederij.
In 1933 moest er naast de smederij/werkplaats een woonhuis
gebouwd worden, getuige de aanbesteding van het metselwerk
door A.J. Boonk, timmerman en zwager van Hendrik. De
aanbesteding vond plaats op 5 april n.m. 8 uur in Café Wassink te
Noordijk, gem. Neede en werd gegund aan Kaak uit Beltrum. Op
12 augustus 1933 is Hendrik getrouwd met Arendina Boonk, door
de Noordijkers Dina genoemd.
De eerste werknemer van de elektrische smederij was Lammert
Tijink, die een aantal jaren later naar Thuinte is vertrokken. Er
werken bij Timmerije nu 1 mensen. Voor de oorlog zijn ook
nog Jan Niessink, Lambert Stoltenberg en Derk ten Harkel in
dienst gekomen. In 1937 was de werkplaats reeds uitgebreid met
het eerste shetdak (zaagdak).
In 1938 was er voor te Vaarwerk (Wormgoor) een dorsmachine
gebouwd. Deze machine werkte naar wens, maar na korte tijd
kwam de afnemer er achter, dat de afmetingen zodanig waren, dat
hij niet bij elke boer op de deel onder het slop gereden kon
worden. Als oplossing voor het conflict heeft Hendrik de machine
maar zelf gehouden. Zo zie je maar weer, dat je met de familie
6
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niet moet handelen. Toen is Hendrik Timmerije er zelf mee de boer
opgegaan en had hij zijn bedrijf met een loondorsbedrijf
uitgebreid. Om de dorsmolen aan te drijven had hij een A-ford
aangeschaft, die met een extra dieselmotor daartoe geschikt was
gemaakt. De eerste medewerker voor de dorsmolen was Gerrit
Huurneman (Get Mol). In de oorlog zijn er veel mensen geweest
die hebben geholpen. Men kon hiervoor vrijstelling krijgen van de
arbeidsdienst van de bezetter, omdat dit zeer belangrijk was voor
de voedselvoorziening. De laatste werknemers Gerard Timmerije
en Bernardus Eijsink hebben in 1945 het loondorsbedrijf
overgenomen. Door onderlinge onenigheid viel deze combinatie al
snel uit elkaar en gingen beiden als zelfstandige loonwerkers
verder.

Dorsmolen met aandrijving vanaf de A-ford.
Bij de bouw van de dorsmolen beschikte Hendrik reeds over een
freesbank en draaibank om de diverse onderdelen te vervaardigen.
Om ze in de oorlog veilig te stellen, waren ze in 1942 goed
geconserveerd in de grond verstopt in het aardappelland tussen de
spoorbaan en de Eigdeweg.
In 1943 was ook Gerrit Klein Bruinink in de smederij gaan werken.
Na de oorlog was in het kader van de wederopbouw een tractor
toegewezen, die in 1946 opgehaald moest worden bij van Driel en
Dorsten in Hoofddorp. Hendrik was samen met Hendrik Kapraol
(Fredrik Hendrik Meerman) met de trein naar Hoofddorp gereisd
7
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en samen waren ze op de tractor rijdend weer huiswaarts
gekomen.

Het woonhuis in aanbouw, met v.l.n.r. op de vensterbank Dina
Boonk, Hendrik Timmerije en A.J. Boonk.

Dina en Hendrik en A.J. Boonk uitvergroot
Hendrik Timmerije was een veelzijdig man, die o.a. samen met Jan
Willem Meerman machines aanpaste voor de klompenmakerij van
de laatstgenoemde. In de berg, op het huidige adres Harpersweg
4, werd een met centrale tractie aangedreven klompenmakerij
8
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(z.g. klompkamer) gerealiseerd, met machines om klompen te
kopiëren.

De bouwers in actie

Hendrik en een logee voor de etalage met pannen, koffiekannen en
stormlantaarns.
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Rekening uit de tijd van “Smederij Timmerije”
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Hendrik Timmerije is als smid begonnen, en dan met name ook als
boerensmid. Het personeelsblad van het bedrijf Timmerije heet
dan ook niet voor niets “Niej’s bie de Smid”. De Historische
Verenging Oud Noordijk is vooral geïnteresseerd in oud nieuws van
Hendrik van de Smid. Hieronder een stukje van een rekening voor
Hendrik Jan Goareman (H.J. Roerink).

Rekening voor H.J. Roerink in 1939
Als boerensmid leverde hij diverse diensten en producten aan de
boeren. Zoals ook bet beslaan van paarden. Daar waar zijn vrouw
Dina de hand niet omdraaide voor het boerenwerk en soms hielp
bij het melken van de koeien van buurman Willem Geerdink, bleef
Hendrik liever uit de buurt van de beesten en met name ook van
de paarden, die beslagen moesten worden. Hij zorgde er voor
daarvoor de juiste knecht in dienst te hebben. Uit de rekeningen
uitgeschreven aan H.J. Roerink zijn een aantal zaken opgetekend,
die aangeven wat er zoal geleverd en gedaan werd:
De reparatie van een vleugel eg, een dag strooien, een balk aan
een Krupp maaimachine maken, schaatsen slijpen, een band om
een kruirad maken en de levering van een Regent ploeg, van
zeiskrukken, kilo’s krammen, een greep, een kilo carbid, hardleer
voor een pomp, asfalt en asfalt spijkers, stoofpotten, betonijzer,
een oliekan en een thermometer.

11
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Machinefabriek Timmerije 1946
In 1946 werd geleidelijk aan de opbouw van een machinefabriek
gewerkt, omdat er voor de smederij op langere termijn te weinig
toekomst werd gezien. De eerste eigen ontworpen en gemaakte
machines waren lijmpersen. Dit bleek echter geen florerende
markt te zijn. Ook was men reeds begonnen met het maken van
onderdelen voor textielmachines, waarvoor wel een goede markt
bleek te bestaan. De grootste afnemer was textielbedrijf Nijverdal
/ ten Cate. Het personeelsbestand groeide in enkele jaren tijd naar
ruim 20 personen. De bedrijfsruimte werd geleidelijk uitgebreid. Er
werken bij Timmerije nu meer dan 20 mensen.

Het personeel van Timmerije rond 1950, met staand v.l.n.r.
Frits Mulder, Gerrit Riethorst, Evert Meulenkamp, Arie Bartelink,
Hendrik Timmerije, Frater Humphrie en Derk ten Harkel.
Zittend v.l.n.r. Gerrit Eskes, Gerrit Klein Bruinink, Jan Willemsen,
Gerrit Stokkers, A. Keizer, Bennie Luimes en Hofkamp.
In 1946 / 1947 is de 200 meter verderop gelegen steenfabriek
van familie ten Cate gesloten. Er werd naast klei voor stenen
en pannen ook pellemêle gewonnen, dat bij de oude
steenfabriek in treinwagons werd geladen en naar
ijzergieterijen ging om daar te dienen als vormzand. Ten Cate
was een grote klant voor de smederij o.a. voor onderhoud van
machines, smalspoorkarren en hoefbeslag van de paarden.
Hierdoor was er veel contact, dus was het niet zo verwonderlijk
dat Koos ten Cate en Hendrik Timmerije op het idee kwamen
12
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dat ten Cate wel eens een ijzergieterij kon beginnen; het
vormzand was immers al voorhanden. Het idee was om samen
bewerkte gietijzeren onderdelen voor de textielindustrie te
produceren, waar op dat moment een grote behoefte aan was.

Gerrit Eskes

Adriaan Keizer

Werken in de machinefabriek / smederij

Freesbank en draaibank.
Enkele voorbeelden van leveranties en werkzaamheden die
Timmerije voor de IJzer en Metaalgieterij N.V. erven W. ten
Cate verrichte zijn:
• De levering van een klinkmachine
• De reparatie van een droogstoof
• Het opstellen van een vormmachine
• De reparatie van de ketting van een zandwolf
• De levering van vele stanghouders
• Het voorzien van nylonbusjes van spilknoppen
13
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De textielindustrie zat in die periode net in de overgang van
stoom naar individuele elektromotoraandrijving. In die tijd
waren er in Twente en de Achterhoek vele duizenden machines
waarvan de aandrijving aangepast moest worden.
Deze combinatie was voor beide bedrijven zeer succesvol.
In 1956 werd dan ook besloten de smederij te sluiten. Er
werkten toen al 40 mensen in de metaalbewerking en de
laatste smid, Gerrit Eskes werd ingezet voor onderhoud.
Na sluiting van de smederij kon op de ruimte ervoor het kantoor
gebouwd worden. Tot dan was er een kantoor afgetimmerd aan de
woonhuiskant van de smederij.
In 1956 werken er dus 41 mensen bij Timmerije.

In 1946 werden o.a. een groot aantal persen geproduceerd.
In de loop der jaren is Timmerije steeds gegroeid. Dit betekende
dat er regelmatig gebouwd moest worden. Van een aantal
bouwactiviteiten uit de begintijd worden hier wat foto’s getoond.
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Bouwactiviteiten

Hal in aanbouw

Hal van binnen
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De hal van buiten bekeken.

Buiten aanblik.

Zelfde kant een aantal jaren later
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Machinefabriek Timmerije

Arend Timmerije rond 1960 aan een draaibank
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Werkers in beeld, met v.l.n.r. Vierdag, H.A. Markink, H. Kurz, B. te
Nijenhuis, G. Brekveld (+1960)

In 1969 is Timmerije Kunstoffen betrokken bij de ontwikkeling
van de skeeler. De uit Enschede afkomstige Henk Glastra heeft bij
de ontwikkeling van zijn idee hulp gekregen van de Eibergse
machinefabriek Gemavo en het Needse kunststofbedrijf Timmerije.
In nog geen
anderhalf jaar werd
de skeeler
ontwikkeld. Gemavo
maakte de matrijzen
en Timmerije spoot
de frames en
maakte wieltjes van
kunststof. De
schoenen liet Glastra
uit TsjechoSlowakije komen.

De Glastra skeeler.
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Timmerije Kunststoffen 1953
In 1953 werd begonnen met de fabricage van centrifugaal gegoten
nylonbuizen. Hiervan werden lagers gemaakt om weefgetouwen te
reviseren. De lagers werden op draaibanken op maat gemaakt.
Ondanks dat op deze afdeling maar één persoon werkte, was dit
wel de eerste kennismaking met de kunststofverwerking.

Nylon lagers in beeld.
Hoe komt een machinefabriek in de thermoplasten terecht? Dat
ging eigenlijk vanzelf. Aan het begin van de vijftiger-jaren kwam
een kunststof op de markt; nylon. Dit materiaal had ondermeer als
eigenschap, dat er lagers van konden worden gemaakt, die dan
geen smering behoefden. De textielindustrie – toen de
belangrijkste opdrachtgever van Timmerije – was één van de
eerste bedrijfstakken, die de voordelen van nylon inzagen en
zoveel mogelijk de metaallagers van hun machinepark door nylonlagers vervingen. Dat scheelde een hoop aan onderhoud en de
smeerders die in dienst waren werden overbodig. Hendrik
Timmerije zag tijdig in, dat de toepassing van kunststoffen een
belangrijke vlucht zou nemen en hij besloot om daarin te
participeren. In de machinefabriek werd geëxperimenteerd met
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gietmethoden voor nylon en al spoedig had men de techniek van
het centrifugaalgieten onder de knie.
Daardoor werden bussen verkregen van verschillende diameters.
Deze bussen werden gedeeltelijk voor derden gemaakt en
gedeeltelijk verwerkt in eigen bedrijf tot lagers, ringen en andere
onderdelen.
De vraag naar producten groeide snel, zo snel zelfs dat de
gehanteerde methoden van gieten niet meer voldeed en er naar
andere technieken werd gezocht. Een veelbelovende methode was
het spuitgieten van een kunststof. Alleen daarover was nog niet
zoveel bekend. In 1956 werd besloten een spuitgietmachine te
bouwen. Daartoe werd contact opgenomen met een Belgische
constructeur, die zijn bouwtekeningen verkocht aan Hendrik
Timmerije. Na veel vallen en opstaan, maandenlang hard werken
en het overwinnen van reeksen tegenslagen, werd de eerste, op
basis van deze tekeningen gemaakte spuitgietmachine, in gebruik
genomen. Spoedig gevolgd door een tweede. Daar is zoveel lering
uitgetrokken, dat direct besloten werd nooit weer zelf een
spuitmachine te bouwen. Jan en Arend vonden dat zij er veel te
weinig van afwisten. Arend ging daarom na de militaire dienst
rondneuzen in de wereld van de spuitgietbazen en kwam zodoende
in Oostenrijk terecht bij de Fa. Engel in Schwertberg. Daar leerde
hij het vak van gereedschap- en matrijsmaken, spuitgieten en het
omgaan met spuitgietmachines. Ook werd daar de eerste echte
spuitgietmachine gekocht.
Teruggekomen in Nederland en
heel wat ervaringen en ideeën
rijker, stelde Arend de eerste
spuitgiet-machine op de zolder op.
Roel Langendoen werd aangesteld
als eerste fijnmechanisch
gereedschapsmaker. De fabricage
van thermoplastische
precisieonderdelen voor de
textielindustrie was gestart.
En dan gaat zoiets een eigen leven leiden. Via horen zeggen,
meldden zich nieuwe klanten aan. Uit de textielindustrie en meer
en meer ook uit andere industrietakken. Geleidelijk rolden het
bedrijf de markt in, hetgeen in het begin nog wel eens de nodige
moeilijkheden opleverde. De matrijzen voor de te fabriceren
producten werden in de eigen machinefabriek gemaakt en dat ging
wel eens mis.
Het bleek noodzakelijk om de medewerkers om te scholen en op te
leiden tot gereedschapmakers. Ook moest de machinefabriek –
20
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toen nog ingericht voor de algemene machinebouw – worden
geoutilleerd als gereedschapmakerij; dus de vervaardiging van
precisieonderdelen. En dat bracht een beslissing mee, die de
nodigde investeringen vergde. Maar die ook de toekomst van het
bedrijf zou bepalen.

Matrijzen in beeld.
Overwegende, dat het spuitgieten van plastic precisieonderdelen
lucratiever was dan de machinebouw, werd besloten om op die
toer verder te gaan en het bedrijf navenant te outilleren. Zo
werden er meer en grotere spuitgietmachines aangeschaft en er
werden goed opgeleide vakmensen aangetrokken. Want, niet
alleen namen de activiteiten in volume toe, ook de vormstukken
werden groter en gecompliceerder. Eerst konden vormstukken tot
slechts 50 gram gemaakt worden, later werden vormstukken tot
6000 gram gemaakt. En niet alleen de aard en vorm van de
vormstukken evolueerden, ook de kunststoffen zelf ontwikkelden
razendsnel en vergden het uiterste van het aanpassingsvermogen
van het bedrijf en zijn medewerkers.
Na de bouw van een eigen ontworpen spuitgietmachine werd in
1956 begonnen met kunststoffen te experimenteren. De
machinefabriek was echter nog steeds de belangrijkste afdeling. In
deze periode werden ook kleine apparaten voor de textielindustrie
gemaakt. De smederij werd gesloten omdat deze niet meer paste
in het geheel van activiteiten. In 1958 zijn J.E. Timmerije (Jan) en
A.H. Timmerije (Arend) gaan werken binnen de onderneming.
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Kantpers klaar
voor
transport.

In 1961 werd in de machinefabriek begonnen met de
ontwikkeling van een hydraulische kantpers. Hiervan werden er
circa 100 verkocht. Daarnaast werden de matrijzen voor de
kunststofafdeling in de machinefabriek ontworpen en gemaakt. In
1961 werken er bij Timmerije 40 mensen.
In 1963 werd er een speciaal voor de snel groeiende spuitgietafdeling een productieafdeling gebouwd. De behoefte aan
spuitgietmatrijzen werd groter terwijl de vraag naar onderdelen
voor de textielindustrie kleiner werd. De machinefabriek ging zich
specialiseren in de bouw van matrijzen en hydraulische persen.
In 1968 werd de productie van hydraulische persen verkocht en
werd de machinefabriek omgezet in een gereedschapmakerij. Op
dat moment waren er zes spuitgietmachines in bedrijf.

Rond 1970 geproduceerd.
22
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Bovenaanzicht Timmerije rond 1964 met linksachter de toen
nieuwe spuitgietafdeling.
In 1973 werd besloten voor de spuitgietafdeling een nieuwe
productiehal te bouwen. Hierdoor kon de gereedschapmakerij
verplaatst worden naar de oude spuitgietafdeling. De oude
machinefabriek werd omgebouwd tot magazijn. In de spuitgietafdeling deed het 2-ploegen-systeem zijn intrede.

Luchtfoto Timmerije rond 1974
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In 1980 zijn spuitgieten van precisieonderdelen en de
vervaardiging van matrijzen in een notendop de belangrijkste
activiteiten van Timmerije BV. Het bedrijf wordt op dat moment
geleid door de gebroeders Jan (45) en Arend (41) en boekte met
zo’n 60 medewerkers een omzet van bijna 10 miljoen gulden. In
dat jaar werd ruim één miljoen geïnvesteerd in nieuwe machines
en apparatuur, want volgens Arend Timmerije, die de technische
leiding in handen had, moet je kunnen beschikken over de
modernste technieken en productiemethoden om in deze branche
te overleven. Om nauwkeurig te kunnen spuitgieten is nauwkeurig
reproduceren noodzakelijk en om dat te waarborgen is geregeld
investeren een onontkoombare noodzaak volgens Jan Timmerije,
die op dat moment de commerciële en zakelijke touwtjes van het
bedrijf in handen heeft.

Overzicht productiehal met eerste generatie spuitmachines
Er wordt bij Timmerije een indrukwekkende reeks onderdelen en
vormstukken geproduceerd, die hun weg vinden naar tal van
uiteenlopende bedrijfstakken en duizenden toepassingen, zoals
lagers, tandwielen en tandheugels, omkastingen en onderdelen
voor elektrotechnische componenten, onderdelen voor auto’s en
landbouwmachines, onderdelen voor huishoudelijke apparaten,
onderdelen voor elektronica, ventilatoren, thermostaten en noem
maar op. En dat alles variërend van een paar gram tot wel 6 kg
24
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per vormstuk. Een orderportefeuille die er niet om liegt en een
klantenkring in binnen- en buitenland. Als toeleveringsbedrijf ben
je voornamelijk aangewezen op de nationale markt, omdat het
vervoeren over langere afstand concurrentie met het buitenland
onmogelijk maakt. En toch werd zo’n 30% van de omzet naar het
buitenland, dat wil zeggen Duitsland, België en zelfs naar Canada
en Japan, geëxporteerd. Dat komt, omdat er soms heel moeilijke
producten gemaakt worden, die erg veel know-how vergen. Alleen
die producten kan je maken voor een exportmarkt. De
exportomzet was weliswaar groeiend, maar, daar stond tegenover
dat de moeilijkheidsgraad ervan ook toenam.

Laden van elevatorbakken in de jaren 60. Deze elevatorbakken
worden nu nog steeds geproduceerd worden.
Timmerije Kunststoffen BV is geen spectaculaire groeier. Het
maakt een oersolide, degelijke en ambachtelijke indruk. Zo, tussen
de huizen weggemoffeld, valt het nauwelijks op. Het is een klein
uit het jasje gegroeid bedrijf en daardoor een wat rommelig
gebeuren. Maar wat er wel opvalt is de gedegenheid en toewijding
van de directie en de medewerkers en de trots waarmee zij
spreken over hun bedrijf, hun kennis en hun mogelijkheden. Er
was een natuurlijk groeiproces, zonder schokken, zonder grote
risico’s maar wel met alle aandacht voor wat de klanten wensen,
welke nieuwe mogelijkheden worden geboden door de techniek en
de nieuwe kunststoffen en uiteraard hoe hierop moet worden
ingespeeld. Deze visie bleek ondermeer uit de cijfers. Met 3
spuitgietmachines en 5 medewerkers werd in 1960 een omzet
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gedraaid van 150.000 gulden. In 1964, na vervanging van 2
machines, groeide de spuitgietafdeling naar 8 medewerkers met
een omzet van ruim 300.000. Om in 1979 te culmineren naar een
omzet van 10 miljoen en een personeelsbestand van 60 man. Toen
voltrok zich ook de omschakeling van machinefabriek naar
spuitgietbedrijf en werd de gereedschapsmakerij, oftewel de
matrijzenmakerij, gevormd en gestroomlijnd.
Hoe komt Timmerije aan klanten? In een markt zonder gebrek aan
werk werd de vraag waar de klanten vandaan kwamen helemaal
niet gesteld. Natuurlijk was er de oude klantenkring, die wist wat
het bedrijf aankon en omgekeerd was ook bekend voor welke
diensten en producten er belangstelling was. Voorst werd
regelmatig in diverse gerichte vakbladen geadverteerd hetgeen
diverse opdrachten opleverde. Ook presenteerde Timmerije zich op
diverse internationale vakbeurzen, waar veel contacten werden
gelegd. Exemplarisch hiervoor was wel het contact met een
vertegenwoordiger van een machinefabriek voor bakkerijmachines.
Die had zojuist een ziekenhuismatras had gezien die was
opgebouwd uit buigzame onderdelen van kunststof. Hij zocht een
transportband volgens een soortgelijk principe, die dienst moest
doen als koelband in een broodfabriek zei hij. Later werd in
ontwerpafdeling iets op papier gezet. Het ontwerp was een gok,
dat zelfs de leveranciers van de grondstoffen het hoofd deed
schudden. Maar na 3 maanden dag en nacht ploeteren was er een
matrijzensysteem gerealiseerd, waarmee transportbanden van
diverse breedten gemaakt konden worden. De transportband is
een daverend succes geworden en werd door de fa. Kaak in
Terborg wereldwijd op de markt gebracht. Daarna zijn nieuwe
matrijzen ontwikkeld, die een nog snellere productie van de band
mogelijk maakten.
In 1981 werden de aangrenzende gebouwen van de ABC landbouwcoöperatie aangekocht. Een jaar later werden deze
gebouwen geschikt gemaakt voor de opslag van grondstoffen. Ook
werden in dat jaar nieuwe gebouwen neergezet voor de
voorbehandeling en de opslag van de grondstoffen alsmede ruimte
voor gereedschappen en kantoorruimte.
In 1984 onderging de productiehal een uitbreiding van 800 m2. Dit
was noodzakelijk om aan de grote vraag naar producten te kunnen
voldoen. In 1984 werken bij Timmerije 85 mensen. Er zijn 25
spuitgietmachines in werking. Voor de toekomst kiest Timmerije
B.V. de weg van de productieautomatisering. In de
spuitgietafdeling komen z.g.n. pick and place (pak en plaats)
robots, in de gereedschapmakerij zoekt men het in CAM-machines
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(CAM = Computer Aided Manufacturing, oftewel in het Nederlands:
met behulp van een computer produceren).
In 1985 was er wederom nieuwbouw. Ditmaal betreft het
kantoorruimtes en een uitbreiding van de gereedschapmakerij.
Daarnaast gaat Timmerije B.V. investeren in hoogwaardige
techniek zoals een freesmachine die kan kopiëren, digitaliseren en
CAD-mogelijkheden bezit. (CAD = Computer Aided Design,
oftewel met behulp van een computer ontwerpen.) Een andere
investering is een belangrijke uitbreiding van het IBM – 360
computersysteem.
In 1986 wordt het investeringsplan doorgezet. Moderne
spuitgietmachines met closed-loop-besturing (snelle, toegankelijke
besturing) worden aangeschaft. In de gereedschapmakerij komt
een programmeerplaats voor CNC - machines. Samen met de
Rijksnijverheidsdienst wordt een kwaliteitsprogramma opgestart,
met als doel gecertificeerd te worden, zodat Timmerije B.V.
voldeed aan internationaal opgestelde normen t.a.v. kwaliteit van
organisatie en product.
In I987/1988 volgen investeringen in CNC-machines en in de
automatisering van de spuitgietproductie. Ook wordt er een
nieuwe meetmachine aangeschaft. De nieuwbouw voor de afdeling
nabewerking/expeditie is begonnen. De afdeling kwaliteitsborging
wordt opgezet. De automatiseringsgolf, die ook aan Timmerije B.V.
niet voorbij is gegaan, heeft geen arbeidsplaatsen gekost. Het
aantal medewerkers is in de loop der jaren steeds gestegen.

Timmerije en een deel van Noordijk in 1988 vanuit de lucht gezien.
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In 1989 kan de afdeling nabewerking/expeditie zijn nieuwe pand
betrekken.
In 1992 bouwt Timmerije B.V. een nieuwe productiehal van 1000
m2 en neemt deze hal in mei in gebruik.
In 1993 wordt een opslagruimte en regeneratieruimte gebouwd
van in totaal 2000 m2.
In 1994 werken er 135 vaste medewerkers bij Timmerije B.V. In
1994 werken er in totaal 150 medewerkers. De toekomst
wordt met vertrouwen tegemoet gezien.

Overzicht productiehal 1 eind jaren 90
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De familie Timmerije
Hendrik Timmerije kwam naar Noordijk en begon er 22 april 1932
een smederij. Dat was nog voordat hij een jaar later trouwde met
de uit Noordijk afkomstige Dina Boonk, van Goorhoes. Goorhoes is
een eeuwen oude boerderij, thans bewoond door Arend Timmerije,
aan de huidige Haardijk, welke weg vroeger zelfs Goorhuizer Steeg
heette. De boerderij was blijkbaar belangrijk genoeg om er de
langslopende weg naar te noemen.

V.l.n.r. Hendrik Timmerije, Arend, Jan en Arendina (Dina) TimmerijeBoonk

Hendrik en Dina, officieel Arendina geheten, trouwden in Neede op
12 augustus 1933. Bij het huwelijk was Hendrik smid van beroep.
Als getuigen traden op Arend Jan Boonk, broer van de bruid en
Herman Huurneman, landbouwer te Neede (Noordijk).
Hendrik kwam van Haarlo van de boerderij Oosterkamp aan de
Avinkweg dicht bij de Berkel, thans Avinkweg 1, toen huisnummer
M68. Toen Hendrik op 29 april 1932 zijn ouderlijk huis verliet,
stond hij ingeschreven als bankwerker. Hij is op 26 november
1904 geboren als zoon van Berend Jan Timmerije en Hendrika
Bouwman.
Dina is geboren op 03-04-1905 als dochter van Engbert Boonk en
Aaltjen Wormgoor. Ze was de tweede dochter en het jongste kind
in een gezin met zeven kinderen.
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Familiefoto van de familie Boonk met aanhang,
genomen in 1946, ter gelegenheid van het 55 jarige huwelijk van
Engbert Boonk en Aaltjen Wormgoor

met staand achter v.l.n.r.
Arend Jan Boonk, timmerman te Noordijk,
Henk Markerink en Hanneke Boonk (Postkantoor), getrouwd en
woonachtig te Enschede, met tussen hen in Jan Timmerije
Bertus Boonk, zoon van Arend Jan, gemeente ambtenaar wonend te
Noordijk
Jan Boonk, fietsenmaker en handelaar te Noordijk. Hij had een werkplaats
(keet) aan de G.L. Rutgersweg, een geliefde ontmoetingsplaats voor de
Noordijker jongens.
Gerrit Boonk, landbouwer en bewoner van Goorhoes, getrouwd met
Mientje Geukes
Hendrik Timmerije, getrouwd met de voor hem zittende Dina Boonk
En zittend voor v.l.n.r.
Geertruida Bouwman, kortweg Truu, getrouwd met Arend Jan Boonk
Hanna Boonk – Hennink, die getrouwd was met de in 1932 overleden
Hendrik Jan Boonk. Hendrik Jan was van beroep eerst kantoorbediende,
daarna in 1919 brievengaarder en later postkantoorhouder voor de PTT te
Noordijk op het (huidige) adres G.L. Rutgersweg 39.
Engbert Boonk, landbouwer en slachter op Goorhoes, de bruidegom en
Aalten Wormgoor, de bruid
Gerritje Boonk, in 1952 getrouwd met Bertus Hassink, die samen met zijn
broer Herman de gebroeders Hassink vormden, aannemers van
betonwerken en bronbemaling, en woonachtig op het station in Noordijk
Arend Timmerije, naast zijn moeder Dina Boonk.
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Op de voorafgaande foto ontbreekt Derk (Arend Derk) zoon van Engbert
en Aaltjen, die getrouwd was met Gerritje Azeler en woonde aan de
Needse Tolweg op nr 1 in Geesteren.

Aaltjen Wormgoor, Engbert Boonk en dochter Gerritje voor Goorhoes.

Hendrik en Dina hebben in 1962 in het centrum van Noordijk een
bungalow gebouwd om er later van hun oude dag te kunnen
genieten.

Bungalow van Hendrik en Dina Timmerije, op de hoek van de Schoolweg
en de G.L. Rutgersweg.
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Daar is het niet van gekomen, omdat reeds zeven jaar later, op 12
oktober 1969, Hendrik tengevolge van een noodlottig autoongeluk, slechts 65 jaar oud, in Assen is overleden. Dina is er
blijven wonen tot vlak voor haar overlijden op 26 juni 1988 op
drieëntachtig jarige leeftijd. Beiden zijn op de begraafplaats de
Drostenkamp in Neede begraven. Hendrik en Dina kregen twee
kinderen, te weten:
Jan (Jan Engbert), geboren op 19 december 1934 en Arend (Arend
Hendrik), geboren op 25 juli 1938. Beide zonen groeiden met,
naast en in het bedrijf op en werden later succesvolle directeuren.
Jan is op 19 december 1934 geboren. Hij trouwde met Coba
(Jacoba Geertruida) Willemsen, 24 jaar oud en dochter van Johan
Willemsen, die in 1932 in Laren een ambachtelijke smederij
begonnen was, waaruit later het bedrijf Wila te Lochem is
ontstaan. Coba is geboren op 28 februari 1936. Jan is helaas reeds
op 2 december 1997 overleden.
Jan en Coba kregen vier kinderen: Wilma, Dik, Janet en Bart.
Arend is geboren op 25 juli 1938. Hij trouwde op 19 oktober 1962
met Dinie (Egberdina) Polman. Dinie is geboren op 20 juni 1938.
Arend en Dinie kregen drie kinderen: Annet, Liesbeth en Saskia.
Ook kleinzoon Dik is bij Timmerije gaan werken en vervult een rol
binnen de afdeling personeelszaken (P&O). Hij is op 26 juni 1989
begonnen als personeelsadviseur: Eén van de eerste dingen die ik,
in opdracht van mijn vader, heb gedaan was het opzetten van een
ondernemingsraad. Tot die tijd was er alleen de zogenoemde kern.
Daarna heb ik me o.a. bezig gehouden met functiebeschrijvingen
en beoordelingsgesprekken. Vanaf 1993 is aandacht besteed aan
het opleiden van medewerkers. Met medewerkers in de productie
hebben toen cursussen Spuitgieten A en Spuitgieten B gevolgd.
Dik houdt zich bezig met opleidingen, ziekteverzuim, werving en
selectie van nieuw personeel, arbeidsrechtelijke zaken zoals
ontslag (gelukkig tot een minimum beperkt) en personele beheersen beleidszaken. Tot de komst van de systeembeheerder werden
ook software en hardware op PC-systemen verzorgd. Samen met
collega’s bezig met bezig met ARBO veiligheid en milieu.
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Dik in functie tijdens een diplomauitreiking.

De voorouders van Hendrik Timmerije
Hendrik is een zoon van Berend Jan Timmerije en Hendrika
Bouwman. Berend Jan is op 29 november 1876 in Barchem
geboren, toen nog tot de gemeente Laren behorend. Hij komt op 4
augustus 1900 binnen de gemeente Borculo wonen, en wel in
Geesteren en de Lemperhoek. Hij woont dan als landbouwer in bij
Harmanus te Veldhuis aan de Horstweg, op de boerderij waar
thans Geerlings zijn hertenboerderij heeft.

Berend Jan Timmerije en Hendrika Bouwman
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Berend Jan trouwde op 7 februari 1902 te Borculo met Hendrika
Bouwman en verhuisde naar Noordijk op 11 april 1902. Hij was
toen fabrieksarbeider bij de blekerij van ter Weeme in Haarlo. Hij
heeft na zijn huwelijk tijdelijk ingewoond bij de familie Bouwman,
aan de Bliksteeg, huidige adres nr. 5. Op 28 oktober 1903 kwam
hij als koetsier van dokter Scheij naar het adres C95 (of C47) in de
Voorstad in Borculo. Op dit adres hebben na elkaar diverse
koetsiers gewoond. Daarna is hij op 15 juli 1907 naar de boerderij
Oosterkamp op het adres M70 (of M76) in Haarlo verhuisd en
landbouwer geworden. In 1932 werd er een nieuwe boerderij naast
gebouwd en is het adres veranderd in M68, thans Avinkweg 1.
Hendrika Bouwman was op 28-08-1874 in Neede geboren. Ze is op
16-08-1954, 79 jaar oud, in Haarlo / Borculo overleden. Berend
Jan is op 04 maart 1964 op 87 jarige leeftijd in Haarlo overleden.

Boerderij Oosterkamp aan de Avinkweg

De grootvader van Hendrik Timmerije was Harmen Timmerije,
geboren omstreeks 1840 en overleden op 24-05-1896 in Barchem
(Laren). Hij was landbouwer van beroep en weduwnaar van
Berendina Maats (±1842-1875). Harmen trouwde voor de tweede
keer op 29-10-1875 te Laren met Berendina Stienblik, de
grootmoeder van Hendrik. En hij trouwde voor de derde keer op
13-06-1884 met Tonia Christina Huurneman.

34

Noariker Jaargang no. 12

De grootmoeder van Hendrik, Berendina Stienblik of Steenblik, is
omstreeks 1851 in Ruurlo geboren. Berendina is overleden op 0502-1884 in Zwiep (Laren), ongeveer 33 jaar oud.
De tweede grootvader van Hendrik is Arend Jan Bouwman,
geboren omstreeks 1841 in Neede. Hij trouwde, ongeveer 28 jaar
oud, op 19-07-1869 in Neede met de ongeveer 24-jarige Hendrika
Ordelman, geboren omstreeks 1845 in Neede. Hendrika is
overleden op 12-12-1910 in Neede, ongeveer 65 jaar oud.
Een overgrootvader van Hendrik is Hendrik Jan Timmerije,
geboren omstreeks 1803 onder Lochem. Hij is overleden op 19-021858 in Zwiep (Laren), ongeveer 55 jaar oud. Hij was van beroep
landbouwer. Hij was getrouwd met Hendrika Bosman.
Een ander overgrootvader was Gerrit Jan Stienblik, die getrouwd
was met Hendrika Zilvold.
Nog een andere overgrootvader was Hendrik Ordelman, geboren
omstreeks 1816 in Neede en getrouwd met Janna Geertruid
Wonnekink, geboren omstreeks 1819 in Laren.
Als betovergrootouders van Hendrik Timmerije wordt alleen nog
genoemd Harmen Timmerije, getrouwd met en Harmina
Donderman.

Blik op de Gaereke,
gezien vanuit de woning van Hendrik en Dina,
met links de school, thans Oale Schole
en rechts de boerderij van Willem Geerdink, waar nu de woning
staat van Coba en Dik Timmerije.
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Impressies van oud-werknemers
Om de ervaringen en impressies van oud-medewerkers aan de weet te
komen is een vragenlijst opgesteld en uit de reacties is de volgende
bloemlezing samengesteld.

Jan Wissink en Jan Hulshof

Jan Wissink heeft van 5 april 1982 tot 1 augustus 2007 als
profielslijper in de gereedschapmakerij gewerkt. Waar het bedrijf
zich mee bezig hield weet hij allemaal niet meer. Maar als hij
terugkijkt, dan heeft hij met ongelofelijk veel plezier bij Timmerije
gewerkt. De sfeer was als een warme douche en ik heb er veel
gelachen vooral met mijn beste collega Jan Hulshof die helaas
plotseling overleed na slechts 4 maanden pre-pensioen. Nauwelijks
in dienst viel ik met 'de neus in de boter' vanwege het 50 jarig
bestaan van Timmerije. Met een 3 daagse Rijnreis werd dit
jubileum uitbundig gevierd. Vlak voor mijn pre-pensioen mocht ik
het 75 jarig jubileum nog meemaken.
Henk Swerink heeft van 22 september
1971 tot september 2011 bij Timmerije
gewerkt, het laatst als projectleider PPO.
Hij is dus na zijn 40 jarig jubileum
gestopt.

Hij is begonnen als gereedschapmaker (sept 1971) in de
toenmalige gereedschapmakerij met aparte smederijhoek. In de
smederij werden nog gietstukken bewerkt als “inbesteed” werk
voor de ijzergieterij.
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Hij weet zich nog te herinneren dat er in de toenmalige kantine
een draaibank stond waar de eerste rotatie gietstukken werden
gemaakt waaruit lagermateriaal werd gedraaid voor de
textielindustrie m.n. voor de weefgetouwen. Daarnaast werden er
nog kantpersen gemaakt (laatste 1971) en een eigen
spuitgietmachientje (pionierswerk Arend). Hij heeft natuurlijk de
totale ontwikkeling meegemaakt (verbouwing / nieuwbouw /
machinepark vernieuwing). Het begin jaren ‘80 binnen gehaalde
project Thetford betekende een sterke groei binnen Timmerije.
Ook is er toen al de nodige aandacht naar automatisering
uitgegaan, zoals automatisch uitnemen van de producten en
machinale nabewerking.

Philips stofzuiger (inzet) en de assemblagelijn.
Timmerije was vernieuwend en was één van de eerste bedrijven
die de 2K- techniek (2 componenten) beheerste. De eerste 2K
delen waren de Tule’s voor de verwarmingsketel Ecom-line van
Nefit. De focus op Timmerije kunststoffen is begonnen begin jaren
‘70 en dan de combinatie van het maken van de matrijzen in eigen
beheer en het spuitgieten van de producten. In de jaren ‘90 is een
complete assembagelijn opgezet voor een opdracht van Philips
voor het maken van een stofzuiger (triathlon — 3 in één). Van de
ene op de andere dag was het over, de markt in Rusland (de
belangrijkste afnemer) stortte volledig in. Er moesten gelijk
maatregelen genomen worden wat ten koste ging van
werkgelegenheid.
De mooiste herinnering vind ik altijd nog de 3-daagse Rijnreis
i.v.m. het 50 jarig bestaan van Timmerije. En persoonlijk de
mogelijkheid om je te mogen en te kunnen ontwikkelen binnen
Timmerije. Ik heb een goed gevoel bij het huidige beleid want er is
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weer ruimte voor investering en daardoor groei. Een dieptepunt
was wel de reorganisatie begin 2009 waar Timmerije-breed diep
gesneden werd in het personeel. Een ander dieptepunt was het
overlijden van Jan Timmerije, die niet meer heeft kunnen
nagenieten van een werkzaam leven.
Willy Thelen heeft van 1 aug. 1961 t/m 24
jan. 2005 bij Timmerije gewerkt. Eerst 20
jaar als machine bankwerker, daarna 24
jaar als frezer. Hij heeft meegemaakt dat
het bedrijf is gegroeid, gemoderniseerd en
geautomatiseerd. Wat hem persoonlijk het
meest is bijgebleven is het overlijden van
Hendrik Timmerije en Jan Timmerije. “Maar
wat mij het meest heeft getroffen is de
reorganisatie van de werkplaats waar ik
werkte”.

Jan Abbink, werkte als boekhouder bij
Timmerije van 18 april 1966 tot 1 juli 1993.
In deze periode is er veel veranderd bij
Timmerije. Het personeelsbestand is sterk
uitgebreid. Alle gebouwen werden
vernieuwd en er werd veel bijgebouwd. De
gebouwen van de Coöperatie zijn
aangekocht. Er kwam een modern
machinepark en robotisering in de
kunststofafdeling.

Jan vertelt: Begin 1966 kreeg ik bezoek van Jan Timmerije.
Timmerije was op zoek naar een boekhouder. Hij vroeg mij of ik
eventueel interesse zou hebben. Ik kende Jan sinds 1947. Wij
begonnen tegelijk op de MULO in Neede. Later heb ik Jan nog
meerdere malen ontmoet bij Prakke in Eibergen, waar ik toen
boekhouder was. In een nader gesprek in Noordijk, waar ik nog
nooit geweest was, kwamen wij overeen dat ik de baan
accepteerde. Op 18 april 1966 ben ik bij Timmerije in dienst
getreden. Na de introductie viel het mij op, dat iedere medewerker
de heren Timmerije bij de voornaam aansprak. Dit had ik nog niet
eerder meegemaakt. Op de afdeling boekhouding werden de cijfers
allemaal nog handmatig schriftelijk bijgehouden. De lonen werden
wekelijks contant uitbetaald. Dit is later veranderd in loonbetaling
per maand via bank of giro. Dit was voor velen een grote
verandering. Bij Timmerije heerste een gemoedelijke sfeer. In de
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koffiepauze ging Reint Stikkers rond met de koffieketel. Mocht er
iemand op- of aanmerkingen hebben, dan werd hij bij het tweede
kopje "vergeten". In de loop der jaren kwam de computer in beeld.
Na veel onderzoek werd geleidelijk overgegaan naar
automatisering van de administratie, wat in het begin de nodige
problemen opleverde.
Toen ik op 18 april bij Timmerije kwam was net de kantine
geopend. Bij Timmerije hadden ze een actief bestuur van de
personeelsvereniging. Ieder jaar werd een programma vastgesteld
van de te verwachten personeelsavonden. Aan het eind van het
seizoen werd dit afgesloten met een daverende feestavond.
In 1982 vierde Timmerije haar 50-jarig jubileum. Naar aanleiding
hiervan werd het personeel een 3-daagse Rijnreis aangeboden. Dit
was een onvergetelijke ervaring. Het was net of één grote familie
feestvierde. Nog steeds wordt door de deelnemers hierover
gesproken.

Managementteam in de jaren 80, met v.l.n.r. Bennie Ras,
Henk Knoppers, Herman Rietman, Henk Swerink, Jan en Arend
Timmerije
Henk Knoppers, was hoofd van de productie, oftewel Manager
Product & Process Development, van 01-01-1981 t/m 01-04-1998.
Optimisten gaan een boek maken en denken dat een 73-jarige nog
weet wat er, te beginnen 31 jaar geleden, allemaal gebeurde. Maar
wat ik zeker nog weet, is dat ik al sinds 1965 bij Timmerije kwam
als klant (inkoper van Controls in Nijmegen). Zeker één keer per
week was ik er wel en begon dus tot het vaste meubilair te horen.
Kreeg ik in het begin nog een net kopje koffie, daarna was dat snel
over. Een vriendelijke Noordijker liep rond met een metalen blik,
dat volgens mij nog uit de Tweede Wereldoorlog stamde en
gebruikt was bij een voedseldropping, met daarin alleen maar
kopjes, zonder schoteltjes. Het kopje werd voor je neergezet en uit
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de kan kwam eenheidskoffie. Als je bij zijn tweede ronde het kopje
niet leeg had, werd dat weggegooid en kreeg je niets meer.
Het tussen de middag gaan lunchen werd snel vervangen door het
genieten van uitstekende, door Dinie, gekookte maaltijden aan de
keukentafel bij Arend en Dinie. Maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan, produceren is veel leuker dan inkopen.
1981 Eind van dat jaar of begin 1982 ging het in de landbouw
minder goed, wat te merken was aan de omzet van o.a. onze
klanten Landwerk en Vicon. Op dat moment kwam Thetford met de
vraag of wij nieuwe chemische toilet Porta Potti wilden produceren.
Dat zijn 5 grote matrijzen. Geschat werd dat in 1985 160.000
setjes geproduceerd moesten worden. Daar verkopers altijd naar
boven afronden dachten wij bij Timmerije dat het er niet meer dan
100.000 zouden worden en zeker niet voor 1986.
Foutje dus. In 1982 zijn we in september gestart en hadden we
tegen het einde van het jaar 90.000 setjes gespoten. En 1983
werden dat er 250.000. En dat is zo een paar jaar doorgegaan.
1982 Het begin was gelijk goed raak, want in 1982 bestond
Timmerije 50 jaar en dat werd met een 3-daagse Rijnreis en veel
bier gevierd. Aangezien de drank vroegtijdig op was, moest er op
de terugweg weer drank ingeslagen worden. Ene Mattie Heutinck
ging onmiddellijk uitzoeken hoe dat kon. Blijkbaar was er
onvoldoende rekening gehouden met wie er aan boord waren. Was
er niet genoeg drank meegenomen? We dachten van wel en zelfs
voor twee reizen genoeg aan boord te hebben.

Afbraak om ruimte te scheppen voor nieuwbouw.
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Maar niemand van Timmerije heeft een probleem gehad, wat niet
van elk bemanningslid gezegd kon worden. In de tweede nacht
werden we allemaal nog een keer goed door Arend verzorgd. Hij
had één glas, jenever en harde worst. De hele boot werd gevoerd!
Maar bij thuiskomst was het werken geblazen: ‘Thetford’. Van 2
naar 3 ploegen en dat doe je niet zo maar eventjes snel.
De Demag 430-1 werd door Arend van een kunststofbeurs in
Griekenland geplukt. Deze machine in de afwijkende kleuren lichten donkergrijs (de standaard kleur is Timmerije-groen) heeft een
paar miljoen Watertanks Upper geproduceerd. In het begin met
veel problemen en als Jan en ik ’s morgens de fabriek inliepen,
gingen we met enige bezorgdheid links achterin kijken naar de
stapel uitval. Soms haalden we met gemak het plafond en dat in
meerdere stapels. Maar we hebben het allemaal onder controle
gekregen.
1985 Omstreeks deze tijd kwam de IBM - 360. Nee geen
productiemachine maar een echte computer. Dat programmeren
zou ik zelf wel even doen. Viel een beetje tegen maar na verloop
van tijd was de productie aan het financiële pakket geknoopt.
Hierna kwamen de orderbevestigingen, de gele en groene kaarten,
de facturen, etc. uit de aangesloten printers en waren alle
gegevens centraal opgeslagen.

Anton Vredegoor in actie met het “Thetford” gebeuren:
covers en seats in beeld.
1988 Thetford ontwikkelde een toilet met een cassettesysteem
voor inbouw in campers en caravans. Voor dat wat weg moest,
werd een deurtje in de zijkant geplaatst. En daar wij toch wel ons
best deden, kwamen er weer drie redelijk grote matrijzen bij. Plus
een paar machines.
In dat zelfde jaar kwam de eerste Demag 560 om o.a. milieuboxen
te maken. Deze moesten ook bedrukt worden en dat deden we
gelijk bij de machine. En geautomatiseerd! Daar er ook
chemicaliën in konden zitten was de box kindvriendelijk en lastig
te openen als je niet wist hoe. Dus daarvoor was er een speciale
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instructie. Als ik me niet vergis was het de gemeente Eindhoven
die het handig vond om deze instructie in de afgesloten box mee
te leveren.
1989 De Harmo ‘pick en place’ robots worden op de kleine
machines geplaatst om arbeidskosten te sparen.
1990 We kregen de tweede Demag 560, want er kwamen weer
twee grote matrijzen van Thetford onze kant uit. De Bench Upper
en de Bench Lower. Behalve deze grote matrijzen hadden we ook
veel kleine producten gekregen en leek Timmerije in het
hoogseizoen wel een onderdeel van Thetford. Dan vertrokken er
elke dag twee vrachtwagens met aanhanger richting Etten-Leur.
1992 Omstreeks deze tijd zijn we begonnen aan de
automatisering van de nabewerking. De eerste was de rondtafel
voor de Door Outer. Dit product werd na afkoeling krom en nog
wel naar de verkeerde kant. Onze Willie Wortel (Arend dus) had
daar wel weer een oplossing voor. Met veel hete lucht werd het
product met het handje recht gemaakt.
1994 Epos doet zijn intrede. De schrijfklok (24 uur per schijf) op
de machine wordt door een monitoringsysteem vervangen.
Behalve de machineparameters konden hier ook alle storingen
gespecificeerd worden ingeven. En natuurlijk ook de verwerkte
grondstofcharges. Uit nieuwsgierigheid had ik het systeem op het
actuele bemanningspercentage gezet en niet zoals de rest van de
wereld op de theoretische bemanning. Prompt hadden we een
storing die onvindbaar was en door onze Amerikaanse vrienden de
‘Timmerije-disease’ werd genoemd. Maar ook dat werd na enige
maanden van hard werken verholpen.
De Stork Reed 1200 komt de R 700 vervangen en we beginnen
met de productie van de Nefit Innercase 560 en 900.
In datzelfde jaar kwam de eerste 2k-machine en hadden we weer
wat te leren.
1996 Thetford had weer een nieuwe deur ontwikkeld en om dit
met een redelijke cyclustijd te kunnen produceren, moesten we
met gasinjectie beginnen.
1998 Ik, Jan Abbink, ga met de fut en de rust keert weer bij
Timmerije. Volgens Wim Poelert had ik inmiddels 61.171 koppen
koffie gedronken. Maar ik gooide de lege koffiebeker wel altijd
netjes weg! Gelukkig heeft hij de sigaren nooit geteld.
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Uitbreiding machinepark 1994 met Stork Reed 1200.

René van Zwieten bij de 50ste spuitgietmachine.
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Er gebeurde nog meer in die tijd:
- de oude machinefabriek en het ouderlijk huis van Jan en
Arend werden afgebroken om ruimte te maken voor de
nieuwe matrijzen hal.
- van 2 naar 3 ploegen
- van handgemaakte calculaties naar compleet
geautomatiseerd computersysteem
- van 24 uur schrijfklok per machine naar volledige
automatisering van bijhouden van data
- van producten handmatig uit de matrijs nemen naar ‘pick
en place’ en robots
- van handmatige nabewerking naar onbemande
geautomatiseerde nabewerking
- het in productie nemen van 2k-spuitgieten en gasinjectie
- van vooraf handmatig inkleuren naar automatische
inkleuring op de machine
- van grondstof handmatig toevoegen bij de machine naar
centrale volautomatische grondstofvoorziening
- van grondstof drogen bij de machine naar volautomatische
droging in grondstofvoorziening
- uitbreiding machinepark van 19 naar 51 machines
- en niet te vergeten het ‘Thetford’ gebeuren
- spuitgieten en voorassembleren van een Philips stofzuiger.
En ben ik wat vergeten? Ja vast wel, maar anderen moeten ook
wat schrijven. Maar één ding is zeker, ik had die tijd voor geen
goud willen missen.

Henk Kok heeft van 1 augustus 1964
tot 1 augustus 2009 bij Timmerije
gewerkt. Hij begon met draaien, frezen,
rondslijpen, vlakslijpen en eroderen. Na
zijn dertigste werd hij chef werkplaats
en na zijn vijftigste werkvoorbereider en
matrijsplanner. Na de reorganisatie
werd hem een baan als bankwerker
aangeboden. Sinds 1 augustus 2009
geniet hij prepensioen.

Toen ik bij Timmerije begon in 1964 was de toenmalige
spuitgiethal, wat nu gereedschapmakerij is, net gereed. Er stonden
zo’n 5 spuitgietmachines en de matrijzen lagen gewoon op de
grond. Linksachter in de hal was het centrifugaal gieten. Hier
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werden kunststof buizen gemaakt. Van deze buizen werden ringen
gedraaid voor textielfabrikant ten Cate.
De eerste 2K matrijzen waren voor de kooibuffer 1-2-3 van de
firma Thomas. Het 2 componenten spuiten deden ze al eerder:
denk maar aan de remtrommel van Beekman of de eigen
loopwielen.
Het Rijnreisje is me goed bijgebleven. Dit was omdat het bedrijf 50
jaar bestond. We hebben 3 dagen feest gehad. Onderscheid was er
niet zodat we één grote familie waren (prachtig).
Waar ik vaak aan moet denken is het befaamde jummi-jummi
petje van Jan Hulshof. Jan had een maggie-bus op de werktafel
staan en daar deed hij iedere keer piepschuim en een scheut
thinner in. Op het laatst was het één lallige massa in de bus.
Doordat Jan rondslijper was en vette handen had, kon hij de hand
in de massa steken, met als gevolg een prachtige handafdruk.
Als er een nieuwkomer was, dan liet hij het jummi-jummi potje
zien, stak zijn de hand er in en toonde het resultaat. Vervolgens
vroeg hij de nieuwkomer het ook te proberen. Het resultaat was
dat de nieuweling het jummi-jummi vast aan de hand had zitten
en dat Jan zijn handen in onschuld waste met de opmerking: bij
mij ging het wel goed.

Henk Mengerink gehuldigd
Henk Mengerink heeft van 1962 tot 2006 bij Timmerije gewerkt.
Hij was er draaier, heeft gewerkt aan de sledeschaaf-bank, als
operator in de kunststoffen en als chauffeur. Werkte eerst veel
voor de textiel. Later kwam de kantperser erbij in eigen beheer.
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Nog later kwam daar de kunststof bij, dat uitgegroeid is tot wat
het nu is.
Gerrit Rosendaal (door collega’s ook vaak Roosje genoemd)
heeft van 6 februari 1961 tot 6 februari 1986 als bankwerker bij
Timmerije gewerkt. Hij is in Doesburg geboren op 20-06-1937. Hij
moest in 1986 zijn werkzaamheden bij Timmerije door ziekte
beëindigen (WAO). Hij heeft verschillende werkzaamheden op
diverse machines verricht.

Annie Rosendaal, Gerrit Rosendaal, Hanneke ten Harkel,
Henk ten Harkel
Steekbank: koppelingen en assen voor defensie (onderdelen van
tanks) en voor Thomas en Drijver in Deventer hefboomarmen enz.
Rondslijpen: hakkepotten en lontrollen voor de coilers ten behoeve
van de textiel industrie, waarmee het losse katoen uit balen
verwerkt wordt tot een lont die dan gebruikt wordt in de weverij.
Tevens onderdelen van de matrijzen en aangenomen werk voor
andere bedrijven. Ook binnenslijpen, dat in het begin van mijn
werkzaamheden op de draaibank gebeurde.
Bankwerken: o.a bouwen van matrijzen, kantbanken etc.
Vlakslijpen: allerlei opdrachten voor diverse bedrijven, daarna
overgenomen door Henk Reerink.
Gerrit schrijft: In 1970 heb ik een opleiding vonkerosie gevolgd in
Burbach op een Ingersoll vonkbank. En in 1980 aangesteld als
ploegbaas in de productie, na het vertrek Herman van Schaik naar
Stork. Ook opleiding Netstal spuitgietmachine gevolgd.
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Hendrik Timmerije,
Gerrit Rosendaal en
Hr. Stevens bij de
opening van de
eerste kantine rond
1965.

Goede herinneringen aan de opening van de eerste kantine door
Hendrik Timmerije, diverse reisjes, spelavonden, etc. en het 30
Jarig jubileum van Timmerije met een busreis langs de Rijn,
aangeboden door de directie. Samen met Henk te Hoonte het
eerste bestuur van de personeelsvereniging gevormd.
In de tijd van de productie van kantpersen ging ik vaak met Gerrit
Klein Bruinink de machines op locatie plaatsen en ook reparaties
uitvoeren.
Ook ging ik wel eens alleen op pad, maar dan moest Gerrit Jan
Voortman mee, omdat ik geen rijbewijs had. Dat was veel te lastig
en te duur dus kon ik toen het rijbewijs halen op kosten van het
bedrijf.
Remco Boer over de periode van
1997-2005. Het moet ongeveer in
de jaren rond 1995 of misschien wel
eerder geweest zijn dat Arend en
Jan Timmerije met elkaar over de
opvolging gesproken hebben. Rond
die tijd hebben zij ook kennis
gemaakt met Wadinko als
participatiemaatschappij.

In 1997 werd bekend gemaakt naar de buitenwereld dat er een
management-buy-out plaatsvindt met behulp van Wadinko (70%)
en drie managementleden elk 10%, namelijk Herman Rietman als
algemeen directeur, Henk Altena als financieel directeur en Remco
Boer als commercieel directeur.
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De eerste zware tegenslag die Timmerije in die tijd kreeg was het
plotseling overlijden van Jan Timmerije, december 1997. Hij was
de mentor en steun en toeverlaat van het nieuwe management,
alsmede had hij een vaderrol binnen de hele organisatie. De
impact voor de organisatie alsook voor geheel spuitgietend
Nederland was enorm.
Het nieuwe management werd op de proef gesteld in de nieuwe
rol. Een grote tegenslag was de plotselinge devaluatie van de
Russische Roebel in 1998. Op zich lijkt dat incident relatief
onbelangrijk, maar voor Philips werden op dat moment bijna 9000
waterstofzuigers per week geproduceerd, waarvan ruim 8.000
stuks naar Rusland geëxporteerd werden. Van de ene op de
andere dag werden die stofzuigers 2x zo duur en daarmee voor de
gemiddelde Rus onbetaalbaar.
De productie ging van 9.000 stuks per week terug naar 1.000
stuks. En dat op een moment dat Timmerije een uitstekende
kwaliteitsperformance bij Philips liet zien. De assemblageafdeling
had op dat moment 25 man aan het werk, die vrijwel volledig
ontmanteld moest worden. In de productie stonden per direct 6-8
machines stil. Voor een productiebedrijf is dat een zware
tegenslag.

Afbraak coöperatie 1999
Gelukkig zijn er in de jaren die volgen ook successen te melden,
grote nieuwe klanten als Stork Air met luchtbehandelingssystemen, Kimberly Clark met tissue dispensers en Fluid
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Management met inktdoseermachines brachten grote projecten
onder bij Timmerije. Deze successen konden een groot deel van
het verlies van de omzet van Philips compenseren, maar de steeds
weer stijgende grondstofprijzen bleven de marges onder druk
houden. Ook de toenemende concurrentie vanuit China bracht een
enorme druk op de marges, omdat klanten internationaal gingen
inkopen en daarbij niet alleen naar assemblage keken. Vaak was
wel de assemblage een belangrijke reden om een project in China
onder te brengen, dan werden de kunststof producten ook lokaal
betrokken, alleen complexe onderdelen kwamen dan nog bij
Timmerije vandaan.

Plaatsing derde grondstofsilo in 2000
Door al deze ontwikkelingen was de druk op het management
hoog. In 2002/2003 besloot Henk Altena terug te treden uit het
management. In 2005 gaf Herman te kennen terug te treden als
algemeen directeur. Herman en Remco treden in 2006 terug als
managers/aandeelhouders. In 2006 wordt Wadinko 100%
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aandeelhouder van Timmerije. De aandeelhouder stelde Egbert
Torenbeek aan als algemeen directeur. Ik, Remco Boer, werd door
de nieuwe directeur benaderd en gevraagd de technologie en
innovatie bij Timmerije verder uit te bouwen.

Jan Markink geassisteerd door Clary Stienstra
Jan Markink, oud medewerker technische dienst. 14-03-1983 ben
ik bij Timmerije in dienst gekomen tot 28-11-2003. Hoe komt een
bouwvakker bij de TD? In 1983 was er weinig werk in de bouw en
werd ik werkloos. Mijn buurman Jan Timmerije zei kom maar bij
ons werken. Die gelegenheid heb ik met beide handen
aangegrepen. Eerst heb ik geholpen bij Arend en Dinie de boerderij
helpen tot een fraai woonhuis te verbouwen. Daarna ben ik, na
eerst nog een poosje in de productie te hebben gewerkt, bij de TD
begonnen. Hoofd van de TD was Bennie Ras, meewerkend
voorman was Arie Wensink en mijn collega’s waren Henk Te
Brinkhof en Gerrit Klein Bruinink. Wij hadden een erg fijn team.
Ook toen de TD geleidelijk aan uitgebreid werd, is dat tot aan mijn
prepensioen toe altijd zo gebleven. Mijn kennis van spuitgieten,
hydrauliek, pneumatiek en besturingstechniek heb ik opgedaan bij
mijn collega’s en een aantal cursussen. Een van de hoogtepunten
is het 2K spuitgieten, begonnen met een klepdeksel voor Volvo
waarvoor wij van een Arburg 35, die gebruikt werd voor de
productie van voederkabels, de spuiteenheid boven op een Demag
320 hebben geplaatst als verticale cilinder.
Een ander hoogtepunt was in 1992 de bouw van de eerste Arburg
2k machine voor de door Arend ontwikkelde kooibuffers. Gerrit
Harderwijk verzorgde het besturingstechnische deel en ik het
mechanische deel van deze machine, die nog altijd in productie is.
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De overgang in 1994 van Stork Reed 700 naar de Stork Reed
1200 heeft veel indruk gemaakt. Als ook het automatisch spuiten
en bedrukken van de gemoboxen op de Demag 560.
In 1997, tijdens de elfstedentocht, was ten gevolge van de strenge
vorst het koelwatersysteem uitgevallen. De leidingen waren wel 15
tot 20 meter binnen de fabriek bevroren. Wij hebben er met de
hele TD in de vakantieweek 4 dagen werk aan gehad om alles
weer gangbaar te maken. Hierbij zorgde Jan Timmerije voor
aanvoer van de slangen en koppelingen die we nodig hadden.
Tevens zorgde hij voor de inwendige mens. Op zondagavond 10
uur waren de koelleidingen zodanig hersteld dat maandagochtend
om vijf uur de fabriek weer 100% kon draaien.
Wanneer ik eens een meningsverschil had met Henk Knoppers,
was de gevleugelde uitspraak van Henk: “ik heb altijd gelijk”! Maar
hij kon ook best toegeven, waarna we vaak samen bij hem uit de
kast een dikke havanna hebben gerookt.
Arend had zijn antwoord ook altijd klaar. Toen ik op een dag met
de auto van Arend naar te Koppele in Eibergen moest, zag ik bij
het inladen van de materialen zo maar drie geweren in de
achterbak liggen. Bij terugkomst in de fabriek zeg ik tegen Arend:
“je had de geweren wel even uit de auto mogen halen. Als ze mij
hadden aangehouden was ik de pineut geweest”. Waarop Arend
antwoordde: “Dat hebben ze toch niet gedaan, dus waar hebben
we het over”. Ik heb een erg prettige tijd met fijne collega’s,
afdelingshoofden en directie gehad bij Timmerije.

Met in het midden Jan Markink
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Impressies van huidige werknemers
Ook een aantal huidige werknemers is gevraagd een beeld te
schetsen van hun ervaringen en impressies , waarvan hierna een
weergave.
Cindy Bauhuis werkt vanaf juli
2007 als projectleider op de
afdeling PPO.
In de tijd, dat ik bij Timmerije
werk is er veel veranderd. In deze
periode hebben een aantal
directiewisselingen plaatsgevonden. In het begin stond
Egbert Torenbeek aan het roer,
daarna volgde Rudi Muis hem op.
Onder Rudi belandden we in de
economische crisis, is Timmerije
gereorganiseerd en hebben we
helaas afscheid moeten nemen van
een groot aantal collega’s.

Een zware periode voor Timmerije, voor de collega’s die het veld
hebben moeten ruimen en degenen die wel mochten blijven.
Iedereen moest opnieuw zijn plekje vinden, op iedere afdeling
moesten helaas mensen weg en de lege plaatsen werden niet
opgevuld. Met zijn allen hebben we de schouders er weer onder
gezet en zijn we weer aan het werk gegaan. In april 2011 is Rudi
vertrokken en kwam er wederom een nieuwe directeur, Wim
Simons. Het laatste jaar is er veel veranderd, veel organisatorische
zaken, maar ook aan het uiterlijk is flink gewerkt. We hebben een
nieuwe huisstijl gekregen, een nieuw smoeltje dat bij het bedrijf en
de werknemers past. Samen bouwen we verder. Op naar ‘the next
level in plastics’.
Voor het jubileum van Timmerije werd mij gevraagd na te denken
over een leuke gadget. Het moesten één of meerdere producten
zijn, die we aan de bezoekers van onze open dag in April weg
zouden kunnen geven. Een kado als dank voor het bezoek aan het
bedrijf, iets waar de bezoeker ook echt iets aan heeft. Met dit
onderwerp zijn we aan de slag gegaan met een tal collega’s en
hebben ons gestort op het ontwerp van het gadget. Het jubileum
belooft een feestje te worden, dus het is vanzelfsprekend dat de
gadget hiermee te maken heeft. Het onderwerp werd als snel
vastgesteld, een set schaaltjes voor de lekkere trek, ideaal voor
een feestje. Los van elkaar te gebruiken, maar ook als set handig
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op tafel. In een 3D tekenprogramma (Solidworks) weren een
aantal ontwerpen gemaakt. Na overleg is het onderstaande
ontwerp gekozen en verder uitgewerkt.

Om er zeker van te zijn dat het product ook goed functioneert,
leuk smoelt en handig neer te zetten is, werd van de set een
prototype gemaakt. Een 1 op 1 model van de 3D tekening om de
functie te testen, werd besteld.

Met dit model is uitvoerig onderzoek gedaan naar wat er zoal in de
bakjes zou kunnen qua inhoud. Zakken chips en nootjes,
prikkertjes en roerstaafjes werden erbij gepakt en getest in de
prototypes. We waren het er over eens: dit moest het worden.
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De denktank, met v.l.n.r. Wim Simons, Estela Pandura, Rogier van
Meenendonk, Robert Brink, Frank Bruins, Cindy Bouhuis, Ger
Hietland, Hella Markink en Manolito Kónniger.

Richard Baten werkt sinds 1 augustus 1990 in vaste dienst bij
Timmerije BV. als medewerker technische automatisering.

Richard Baten
Binnen dit tijdsbestek is er veel gebeurd: Begin jaren negentig was
een goeie tijd in de kunststof en dus ook voor Timmerije. Hal 4 en
5 werden gebouwd, het koelsysteem werd nieuw aangelegd, er
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kwamen veel nieuwe machines binnen en ook de eerste
pneumatische robots werden vervangen door elektrische.
Het 2K spuitgieten (kooibuffers) deed zijn intrede en later ook
gasinjectie en gastegendruk spuitgieten.
Eind jaren negentig, begin 2000 werd de productie voor Wavin
opgestart en de soft handgrepen voor bierkratjes. Vier nieuwe
machines met bijbehorende robots van het merk Reis en
palletiseer systemen.
Dat was ook de tijd dat we nog een aantal machines in het
weekend onbemand door lieten draaien. Ook is er toen nog een
proef gedaan met een 5 ploegendienst.
Ik vergeet nog de Philips stofzuigers te noemen, dat eind jaren
negentig geweest moet zijn. Een mooi project met mooie
producten maar helaas ook maar voor een korte periode. En voor
Kimberley Clark geldt ongeveer hetzelfde verhaal.
Er waren natuurlijk ook minder goeie tijden. Zoals de
reorganisaties, die ik als zeer negatief heb ervaren.
De laatste maanden van 2011 hebben we niet volgens verwachting
gedraaid, maar er wordt nu weer geïnvesteerd in nieuwe
machines, ook in verband met nieuwe projecten en dus nieuwe
uitdagingen en dat geeft vertouwen voor de toekomst.

Dinant ten Hoopen werkt sinds 1
maart 1987 als kwaliteitscontroleur bij
Timmerije. Nadat hij een half jaar via
een uitzendbureau had gewerkt, werd
hij in vaste dienst aangesteld. Bij
Timmerije is het fijn werken. Het
naarste wat ik heb meegemaakt is de
reorganisatie. Ik hoop dit nooit weer
mee te maken.
Ik heb eerst in de productie gewerkt. Er waren toen nog geen
robots. Elke machine had toen één bemanning. Later kwamen de
robot en de transportbanden. Na + 4 jaar productiewerk controleur
geworden. Op deze afdeling is er ook veel veranderd. We gingen
toen met een soort rijdend bureau langs de machines om te
controleren. Daarna kregen we een vaste werkplek en
tegenwoordig hebben we een mooi kantoor. Op onze afdeling gaat
nu alles digitaal, waar vroeger alles met de pen opgeschreven
moest worden. De werkzaamheden worden af en toe veranderd of
aangepast, maar dat maakt deze functie juist boeiend.
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Experimentele uitvoering van de eerste 2K spuitgietopstelling,
bedacht door Arend Timmerije en uitgevoerd door Henk ten
Brinkhof en Jan Markink.
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Piet van de Brug werkt sinds december 1981 bij Timmerije.
Voordat hij bij Timmerije kwam was hij werkzaam in de
molenbouw bij het toenmalige bedrijf Klein Bussink in Borculo. Hier
heeft hij 12 jaar en 4 maand gewerkt. Eerst als machinaal
verspaner en later als werkvoorbereider en assistent inkoper. In
verband met het faillissement van dit bedrijf kwam hij in 1981 bij
Timmerije terecht. Hij deed zijn sollicitatie mondeling bij de
toenmalige directeur Jan Timmerije en werd gelijk op zijn gemak
gesteld, met de opmerking, “als je plat kunt praten moet je dat
doen dat is veel gemakkelijker. En het is mooi dat je uit de buurt
komt, wanneer kun je beginnen?”

Piet van de Brug
Twee weken later is hij begonnen als frezer en kwam terecht in de
gereedschapmakerij.
Daar heeft hij gewerkt aan een freesmachine Boko conventioneel.
Prachtige machine waar het echte handwerk nog op gemaakt
werd. Ik kan me herinneren dat we een matrijs hebben gemaakt
voor een kaasfabriek met een uiterlijk van een mandstructuur. Dit
was echt bijzonder.
Leuke anekdote is dat, toen ik daar een week achter de
freesmachine stond, er een man naar me toe kwam met een
manchester broek aan en op klompen, die mij hemd van mijn lijf
vroeg. Hij vroeg wie ik was en waar ik vandaan kwam en wat ik
gedaan had. Na hem dat verteld te hebben vroeg ik: “en wat doe
jij hier, werk je in de technische dienst?” Hij begon te lachen en
zei: “Nee ik ben Arend, ook directeur.” Je kunt wel denken hoe ik
me toen voelde. Maar in de loop van de tijd heb ik ze beiden beter
leren kennen: het waren fantastische mensen.
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In 1986 werd er besloten om een CNC gestuurde kopieermachine
aan te schaffen in samenwerking met het toenmalige bedrijf Vicon,
waarvoor Timmerije veel produkten maakte. In samenwerking met
Vicon werd op deze CNC machine een matrijs gemaakt voor de bak
van een kunstmeststrooier. In totaal woog deze 16 ton en werd uit
drie delen gemaakt. Een enorme klus die meer dan een half jaar
duurde. In 1991 ben ik naar de werkvoorbereiding gegaan. Toen
maakten we nog veel nieuwe matrijzen, sinds die tijd zit ik nog
steeds op dezelfde plaats nu als planner voor de gereedschapmakerij.

Werken aan de kaasvormen.
In mijn tijd bij Timmerije heb ik veel ups en downs meegemaakt,
veel vrienden, collega’s en medewerkers verloren en het zal ook zo
zijn dat we hen in onze gedachten nooit zullen vergeten. Samen
met hen hebben we een grote stap met ons bedrijf Timmerije
gemaakt, iets waar we trots op zijn en waar we nu op verder
bouwen. In mijn tijd heb ik enorm veel plezier gehad in de tijd dat
ik in de personeelsvereniging gekomen ben.
Samen met Wim Poelert, Henk te Hoonte , Jan Heineman, Gerrit
Temmink, Mattie Heuticnk en Bennie Ras hadden we een pracht
team, dat er aan werkte om de saamhorigheid en gezelligheid
onder het personeel te versterken middels personeelsactiviteiten.
Bekend waren de feestavonden bij Hassink in Noordijk. Persoonlijk
heb ik veel plezier gehad met de reisjes van het bestuur van de
PV. Het zat namelijk zo. Als bestuur moest je steeds de organisatie
verzorgen en de voorbereidingen treffen en ook de naweeën
afwerken, dat we besloten om gezamenlijk als bestuurslid
maandelijks te sparen om zo éénmaal per twee jaar een weekend
met elkaar op reis te gaan om zo ook eens even als feestvarken te
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kunnen fungeren. Ons eerste reisje was een trip naar Parijs een
geweldig avontuur met gevolgen voor onze feestavond. In de bus
die ons naar Parijs bracht zat een amateur Tirolergroep, die we
leerden kennen en waarmee we later enkele feestavonden bij
Timmeije hebben georganiseerd. Dat was een één woord geweldig.
Andere reisjes waren Venlo, Valkenburg, Bentheim, Terschelling,
Drente, Renesse en Noordholland. Ik zal zeker niet vergeten dat ik
de laatste twee jaar samen met Anton Wensink de kerstpakketten
mocht rondbrengen naar onze vutters en langdurig zieken. Het
was een feest om te zien hoe leuk deze mensen het vonden dat
Timmerije hen niet vergeten was. We hebben in de laatste jaren
veel meegemaakt binnen Timmerije, en veel innovatie
meegemaakt in de kunststofwereld. Wat te denken van 2k spuiten,
gas injectie, inlabeling etc..
Ook binnen Timmerije crisissen meegemaakt, waar we toch
afscheid hebben moeten nemen van veel collega’s. Maar we
hebben het doorstaan en zijn nu met frisse moed bezig om
Timmerije als Next Level op de markt weer aan te prijzen.
Alois Könniger werkt sinds 27 mei 1974 als productiechef en
insteller bij Timmerije. Hij is nog steeds zeer aangedaan van de
reanimatie van Don ter Stege in mei 1996, die hij samen met Willy
Holkers het leven gered heeft.

Achter v.l.n.r. Ernst Schepers, Mattie Heutinck, Henk
Wormgoor, Alois Könniger en op de voorgrond v.l.n.r.
Guido Gommers en Raijmond Bleumink
Henk Wormgoor werkt sinds maart 1984 als operator bij
Timmerije. Hij heeft meegemaakt dat Timmerije steeds groter is
geworden, dat de automatisering is doorgevoerd. Hij heeft ervaren
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dat de sfeer er de laatste jaren door directiewisselingen zakelijker
is geworden. Het overlijden van Jan Timmerije heeft ook hem erg
aangegrepen.
Bennie Elfers werkt sinds 1986 als gereedschapsmaker bij
Timmerije.

Bennie Elfers
Toen ik bij Timmerije begon vond ik het al een mooi bedrijf. Ik
keek er van op wat ze hier allemaal voor elkaar kregen op het
spuitgietgebied en het fabriceren van matrijzen. Wij maakten op
jaarbasis zo’n 80 tot 100 matrijzen van klein tot groot. Het was
een echt familiebedrijf onder professionele leiding van Jan en
Arend Timmerije, de toenmalige directie. Alle lof voor deze twee
heren, wat zij hebben opgebouwd: een schitterend bedrijf waar
Noordijk (Neede) en de wijde omgeving trots op mag zijn. We
groeiden uit naar een bedrijf van +200 medewerkers.
Na het overlijden van Jan Timmerije (overigens veel te vroeg)
raakten we in een diep dal. We werden overgenomen door
Wadinko en er volgde een reorganisatie. Dit was een
verschrikkelijk nare periode. De dag waarop bekend werd wie er
konden vertrekken vergeet ik nooit meer. Na een paar jaar volgde
er een tweede reorganisatie. Weer moesten er mensen vertrekken.
Daar waren collega’s bij die meer dan 30 – 40 jaar bij Timmerije
hadden gewerkt. In 2010 zijn we weer overgenomen.
Ik zie de komende tijd positief in. Ze zeggen wel eens het is nooit
zo duister of het wordt wel weer licht. Die periode is volgens mij
nu aangebroken bij Timmerije. We zitten weer in de lift. Er wordt
geïnvesteerd, gemoderniseerd en de gemoedelijkheid keert terug.
Het wordt weer echt het bedrijf zoals dat voorheen was. De
werknemers en de directie hebben er weer zin in.
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Als ik al mijn persoonlijke ervaringen, vooral leuke dingen, op zou
schrijven, dan zou dit boekwerk daarmee al vol zijn.
Robert Brink werkt sinds mei 2008
als Manager Product &
Procesontwikkeling (PPO). Bij zijn
komst in 2008 was het bedrijf in een
overgangsfase waarbij een sterke
focus op kostenbesparing en
professionalisering was gelegd. Dit
heeft in 2008 geresulteerd in een
goed financieel resultaat.

Als gevolg van de economische malaise hebben we in 2009 helaas
de beslissing moeten nemen om van een groot aantal werknemers
gedwongen afscheid te moeten nemen middels een reorganisatie.
Deze ingrijpende reorganisatie betrof alle onderdelen van de
organisatie. Binnen de afdeling PPO, bestaande uit 9 personen,
betekende het afscheid nemen van 2 personen.
In 2009 en 2010 zijn we met een smalle organisatie in staat
gebleken de verbeteringen die reeds in gang waren gezet verder
uit te werken. Door de goede technische kennis binnen de
organisatie en binnen de afdeling PPO in het bijzonder kunnen we
technisch complexe spuitgietpocessen ontwikkelen en
implementeren. Door de integratie van productontwikkeling, en
materiaaltechnologie blijven we in staat om specifieke producten
te produceren.
Een aantal highlights: Footrest voor Dorel, Jasbeschermer Gazelle,
Multi-X schalm Kaak, Vovers Remeha en Nefit, Velux Suntunnel,
Stoelkuip Oranjemeubel en nog vele andere.
Door blijvend vernieuwende technologie binnen Timmerije te
introduceren blijven we een vooraanstaande speler op de
kunststofmarkt. Door meer-componenten spuitgiet kennis kunnen
we specifieke eigenschappen in producten combineren. In 2012
zullen we 2K-spuitgieten in combinatie met In-Mould-Labeling
vorm geven. Tevens zullen Compression Injection en sequentieel
spuitgieten in productie een belangrijke bijdrage gaan leveren in
het innovatieve karakter van Timmerije.
Het bijzondere bij Timmerije is dat veel langjarige ervaring
aanwezig is.
Een bijzonder moment vond ik het 40-jarige jubileum van Henk
Swerink. Dit is illustratief voor de binding van het personeel met
Timmerije.
61

Noariker Jaargang no. 12

Robert doet een poging de technologie in "Jip&Janneke-taal" uit te
leggen:
met 2k spuitgieten wordt bedoeld dat we tijdens het spuitgieten
2 verschillende materialen verwerken, waardoor een combinatie
van eigenschappen aanwezig is (dit kan zijn 2 kleuren of
verschillend aanvoelende materialen (zacht/hard)).

2K spuitmachine, productie en prduct
Met In Mould Labeling (kortweg IML) wordt bedoeld dat een
bedrukte folie tijdens het spuitgietproces versmolten wordt met
het kunststof (in plaats van achteraf een etiket op te plakken). Het
voordeel hiervan is dat het label niet los te peuteren is (en
bovendien is het kostentechnisch interessant omdat naderhand
geen extra handeling verricht hoeft te worden).
compression injection moulding is een techniek waarbij de
matrijs tijdens spuitgieten verder dicht gaat. Het voordeel hiervan
is dat met een kleinere machine een groot product gemaakt kan
worden en dat tevens dunnere producten gemaakt kunnen worden
(dus gewichtsbesparing).
sequentieel spuitgieten is een techniek waarbij tijdens het
spuitgietproces diverse delen in de matrijs in volgorde gevuld
kunnen worden. Dit heeft als voordeel dat je specifieke
mechanische eigenschappen kunt behouden over het
gehele product. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om in een
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procesgang meerdere producten van verschillende grootte te
produceren.
Gerrit Floors (1 van de 3 Stippen) werkzaam bij Timmerije vanaf
1983. Eerst 2 jaar in de schoolvakantie en zaterdags helpen bij
Arend met de bouw van het huis en in 1985 in vaste dienst
gekomen in het magazijn bij Henk te Hoonte, nog in het oude
magazijn met zadeldak, dat zo lek was als een vergiet want als het
hard regende stonden de plassen in het magazijn. Dus niets mocht
op de vloer staan zonder pallet. De werkzaamheden waren het
scheiden van producten en aanspuittakken. Daarna het afwegen
van de producten, het opruimen van asgaten van de wielen en
velgen en deze met de hand tellen. Het samenstellen van wielen
met bok of zwenkvorken en het afbramen van diverse producten.
In die tijd was er een eigen vrachtwagen met aanhanger met als
chauffeur Gerrit Jan Voortman. Aangezien dat deze niet met de
combinatie achteruit kon rijden werd deze door hem op een
parkeerplaats aan de snelweg gezet. Dan eerst de voorwagen
lossen bij de klant, terug naar de aanhanger en deze met de hand
overladen en dan weer door en lossen bij de volgende klant en op
de terugweg de aanhanger weer aankoppelen en terug naar
Timmerije.

Timmerije BV onderweg, met Gerrit Jan Voortman als chauffeur.
Voor het verdere vervoer was er Wesselink Transport en
Verhuizingen. De extra opslag was bij Polman drankenhandel aan
de Bergstraat, waar het ook niet al te droog was. Tegenwoordig is
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er opslag in Neede, voorheen NEWASCO en bij Hennink in
Noordijk.
In die tijd kon er nog door de werknemers bij het bedrijf getankt
worden van 16.15 uur tot 16.30 uur.
Rond 1987 werden het oude magazijn en het woonhuis aan de weg
gesloopt. Toen werd er een nieuwe opslaghal gebouwd waar
voorheen de loodsen van de coöperatie stonden. Hiervan bleef de
silo staan. Deze werd gebruikt om grondstoffen op te slaan en er
kwam een nieuwe productiehal waar nu de 1200 en de 800 tonner
staan.
De silo werd eind 1999 gesloopt door Penterman met een oude
kraan met sloopkogel
Ook kwam er een magazijn/bewerkingsruimte, daar waar nu de
kleur en kleur/grondstof opgeslagen zijn. Toen Henk te Hoonte na
veertig dienstjaren met pensioen ging heb ik deze functie
gekregen: het verzorgen van verzendingen naar de klanten en het
maken van pakbonnen en vrachtbrieven. Wesselink reed met 1
wagen 2 maal per naar Thetford in Ettenleur. De chauffeur vertrok
‘s morgens om 05.00 uur. Om 08.00 uur werden alle dozen in de
wagen een voor een met de hand gelost.

Driemaal Floors, oftewel Stip 1,3 en 2 in beeld, v.l.n.r. Henk,
Gerrit en Jan.
Daarna de retouren laden en terug naar Timmerije. Rond 12.30
uur even pauze, dan de afzetbakken omzetten en weer terug naar
Etten Leur. Toen Wesselink met het transport moest stoppen, werd
het transport overgenomen door Dwars. Deze kende alleen maar
tankvervoer. Dat werd dus niets en na een half jaar was dit alweer
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gebeurd. Toen werd het W-Trans, Go-Trans, Lammers en daarna
Noordendorp, die we nu nog steeds als huistransporteur hebben en
waar de gebr. Wesselink nog steeds werken. Tegenwoordig
verzorgen de klanten veel vervoer zelf (BMA, Auping, Nefit,
Remeha, BTT, Philips).
In 2010 zijn in het magazijn de scanners in gebruik genomen
zodat men via de barcode de producten op locatie kan opruimen.
Aan Zehnder, voorheen Stork Air, wordt dagelijks Just in Time
geleverd. Het transport wordt verzorgd door Noordendorp.

Mattie Heutinck, in dienst sinds 0104-1975 als accountmanager (geen 1
april grap). Hij zag in de loop der
jaren de volgende ontwikkeling bij
Timmerije BV.

1975: 11 spuitgietmachines : ca. 60 personeelsleden. 2
ploegendienst. In december 1975 heb ik de eerste proefspuiting
meegemaakt. Dit is het waterreservoir van Technivorm voor een
koffiezetapparaat. Dit product wordt anno 2012 nog steeds
geproduceerd, inmiddels met de 3e matrijs.
Eind jaren 70: Intrede van de Masterbatches (pigment in
korrelvorm), waardoor het inkleuren van de grondstoffen d.m.v.
poeder of verf overbodig werd. Voor deze tijd werden de
grondstoffen ingekleurd met verf in een betonmolen met
wisselbare kuip voor de diverse kleuren. Jan Mensink was toen de
materiaalverzorger en wist uit z`n hoofd hoeveel “likken“ verf er
op een volle molen gedoseerd moesten worden om de juiste kleur
te verkrijgen.
1981: Nieuwe klant Thetford met onderdelen van de Porta Potti.
De aantallen waren vanaf het begin vele malen hoger dan
geprognosticeerd, waardoor in het begin veel overgewerkt moest
worden en de directie (Jan en Arend ) mensen van buiten de
productie, zoals Bennie Ras, Henk Swerink, Mattie Heutinck e.a. op
zaterdag en/of zondag aan de machines zetten om de aantallen te
kunnen realiseren.
1982: Omdat de aantallen van Thetford steeds verder opliepen,
werd overgestapt op een 3 ploegendienst, waarbij ook vaak op
zaterdagmorgen nog werd gewerkt. De overgang naar de 3
ploegendienst was organisatorisch een enorme klus. Ook werden
er in deze jaren veel nieuwe machines aangeschaft, hetgeen in
65

Noariker Jaargang no. 12

1986 resulteerde in 26 spuitgietmachines. Omstreeks deze tijd
werd ook de eerste koffieautomaat aangeschaft en werd de functie
van koffiebaas overbodig. Deze functie werd jaren door Reint
Stikkers uitgeoefend. Hij kwam stipt elke morgen om 9.00 uur,
althans op het bedrijfsbureau, op andere afdelingen natuurlijk
eerder of later, de koffie inschenken en kwam een kwartier later
weer langs om het lege kopje op te halen. O wee als het kopje dan
niet leeg was, want dat betekende, dat er de volgende dag geen
koffie voor jou was. “ie lust miene koffie toch neet, dus ie kriegt
neet mer wat”, was dan de verklaring van Reint.
1982: 50-jarig bestaan . Een geweldige en onvergetelijke 3daagse Rijnreis staat iedereen die het heeft meegemaakt nog vers
in het geheugen gegrift. De reis werd georganiseerd door de PV en
bekostigd door de directie.
Midden jaren 80 : Het tampon printen deed langzaam zijn intrede,
waardoor het inleggen met inkt overbodig werd. Diverse
producten (regelstangen van Vicon, nonius van Stork PMT,
knoppen Dru etc.) werden door de familie te Hoonte (Henk, Hannie
en Reint Stikkers) voorzien van cijfers, tekens etc. door inkt in de
reeds aanwezige holtes in het product te laten vloeien. Ook een
andere techniek werd langzaam maar zeker door het tampon
printen verdrongen. Bij deze techniek wordt m.b.v. een verwarmd
cliché en een folie met inkt met hoge druk de inkt van de folie in
het kunststofproduct gedrukt. Bennie Luimes heeft deze
werkzaamheden jaren als thuiswerk boven op zijn zolderkamertje
uitgevoerd.
1981: Aankoop en verbouwing van het coöperatie gebouw. Hier
was ook een winkeltje gevestigd, waardoor je tussen de middag
nog een pakje shag of een versnapering kon kopen bij Gerda
Wormgoor, de vrouw van Bets Wormgoor. Het coöperatie gebouw
bestond uit allerlei vertrekken met bordessen en natuurlijk de silo
voor het meel. Vier compartimenten van de silo werden van
binnen bekleed met een coating, zodat het geschikt werd om er
kunststof in op te slaan. Met een geweldig personeelsfeest met
diverse spelen, zoals ringrijden op de fiets, klootschieten, binnen
oud Hollandse spelen, waarbij het “Timmerije orkest“ onder leiding
van Bets Kurz de muziek verzorgde, werd het gebouw geopend en
2 dagen later in gebruik genomen. Alle koppels gingen op de foto
met op de achtergrond 2 levensgrote paarden, welke op zolder van
de coöperatie werden gevonden en waarschijnlijk ooit zijn gebruikt
bij de optocht tijdens de Noordijkse Pinksterkermis. Het gebouw
met zijn opvallende en markante silo werd na jarenlang gebruik in
1999 afgebroken.
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Het “Timmerije orkest” met op de achterste rij v.l.n.r. Bert
Pasman, Gerrit Rosendaal, Derk ten Arkel, Gerrit Temmink, Henk
Pasman. Voorste rij v.l.n.r. Erwin Boonk, Henk Wensink, Hermien
Steenman-Bannink, René te Hoonte
Vanaf 1984: De kleine machines werden bijna allemaal voorzien
van een pick en place robot uit Japan (Harmo) en een maalmolen
voor de aanspuiting.
1986 : Vicon Nieuw Vennep besluit om zelf te gaan spuitgieten (in
Emmen), waardoor een grote klant wegvalt. De groei van Thetford
compenseert de terugval.
Vanaf 1992: Aanschaf 2K machines voor de kooibuffers, dempers
in een geleiderail voor een bureaulade van Thomas Regout in
Maastricht. In het topjaar 2000 van Thomas, heeft Timmerije ruim
60 miljoen stuks van deze kooibuffers aan Thomas geleverd. Er
werd toen op 5 machines minimaal 5 dagen per week, maar ook
vaak in het weekend voor deze klant geproduceerd.
1992: ISO 9001 certificaat verkregen.
1995/96: Aanschaf en implementatie van een nieuw computersysteem (MM) en een gekoppeld productiebesturingssysteem
(Epos).
1995: Philips Hoogeveen, producent van stofzuigers, als nieuwe
klant. Vooral in de jaren 1997 en 1998 voor deze klant veel
gemaakt met de Triathlon. Tot de vakantie van 1999, toen stortte,
omdat er een economische crisis was ontstaan in Rusland, de
omzet kompleet in. Ruim 90 % van deze stofzuigers werden
uitgevoerd naar Rusland. Omdat Philips hierop besloot de
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productie naar Polen te verplaatsen, moest er afscheid genomen
worden van een assemblage groep van ca. 10 vrouwen.
1997: Timmerije verkoopt 40 % van de aandelen aan Wadinko.
Begin jaren 2000: Aanschaf 4 machines met robot en
automatische afvoer voor het produceren van “soft touch
handgepen” voor Wavin. Deze handgrepen werden bij Wavin in
een matrijs geplaatst waarmee bierkratten werden vervaardigd.
2000: Wadinko 100 % eigenaar van Timmerije.
Vanaf 2000: Door gebruik te maken van nieuwe materialen
(Super Tough), welke al slagvast zijn zodra ze afgekoeld zijn,
hoeven materialen niet meer geconditioneerd te worden.
Timmerije heeft in de loop der jaren diverse locaties voor dit
conditioneren gehad, eerst bij de oude benzinepomp, toen in een
oude zeecontainer naast de coöperatie en ten slotte in een prefab
garagebox.
2002: Reorganisatie van de gereedschapmakerij. Omdat steeds
meer matrijzen, noodgedwongen door lagere prijzen in het
buitenland (Portugal/China) werden ingekocht, werd besloten om
de gereedschapmakerij af te bouwen en om te zetten in een
service-afdeling voor de spuitgietafdeling. Deze afdeling zou
evenals de spuitgieterij in 3 ploegen moeten werken.
Een aantal mensen moesten hierop gedwongen ontslagen worden.
Een trieste en niet eerder meegemaakte ervaring voor velen.

Timmerije in 2002 van boven gezien.
2002: ISI 14001 certificaat verkregen (milieu).
2005-2008 : Grootste aantal machines n.l. 52 stuks .
2008: ISO TS 16949 certificaat verkregen. Dit certificaat moet
men hebben om aan de automotive te kunnen leveren. Timmerije
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wil/hoeft niet perse aan de automotive te leveren, maar steeds
meer ook niet automotive bedrijven, waaronder Nefit, schroeven
de eisen t.a.v. kwaliteit steeds verder op. Timmerije wil op de
toekomst voorbereid zijn.
2009: ten gevolge van de recessie, welke eind 2008 reeds is
ingezet, moet Timmerije na de reorganisatie in 2002 een 2e
reorganisatie doorvoeren. Een omzetval van 25 tot 30 % ligt ten
grondslag aan deze zeer moeilijke beslissing. Een zwarte dag in de
geschiedenis van Timmerije is de vrijdag in maart 2009, waarop
de 35 personen welke moesten afvloeien te horen kregen dat zij
de pineut waren. Veel kennis en vakmanschap is verloren gegaan
en vele betroffen families hebben nachtenlang niet kunnen slapen,
bezorgd als zij waren over hun toekomst. Gelukkig hebben velen
met ondersteuning van Timmerije ander werk gevonden of zijn
inmiddels weer terug gekeerd bij Timmerije.

Actuele productie van stoelen
2010: Hydratec (een beursgenoteerd bedrijf ) koopt 75 % van de
aandelen van Wadinko.
Hieronder volgt een greep uit de producten die Timmerije heeft
gemaakt of nog maakt voor diverse klanten:
Onderdelen voor kantoormeubelen Cirkel zwanenburg, nu Ahrend.
Onderdelen van de pendelstrooier van Vicon in Nieuw Vennep, nu
Greenland: voor de beschermkap van de pendelstrooier werd
een AL matrijs gebouwd en later vast gezet in grote ringen
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welke volgegoten werden met beton om AL te sparen. Deze
matrijs zou slechts een paar honderd producten behoeven te
produceren. Het werden er uiteindelijk vele duizenden. Op het
laatst was het beton verpulverd en liep het door de kieren uit
de mal.
Stofzuigers voor Holland Electro.
Elevatorbekers voor Van de Pol te Coevorden.
Roosters voor transportbanden in de bakkerijwereld voor Kaak
Terborg.
Knoppen voor gaskachels voor Honeywell in Emmen.
Rode knop van de beroemde keukengeiser van Fasto in Buinen.
Waterdrinkers en roosters voor de kippenindustrie en natuurlijk de
voederkabel voor Landwerk in Veghel. Deze kabel werd bijna
altijd gecontroleerd en opgerold door Chris Olbach. Landwerk
verhuisde later naar Uden en veranderde de naam in Laco.
Chris vertelde aan iedereen, die het maar wilde horen waarom
Landwerk voor de naam Laco had gekozen : Laat Alleen Chris
Oprollen.
Sproeiers voor de kassenbouw en touwschijven voor de geleiding
van de touwen voor het openzetten van vensters voor Snelder
in Utrecht.
Stoelpoten voor kappersstoelen voor Wagemans + van Tuinen in
Maastricht.
Niveauschakelaars voor Miele wasmachines voor Controls in
Nijmegen.
Wielen en velgen voor Blickle Rosenfeld in Duitsland. Hiervoor
werd begin jaren 70 in de “nissenhut “ een speciale testbaan
ontworpen, om de wielen te testen op draagkracht en slijtage.
Deze wielen en velgen mocht Timmerije ook zelf verkopen,
maar dat is nooit echt van de grond gekomen.
Kaasvaten voor Arend BV in ter Apel.
Tentharingen uit kunststof voor Carr Harris in Canada.
Onderdelen voor de surfplanken van Ten Cate en Wayler.
Bovenplaat van de beroemde wascentrifuge voor Minkema in
Hardenberg.
Blokje uit PPS, voor het lakken van een blikje in een hoge
temperatuuroven voor Thomassen en Drijver uit Deventer.
Orgelonderdelen voor Eminent.
Knoppen voor gevelkachels en gashaarden van Dru in Ulft. De
knoppen werden gehotprint door Bennie Luimes of ingelegd
met inkt door de familie te Hoonte.
Onderdelen voor het reinigingsapparaat van de melkkoeltank
Mueller Europa in Lichtenvoorde.
Behuizing voor de bedieningkastje van de toen zeer bekende
verwarmingsdeken van Inventum uit Wolvega.
Magazijnbakken voor Holland Signaal.
70

Noariker Jaargang no. 12

Filmdozen voor het archiveren van o.a. het NOS journaal voor de
NOS, die nog steeds in gebruik zijn.
Valve body voor de automobiel industrie om een betere
verbranding te krijgen voor Texas Instruments Almelo.
Onderdelen voor printers voor IBM Amsterdam.
Touwschijven Nijha in Lochem.
Pompmembramen voor Wila in Lochem.
Onderdelen voor bedden voor Auping te Deventer.
Onderdelen voor magazijnstelling voor Nedcon te Doetinchem.
Onderdelen voor zontunnels (platte daken) voor Velux.
Verwarmingsketels voor Remeha Apeldoorn, Atag Lichtenvoorde
en Nefit Deventer.
Ventilatie systemen voor Stork Air (Zehnder) te Zwolle.

Assemblage voor Stork Air
Onderdelen van vrachtwagens voor Webasto en Berco.
Onderdelen magazijn stellingen voor Beckmann in Duitsland.
Roosters voor de Bakkerij wereld voor Kaak in Terborg.
Onderdelen voor verf mengmachines voor Fast en Fluid.
Onderdelen voor koffiezetapparaten te verkrijgen op de punten
van DE voor Technivorm.
Afschermdeksels voor Boilers voor BTT (Bosch Group)
Kabelmoffen voor Lovink in Terborg.
Jasbeschermers voor Gazelle in Dieren.
Persoonlijke dieptepunten en ervaringen van Mattie Heutinck.
Het overlijden van Jan Timmerije. Jan was mijn baas,
aanspreekpunt en grote voorbeeld en ik ging vaak met hem op
klantenbezoek. Een geweldige sociale man. Altijd en voor iedereen
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belangstelling bij ziekte, moeilijkheden etc., maar ook voor bijv. de
vorderingen van de kinderen op school. Ik heb dit zelf mogen
meemaken toen ik in 1977 voor moest komen op de rechtbank in
Zutphen wegens het rijden met een borrel op. Ongevraagd heeft
hij een brief voor mij opgesteld waarin stond dat ik als eerste
verkoper het rijbewijs niet kon missen. Mede door deze brief kwam
ik er met een geldboete vanaf. Ook voor en gedurende ons verblijf
in Brazilië voor de adoptie van onze twee zonen in 1986 en 1990
kon ik met al mijn vragen en moeilijkheden bij hem terecht.
Timmerije kende reeds ver voordat de wet op de
ondernemingsraad er kwam al een soort OR. Deze “Kern”
vergaderde eens per twee maanden en was te vergelijken met de
huidige OR. Wensen en suggesties van het personeel werden
besproken en in overleg uitgevoerd.
Het overlijden van Bennie Ras was een ander dieptepunt.
Ook was er een trieste ervaring met een blinde man, wiens naam
ik niet meer weet, die bij de sociale werkplaats in Neede de matten
van Kaak in elkaar zette. Hij kon dat sneller en zonder fouten dan
een niet gehandicapt persoon. Toen het wat minder ging bij Kaak,
besloot men bij Kaak om de assemblage in eigen huis te gaan
onderbrengen. De man was zielsongelukkig en wilde of kon geen
ander werk doen. Wij hadden zijn werk afgepakt. Een aantal
maanden later is hij overleden. Toen heb ik er nooit bij stilgestaan,
maar nu ik zelf een aantal mensen in mijn familie en
kennissenkring met een handicap ken, kan ik goed begrijpen hoe
die man zich moet hebben gevoeld.
Ook de reorganisatie in 2009 was voor mij een dieptepunt.
Zomaar een aantal bijzonderheden en herinneringen.
De verbouw van de oude kantine door het personeel in 1977. Met
de kantine van Gemavo uit Eibergen als voorbeeld werd de kantine
in de avonduren opgeknapt en gemoderniseerd. Hier hebben we
prachtige feestavonden, sinterklaasfeesten, kaartavonden etc.
gehouden. Een sinterklaasfeest is mij zeer goed bijgebleven. Gerrit
Wormgoor, hoofd van een lagere school uit Neede, was
sinterklaas. De familie “Stip”, Henk, Jan en Gerrit Floors moesten
alle drie bij de sinterklaas komen. Door een zoen van de Piet, mijn
vrouw Johny, kregen alle drie de mannen een mooie zwarte
vlek/STIP op de wang.
Visboer Grootoonk kwam tot 1979 elke twee weken s`middags om
ca. 12.15 uur om vis te slijten.
50-jarig bestaan met de 3 daagse Rijnreis, waaraan 98 % van het
personeel deelnam.
De hele keuken bij Arend en Dinie Timmerije in het oude
woonhuis, zwart geblakerd, door een test met blokken van
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Cehave. Deze moesten geconditioneerd worden, maar Arend was
vergeten om het vuur uit te zetten, waardoor het geheel
droogkookte en de producten verkoolden.
Opening coöperatie met de diverse evenementen.
De vele feestavonden met diner bij Hassink en busreizen o.a. naar
Amsterdam.
De koelwatervijver met de grote vissen.
De vroegere viswedstrijden aan de Berkel of visdagen op Noordzee
en Waddenzee. Eén visdag naar de Waddenzee georganiseerd
door Jan Kremer is zeer hilarisch verlopen. Het begon ‘s morgens
om 5 uur toen ik Jan van huis ophaalde. Met veel gebulder kwam
hij in de auto zitten. Hij vertelde smakelijk dat hij al heel wat had
meegemaakt op de vroege morgen. Als eerste kwam hij tot de
ontdekking dat zijn 2 zonen na een avondje stappen zijn
karbonades en kippenpoten hadden opgegeten. Deze had hij de
avond ervoor gebakken en op het aanrecht gezet om af te koelen,
maar ‘s morgens lagen er dus alleen kale botten. Omdat hij vroeg
was opgestaan had hij nog tijd over. Hij besloot om de nageltjes
van kanarie te knippen. Na dit gedaan te hebben had hij de
kanarie weer terug gezet in zijn kooitje. Na enige minuten bleek,
dat Jan iets te ver had geknipt, het arme diertje bloedde flink.
Hierop besloot Jan de kanarie te voorzien van een pleistertje. Bij
deze actie ontsnapte het beestje echter uit Jan zijn handen en
vloog door de kamer. Bij de vele pogingen om het beestje te
vangen, vloog het tegen een ouderwetse vliegenvanger, zo`n lint
met lijm erop en de kanarie zat vast. Jan heeft het diertje hieruit
bevrijd, maar toen bloedde het nog heviger en heeft dit niet
overleefd.
Eenmaal in Friesland aangekomen moest Jan zich melden bij een
verkooppunt van de fam. Poepjes vlak aan de dijk om de kaarten
af te halen en pieren te kopen. Het eerste het beste loket werd
bezocht, maar er waren geen kaarten voor Timmerije besteld. Op
de voor Jan Kremer bekende manier, maakte hij veel stennis. Hij
had ze al weken geleden besteld en betaald dus ze moesten er
zijn. Ruim een half uur later bleek, dat Jan bij het verkeerde
afhaalpunt stond en dus niet bij de familie Poepjes.
Wadlopen, kanovaren, zeilweekend en het 75 jarig bestaan in
2007.
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Reinoud Vos in actie
Reinoud Vos werkt als machine-insteller bij Timmerije. Eerst
vanaf 1988 tot 1990 via uitzendbureau Start. Vanaf 1 april 1990
tot heden in vast dienstverband. Hij heeft veel uitbreidingen
meegemaakt en daarbij vele directieleden en managers versleten.
Hij is zelf veelal werkzaam in de 2k-hoek. Dieptepunt tot op heden
was de reorganisatie binnen het bedrijf. Dit was een spannende
tijd, waarbij je vele collega’s gedwongen ziet vertrekken en
natuurlijk zelf blij was, dat je mocht blijven. Hoop dit niet nog een
keer mee te maken.
Het eerste hoogtepunt wat ik meemaakte was nog in de tijd dat
het een familiebedrijf was en was ook nog niet zolang werkzaam
bij het bedrijf van Jan Timmerije en Arend Timmerije.
Mij overkwam een bedrijfsongevalletje, waarbij ik terecht kwam
onder een groot apparaat waarmee raampjes gefönd werden voor
caravanonderdelen van Thetford. Ik had mijn rug aardig
beschadigd en het shirt helemaal kapot. Een dag later ging ik naar
de grote baas Jan. Met de rug viel het wel mee, maar ik vroeg of
mijn shirt vergoed kon worden door de verzekering. Dat had ik
beter niet kunnen vragen. Jan maakte me duidelijk: “Jij maakt je
druk om zo’n shirtje”, de schade aan het apparaat was veel erger.
Ik kon op dat moment beter mijn mond houden. Eén voordeel was
wel: de volgende keer liep het apparaat op rolletjes en werd niet
met de heftruck verplaatst. Jan en Arend waren toppers voor het
bedrijf.
Ook met Arend nog wat meegemaakt. Jan kwam vaak als er op
zaterdag gewerkt werd met zijn fiets door het bedrijf. Arend was
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dan vaak met de tractor. De machine waar ik aan stond liep niet
goed en snel genoeg: er zat druk op de producten cover en seat.
Arend stelde het iets bij om vervolgens te melden, dat er volgens
hem iets niet goed ging. De matrijs liep 10 cm los en de robot
kwam al naar beneden, met als resultaat een flinke crash. Arend
ging weg en was in geen velden of wegen meer te bekennen.
Nadat Jan na het stoppen met werken te kampen kreeg met een
ernstige ziekte overleed hij veel te snel. Hij zou Herman Rietman
nog bij staan met het runnen van Timmerije BV maar dat ging niet
meer lukken. Arend was nog wel regelmatig op de zaak. Vaak in
de vrije tijd. Vooral als hij op jacht was geweest om de botten te
zagen. Het bloed en de haren zaten dan nog aan de lintzaag, zodat
wij soms dachten dat we in een slagerij werkten.
Met Herman Rietman hadden we ook nog wat. Zoals een ieder
weet was Han Meerbeek leider bij Sp. Neede 1 en ik Reinoud de
grensrechter. In 1998 werden we kampioen in de 4e klasse C.
Tijdens de kroegentocht op de maandag na een bezoek aan café
Hassink, dachten Han en ik, we gaan met z’n allen met de fiets
een rondje door de fabriek. Bij de hoofdingang naar binnen en bij
de expeditie weer naar buiten, door naar de volgende stop. Ik had
gelukkig die week middagdienst. Han kon zich melden bij Herman,
die niet blij was met de actie. Als je het nuchter bekijkt, kon dat
natuurlijk ook niet, maar ja....nuchter?
Het laatste voorval, was ook wel leuk. Wim Simons, “Brabant de
gekste”, moet duidelijk nog wennen aan ons dialect. Tijdens een
avondpauze kwam Wim ook even binnen. Rob Hazewinkel vroeg of
er nog nieuwe ontwikkelingen waren. Waarop Wim zijn verhaal
deed. Maarten Rooiman zat er ook, nam een hap van zijn brood en
zei: “Ie mot toch zeen daj wat binn’n kriegt”. Ik zei, dat dooi noe
toch ok. Even later had Wim het na vertaling ook door en liep
lachend weer weg.

Gerrit Harderwijk mag wat vertellen over de automatisering bij
Timmerije. Ruim vijfentwintig jaar
geleden zette ik mijn eerste
schreden bij Timmerije binnen. Ik
mocht beginnen aan de Stork 700
waarop Vicon kappen gemaakt
werden. Kap van matrijs halen,
inzetdeel in matrijs leggen, knop
van de deur indrukken, aanspuit
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tak eruit, inzetdeel eruit en kap op
pallet stapelen. Zo ging het 25 jaar
geleden op bijna alle machines. Of
de producten vielen of werden
handmatig uitgenomen.
In de loop der jaren is er meer
apparatuur rondom de spuitgiet
machines gekomen.
Van een simpele aanspuittak grijper met maalmolen tot een
complex proces als het samenstellen van 2 inlegdelen tot 1 eind
product.
Een draaiend proces is de productiecel voor de kooibuffertjes van
Thomas Regout. De eerste machine is door Arburg en Timmerije
aangepast voor de productie van de kooibuffers. De eerste 2Kmachine is daarvoor aangeschaft. Ook is er randapparatuur die de
kooibuffertjes nabewerkt. Een camerasysteem controleert op foute
producten. Dit geheel is nu samengevoegd in een productiecel. De
kooibuffertjes die deze Arburg machine produceert worden direct
nabewerkt en met een vision camerasysteem gecontroleerd. Alles
dus in een 1 handeling.

V.l.n.r. Harry Reinderink en Peter Klein Nijenhuis
Peter Klein Nijenhuis, beheerder van matrijzen.
….. waar ligt dat gereedschap toch? Je was al een kwartier aan het
zoeken achter de machines, maar al wat je tegenkwam, geen
gereedschap …..
Tot 2003 kon je dit zomaar overkomen in de productieafdeling. Er
bestond niet zoiets als een centraal magazijn voor gereedschappen
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en werktuigen, zodat alles letterlijk door de hele afdeling verspreid
kon liggen. Er bestond wel zoiets als een magazijntje voor bouten
en moeren maar dat gaf geen garantie dat er ook bouten en
moeren te vinden waren.
Vanaf 2003 kwam hier verandering in met het project “SMED”. Dit
is een afkorting van “Single Minute Exchange of Dies”. Vrij vertaald
gaat het hier om een techniek die de stilstand van een machine
tijdens een matrijswisseling analyseert, zodat je kunt bepalen
welke handelingen alleen tijdens de stilstand gedaan kunnen
worden en welke ook gedaan kunnen worden wanneer de machine
weer produceert. Op deze manier kun je de stilstandtijd van een
machine behoorlijk reduceren. Anders gezegd: reductie van
stilstandtijd door slimmer te werken, en niet door harder te
werken.

Actueel beeld van het magazijn.
Uit de eerste analyses van matrijswisselingen kwam al snel naar
voren dat instellers veel tijd kwijt waren aan het lopen zoeken
naar onderdelen en gereedschappen. De projectgroep was van
mening dat je het zo moest inrichten dat een insteller niet meer bij
de machine weg hoefde voor het een of ander. Het zou net
andersom moeten zijn, alles zou bij de insteller moeten worden
gebracht. Dit was de geboorte van “Afdeling SMED”.
De voormalige ruimte van de Technische Dienst bleek hiervoor
uitermate geschikt, ook al omdat de hal voor matrijzenopslag er
pal naast lag. Er werden stellingen geplaatst, uit allerlei hoeken
kwamen ladenkasten tevoorschijn, zelfs een werktafel kwam
beschikbaar. Vanaf nu konden de matrijzen, compleet met
gereedschap, koelslangen, bevestigingsmiddelen en wat dies meer
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zij, bij de betreffende machine aangeleverd worden. Bij elke pallet
werd en wordt tevens een formulier meegestuurd waarop alle
materialen staan die voor die bepaalde matrijs – machine
combinatie noodzakelijk zijn. De insteller kan op dit formulier ook
eventuele veranderingen aangeven waarna het formulier met de
pallet weer retour gaat naar de afdeling “SMED”. Dit is een continu
proces waar ieders medewerking voor vereist is.
Tot op heden is dit een van de belangrijkste werkzaamheden van
de afdeling, het voorbereiden van matrijzen. In de loop der jaren
zijn er verschillende taken bij gekomen, veelal voortgekomen uit
problemen die ontstonden tijdens het voorbereiden. Veel
gereedschappen en werktuigen waren niet voldoende op voorraad,
van verschillende lengte en/of dikte, kortom niets was standaard.
Dit gold met name voor spuitneuzen en uitwerpers. Daarom is
standaardisatie en voorraadbeheer van gereedschappen een deel
van de activiteiten. Ook het inschrijven en beheren van matrijzen,
randapparatuur en robotfixtures is een belangrijk deel van het
takenpakket. Als je weet dat er in ons magazijn zo`n 1400
matrijzen staan opgeslagen dan kun je je voorstellen wat er
gebeurd als er eentje op de verkeerde plek wordt neergezet……..
Juist.
Ook dat is een van de redenen dat we al een tijd bezig zijn om de
matrijzen te voorzien van een barcode, dit verkleint de kans dat
een matrijs op een verkeerde lokatie wordt neergezet. Tevens
vergemakkelijkt het de administratie van matrijzen die voor een
reparatie buiten de deur moeten, of simpelweg naar de
gereedschapmakerij moeten voor preventief onderhoud.
En we zijn er nog lang niet. Alle zaken en technieken die het
ombouwen efficiënter, makkelijker, sneller en slimmer kunnen
maken, hebben en houden onze aandacht. Enkele voorbeelden zijn
snelwisselsystemen voor koelwateraansluitingen en magneetplaten
voor het snel opspannen van matrijzen.
Kortom, afdeling SMED is een van de jongste afdelingen van
Timmerije B.V. maar ook wij werken er hard aan om Timmerije op
het “next level” te krijgen.
André ter Braak werkt sinds 8 december 1980 als grondstof
beheerder bij Timmerije. Hij heeft gezien dat het bedrijf groter is
gegroeid en gemoderniseerd en geautomatiseerd. Ook de 2K
machines deden hun intrede. Persoonlijk heeft hem het overlijden
van Jan Timmerije geraakt en het hele nieuwe gezicht van
Timmerije.
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André ter Braak waakt over de grondstoffen
Henk Wensink werkt sinds 1977 bij Timmerije. Daarvoor heeft hij
korte tijd bij loonwerker Meulenkamp gewerkt. Van de ene op de
andere dag had hij daar genoeg van gekregen en de
onregelmatige werkzaamheden opgezegd tot ongenoegen van zijn
vader. Een gesprek met buurman Jan Timmerije leverde hem een
baan binnen Timmerije op, waar hij nu al 35 jaar operator is. De
reorganisatie in 2009 heeft ook op hem diepe indruk gemaakt. Hij
is niet de enige Wensink binnen Timmerije. Ook broer Anton en
zoon Niels dragen hun steentje bij en vader Arend heeft er tot aan
zijn VUT gewerkt.
Wim Bouwmeester werd in 1982 door Timmerije gebeld met de
vraag of hij interesse had om bij Timmerije te komen werken.
Omdat ik in de ww liep ben er vrijdag 12-02-1982 naar toegegaan
en ‘s morgens om 10.00 uur had ik een gesprek met Jan
Timmerije. Ik kreeg een rondleiding van Arie Wensink, die in die
tijd ploegbaas was. Toen we terugkwamen vroeg Jan wat ik er van
vond. Het leek mij wel wat en ik kon nog dezelfde middag
beginnen. Maandag 15-02-1982 ben ik ‘s morgens om 5.00 uur
begonnen. Gerrit Temmink was mijn leermeester bij de Stork
R700. De Stork R700 bleef twaalf jaar mijn werkplek. De
werkzaamheden waren ombouwen, instellen, bemannen en
kwaliteit maken. De Vicon beschermkap en de Daaldrop kap
werden het meest geproduceerd op de Stork R700.
1982 was ook het jaar van het 50 jaar bestaan. De festiviteiten
werden met een mooie bootreis afgesloten. Eind 1982 werd
Thetford binnen gehaald.
In 1992 kwam er voor mij een nieuwe uitdaging: Stork 1200.
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Voor de Stork 1200 werd in 1995 de productie voor Nefit Deventer
binnengehaald. In 1998 werd het bedrijf overgenomen door
Wadinko. Vanaf 1998 begon het te kwakkelen tot 2009, toen op
een dag 30 mensen ontslag aangezegd kregen. Dat was voor
iedereen een zwarte dag. Vanaf 2009 tot heden waren bewogen
jaren. Maar Timmerije overleefde, zodat 2012 een jaar is om even
bij stil te staan: het 80 jaar bestaan van het bedrijf.
Dit verhaal beschrijft mijn 30 jaar Timmerije in het kort.
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Saneringen bij Timmerije.
Uit de reacties van vroeger en huidige medewerkers is gebleken,
dat de twee saneringsronden diepe indrukken hebben
achtergelaten. Er zijn twee grote saneringen geweest en wel de
sanering van de gereedschapmakerij in 2003 en een algemene in
2009.
Tot 2003 heeft Timmerije altijd het leeuwendeel van haar
matrijzen zelf gemaakt. Deze matrijzen waren kwalitatief goed,
maar niet goedkoop. In 2003 is er een sanering geweest van de
gereedschapmakerij. Door de toenmalige directie is eind 2002
besloten dat er geen nieuwe matrijzen meer zouden worden
gebouwd. Door de globalisering van de matrijzenmarkt, was
Timmerije onvoldoende in staat om te kunnen concurreren op
prijs. Vanaf dat moment werden er alleen nog matrijzen
onderhouden, gerepareerd en gereviseerd. Deze koersverandering
zorgde wel voor het verlies van een aantal banen binnen deze
afdeling. Tevens werd de afdeling samengevoegd met de
Technische Dienst. De nieuwe afdelingsnaam werd Serviceafdeling
Techniek (SAT). In de jaren daarna zijn een aantal ontslagen
medewerkers teruggekeerd toen er vacatures in de SAT
ontstonden door pensionering van gereedschapmakers en
toenemend werkaanbod.
Tot en met oktober 2008 was Timmerije bezig met een recordjaar
voor wat de winstgevendheid betreft. Dit was, zo bleek later, de
redding voor Timmerije. In november 2008 werd Timmerije vanuit
het niets getroffen door de "kredietcrisis". Klanten lieten een
dramatische terugval zien in het aantal orders. Hierdoor moesten
er snel maatregelen worden genomen, om te voorkomen dat
Timmerije aan deze crisis ten onder zou gaan.
Het blad OR informatie maakte er op onderstaande wijze melding
op dinsdag 10 februarie 2009 van: Dertig banen weg bij
Timmerije.
Er heerst verslagenheid onder het personeel, al zag iedereen dat
het niet goed ging. Dat zegt F. Sijger, voorzitter van de
ondernemingsraad van kunststoffabriek Timmerije in Noordijk.
"We hebben geprobeerd het met snipperdagen op te lossen, maar
dat lukt niet. Het sloeg toch in als een bom."
De fabriek in Noordijk schrapt nu op korte termijn dertig banen.
Daarbij valt niet te ontkomen aan gedwongen ontslagen, aldus
algemeen directeur R. Muis. De algemene economische recessie en
vooral het ineenstorten van de caravanindustrie hebben in januari
de omzet van Timmerije met 25 procent doen teruglopen. Muis
verwacht daar voorlopig geen verbetering in. "Met name in de
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caravanindustrie gaat het heel slecht, en daar merken wij nu ook
de gevolgen van”. De reorganisatie bij de fabriek moet binnen
enkele maanden haar beslag krijgen. Bij Timmerije werken 135
mensen. Het bedrijf had een beroep willen doen op de
mogelijkheid tot arbeidstijdverkorting, maar Timmerije voldoet niet
aan de voorwaarden. De omzetdaling is daarvoor niet groot
genoeg.
Het personeel van Timmerije is op de hoogte van de
reorganisatieplannen. Met de vakbonden FNV en CNV is inmiddels
gesproken over een sociaal plan. De bonden zetten in op diverse
regelingen, zoals outplacement of omscholing. Volgens Muis valt
echter aan gedwongen ontslagen niet te ontkomen. Hij ziet geen
andere oplossingen. "We hebben natuurlijk al allerlei maatregelen
genomen, zoals het niet verlengen van tijdelijke contracten. Maar
dat was niet voldoende."
De maatregelen hielden o.a. in dat er per maart 2009 afscheid
moest worden genomen van 30 medewerkers. Dit is een zeer
pijnlijke beslissing geweest. 5 medewerkers konden met
prépensioen. Voor de 25 overige medewerkers was de impact veel
groter. Zij verloren hun baan. Door eigen wilskracht en/of door
hulp van een gespecialiseerd bureau, hebben velen van hen toch
binnen afzienbare tijd een andere baan gevonden. Van deze 25
personen zijn er nu gelukkig een aantal opnieuw bij ons
werkzaam.
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De directeuren op rij in beeld.

Hendrik Timmerije vanaf maart 1932 tot augustus 1958.

Jan en Arend Timmerije vanaf augustus 1958 t/m maart 1997.
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Herman Rietman vanaf
april 1997 t/m maart 2006.

Henk Altena financieel directeur
1997 - 2003.

Remco Boer, commercieel
directeur 1997 - 2005

Egbert Torenbeek vanaf april
2006 t/m november 2007.
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Rudi Muis, vanaf november 2007
t/m maart 2011.

Wim Simons vanaf april 2011.

Zoals elk zichzelf respecterend bedrijf heeft ook Timmerije een OR,
oftewel een ondernemingsraad.

Ondernemingsraad in overleg bijeen
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De logo’s op rij in beeld.

+1939

+1955

+19xx

+2012
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Evenementen, festiviteiten en activiteiten.
Diverse oud en huidige medewerkers halen gebeurtenissen tijdens
allerlei evenementen op. Vooral de bootreis op de Rijn is velen
bijgebleven. In het algemeen wordt het zeer gewaardeerd dat
Timmerije steeds op een goede wijze invulling weet te geven aan
evenementen en jubilea, zowel van het bedrijf als van
personeelsleden. Er wordt hier niet opnieuw op de inhoud
ingegaan, maar door middel van een aantal foto’s wordt
geprobeerd een impressie te geven.

Uitstapje personeel machinefabriek Timmerije in de jaren 60, met
v.l.n.r. achterste rij: Wim Lubbers, Theo ter Braak, Henk Kurz,
Hulshof (Haarlo), Bennie Ras, Wolink (Groenlo), Bennie te
Nijenhuis, Jan Kremer, Herman van Schaik, Roel Langedoen en
Hendrik Timmerije.
Middelste rij v.l.n.r.: Annie Lubbers, Stevens Sr., Dirk ten Harkel,
Henk te Hoonte, Kornegoor, Jan Menger, Hannie te Hoonte –
Stikkers, Hendrik Braskamp, Dinie Nijenhuis – Wanink, Gerrit Klein
Bruinink, Dina Timmerije – Boonk, Jan Timmerije
Voorste rij v.l.n.r.: Hanneke ten Harkel – Schuurman, Mevr. Nettie
Stevens, Bert Stevens, Reina Kurz – Stokkers, Mevr. Kornegoor,
Netti Stevens, Margje Langedoen, Gerritje Braskamp, Riki van
Schaik, Dine Kremer, Riek Klein Bruinink, Coba Timmerije –
Willemsen
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Wadlopen

Zeiltocht met Klipper “de Pasaat”

Sinterklaasfeesten
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Jubilea en afscheid van medewerkers

Diverse personeelsjubilea
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Paaseieren zoeken
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Ja, zo’n reisje langs de Rijn
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En half Noordijk was mee
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Timmerije nu.
In de afgelopen 80 jaar heeft Timmerije zich ontwikkeld van een
landbouwsmederij tot een toonaangevend en innovatief
spuitgietbedrijf. Deze ontwikkeling ging vaak met kleine stapjes,
maar soms was het nodig om van bepaalde activiteiten,
productieprocessen, producten en/of klanten afscheid te nemen,
om uit te kunnen groeien tot een van de grootste
spuitgietbedrijven van Nederland.
Deze strategie zal Timmerije ook de komende jaren blijven
hanteren om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. In kleine
stappen werken naar een hoger niveau. Een hoger niveau op het
gebied van personeelsbeleid, kennis, veiligheid,
productontwikkeling, kwaliteit, efficiency, productie,
automatisering, logistiek en serviceverlening naar onze klanten.

Een bewijs van dit hoge niveau is de ISO/TS 16949 – certificering,
waarover wij sinds een aantal jaren beschikken. Deze certificering
is een must om aan de automotive-industrie te mogen leveren,
maar ook in andere marktsegmenten hanteert men steeds vaker
de hoge ISO/TS kwaliteitsnorm. Vandaar onze slogan “Timmerije
next level in plastics”, dat is waar wij onze klanten de komende
jaren graag mee naartoe nemen. In het brede marktsegment
waaraan wij leveren, o.a. automotive delen, verwarming- en
ventilatietoestellen, huishoudelijke apparatuur, fietsonderdelen,
meubelindustrie, intern transport, procesapparatuur,
electrotechniek, blijven onze klanten behoefte houden aan
kwalitatief goede, maar ook goedkope oplossingen. Vakmanschap,
pro-activiteit en innovatie zijn van oudsher de pijlers onder het
bedrijf. Wat ons betreft blijft dat zo. Klanten kunnen bij Timmerije
terecht voor hun volgende stap.

93

Noariker Jaargang no. 12

De komende jaren zullen wij onze pijlen ook steeds meer gaan
richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen en
duurzaamheid.
Timmerije werkt al meer dan 30 jaar samen met het sociale
werkvoorzieningschap Hameland. Mensen met een handicap
verzorgen het sorteren, assembleren en verpakken van de
producten welke bij Timmerije van de band rollen. Dit doen ze met
grote passie en nauwkeurigheid en door het feit dat deze mensen
sinds een paar jaar bij Timmerije zijn gedetacheerd, voelen zij zich
lid van de Timmerije familie. Ook de komende jaren zullen een
beroep blijven doen op deze zeer gewaardeerde krachten.

Door het gebruik van moderne computerprogramma’s zijn wij in
staat lichter en compacter te construeren, wat leidt tot
materiaalbesparing en minder energie verbruik tijdens productie,
maar ook het brandstofverbruik bij het transport naar klant en
consument vermindert. Dit leidt tot minder uitstoot van
schadelijke stoffen en dus belasting op het milieu. Ook de aanschaf
van energie zuinige machines met nieuwe technieken, maakt het
mogelijk om dezelfde producten op kleinere machines te
produceren, wat weer een gunstig effect heeft op het
energieverbruik.
Het scheiding van afvalstromen en hergebruik van grondstoffen
heeft Timmerije al jaren hoog in het vaandel staan.
Afkeurproducten en aanspuitresten van verschillende soorten
kunststoffen worden apart vermalen om hergebruikt te worden in
hetzelfde product of als dit niet mogelijk is, in andere producten
waar minder hoge visuele eigenschappen aan gesteld worden.
Mocht dit niet in eigen productie kunnen, dan worden deze
maalgoederen op de markt verkocht om er bloemenemmers,
kleerhangers, grastegels, bermpalen, pallets etc. van te kunnen
produceren.
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Ook het sluiten van de keten het zgn. cradle-to-cradle principe zal
een steeds grotere rol gaan spelen. Door de groeiende
materiaalschaarste en de daardoor oplopende grondstofprijzen,
wordt het economisch steeds interessanter om apparaten na hun
levenscyclus terug te sturen naar de producent om de
afzonderlijke delen te recyclen en het materiaal opnieuw te
gebruiken, eventueel met nieuw materiaal aangevuld.
Door materiaalhergebruik hoeft geen aanspraak te worden
gemaakt op virgin grondstoffen ofwel fossiele bronnen en levert
daarnaast een enorme energiebesparing op.

Door de steeds schaarster wordende fossiele grondstoffen (olie) en
de enorme milieubelasting die het winnen, verwerken en weer
afvoeren met zich meebrengt, wordt het gebruik van biobased
materialen een steeds belangrijker issue. Hoewel het gebruik van
biopolymeren uit mais, suikerbiet, aardappelzetmeel of houtafval
nog in de kinderschoenen staat, zijn er vooral in de
verpakkingsindustrie al vele voorbeelden van waaronder flessen,
bekers, bakjes, sleeves en tassen. Timmerije heeft al jaren een
slokdarm afsluiter, gebruikt bij het slachten van varkens om na het
doorsnijden van de keel onmiddellijk de slokdarm af te sluiten om
het uitstromen van maagsappen te voorkomen, geproduceerd uit
een biopolymeer vervaardigd uit aardappelzetmeel. Het zal nog
jaren duren voordat biopolymeren volop in de spuitgiet wereld
worden toegepast, maar binnen Timmerije houden zich een aantal
mensen bezig met dit item en volgen de ontwikkelingen op de
voet.
Met een enthousiast team van kundige medewerkers zal Timmerije
de komende jaren groeien naar een “next level in history” te weten
het 100 jarig bestaan.
Mattie Heutinck hoopt dat hij dit over 20 jaar zelf mee mag
maken, weliswaar niet meer als werknemer, maar als een 7895
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jarige man, die met trots kan vertellen ruim 40 jaar bij dit
fantastische bedrijf te hebben mogen werken.

De huidige aandeelhouders Hydratec en Wadinko, dragen
Timmerije in het kader van de viering van het 80 jarig bestaan een
zeer warm hart toe. Zij maken het mogelijk, dat gedurende drie
dagen deze gebeurtenis alle aandacht kan krijgen, zodat alle
huidige medewerkers, oud medewerkers, klanten en de inwoners
van Noordijk er van mee kunnen genieten. Hiervoor zijn wij hen
veel dank verschuldigd.
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Verantwoording.
Dit boek is tot stand gekomen met hulp van oud en huidige
medewerkers, de directie, de aandeelhouders en de redactie van
de Historische Vereniging Oud Noordijk.
De teksten zijn bezorgd en verzorgd door:
Jan Abbink
Henk kok
Willy Thelen
Mattie Heitinck
Richard Baten
Gerrit Floors
André ter Braak
Henk Knoppers
Bennie Elfers
Arend Timmerije
Jan Markink
Johanna Reurink
Hella Markink
Remco Boer
Coba Timmerije

Jan Wissink
Henk Swerink
Henk Mengerink
Gerrit Harderwijk
Dinant ten Hoopen
Robert Brink
Gerrit Rosendaal
Peter Klein Nijenhuis
Dik Timmerije
Wim Simons
Willemien Kolthoff
Wim Meerman
Piet v.d. Brug
Cindy Bauhuis

De foto’s zijn afkomstig van:
Jan Markink
Timmerije BV
Coba Timmerije
Gea Hietland
Gerrit Rosendaal
Frank Bruins

Wim Meerman
Archief Oud Noordijk
Piet Klein Nijenhuis
Hennie van Kessel
Jan Wissink
Dinie Timmerije-Stokkers
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