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Jac Reijns Staalconstructie Alphen B.V.
plaatst markante staalconstructie in Goirle
Bouwmaatschappij van der Weegen B.V. bouwt tussen de Ley en
de Abcovenseweg in Goirle een
al even zo markante villa. De toekomstige bewoners kijken medio 2008 vanuit de volle breedte
ver van zich af. En die breedte is
20 meter, vertelt Jos Reijns. ,,Een
flinke overspanning die ook nog
eens niet op de grond staat,
maar een paar meter daarboven
zweeft. Tijdelijk tenminste. Later
wordt de ‘vierendeelligger’, zoals
het spant officieel heet, stevig
verankerd aan de betonnen verdiepingsvloer, het dak en de wanden.”

af te schoren. Nu zweeft er 8000 kilo
staal boven de grond. Straks wordt
het geheel nog zwaarder, maar dat
is aan de medewerkers van Jac Reijns
en Bouwmaatschappij van der Weegen wel toevertrouwd.

ding om te zien. Nu nog tenminste. Uiteindelijk wordt het helemaal ombouwd met
glas en een geavanceerde grote zonweringconstructie. Ik denk dat de bewoners
er heel veel plezier aan gaan beleven.”
120 tons kraan
Een ‘vierendeelligger’ is een constructie,
genoemd naar de Belgische ingenieur
Vierendeel, welke lijkt op een vakwerk
zonder driehoeken maar met een doorlopende boven- en onderrand en waarbij
de knopen dus zijn uitgevoerd als stijve
verbindingen. Hier bestaat die vierendeelligger uit 6 vakken. Die werden bij

Jac Reijns in eigen werkplaats afzonderlijk gemaakt en daarna twee keer drie aan
elkaar gekoppeld. De twee delen zijn met
speciaal breedte-transport vanuit Alphen
naar Goirle gebracht. Er moest een 120
tons hijskraan aan te pas komen om de
constructie op zijn plaats te hangen en

S355 staal
Voor alle zekerheid heeft de architect
extra sterk staal van het type S355
voorgeschreven, vervolgt Jos. ,,Die
staalsoort wordt in de particuliere
woningbouw niet zo vaak gebruikt.
Extra sterk staal betekent ook dat
de lasnaden aan veel hogere eisen
moeten voldoen. Ik ben blij dat Van
der Weegen dit aan ons heeft toevertrouwd. Iedereen binnen ons bedrijf vond het leuk om er aan mee te
mogen werken. Het is ook een mooi
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Met de winter neemt ook de kans op rookvorming toe

Ook voor rookmelders ga je naar
Installatiebedrijf Elektro Michielsen uit Chaam
Meer veiligheid bij u thuis

Er gaat geen dag voorbij of er vindt wel ergens een woningbrand plaats. In Nederland alleen al meer dan 20 per dag. Engels onderzoek wees uit dat mensen met een
goed werkende rookmelder twee keer zoveel kans hebben om een woningbrand te
overleven. Rookmelders kunnen het verschil maken tussen leven en dood! Om dat
bij de consument onder de aandacht te brengen, organiseert de Stichting Nationale
Brandpreventieweek elk jaar een rookmelderdag. In de winter is de kans op brand
het grootst, daarom wordt die dag elk jaar in de herfst georganiseerd. Dit jaar werden op 27 oktober diverse nieuwe snufjes en verbeterde melders gepresenteerd.
Jan Michielsen was erbij en hij informeert ons daarover in Bouwen en Wonen in de
Regio.

Ga met een gerust gevoel de winter
in. Jan Michielsen is al sinds jaar en
dag gespecialiseerd in rookmelders.
Informeer naar de mogelijkheden.

Meer veiligheid door rookmelders
goed te onderhouden

Optische rookmelder
Koolmonoxidemelder
Hittemelder

Meer veiligheid met de rookmelders van Ei Professional

Ei Professional, een Ierse fabrikant,
biedt een ruime keuze aan rook- en
hittemelders, zowel voor nieuwbouw
als voor renovatieprojecten. Voor renovatieprojecten of moeilijk te bereiken plaatsen leveren zij draadloos te
koppelen rookmelders, ook wel RF
melders genoemd. Extra bedrading
om de melders te koppelen is daarbij
overbodig.

Meer veiligheid met de 10-jaars
lithium knoopcellen

In een groot aantal Ei rookmelders zijn
lithium knoopcellen toegepast. Deze
knoopcellen hoeven tijdens de levensduur van een melder nooit vervangen te
worden. Alleen de complete rookmelder
wordt elke 10 jaar vervangen. Dat betekent nog meer veiligheid!

Voor het optimaal functioneren van rookmelders, is het van groot belang de rookmelders goed te onderhouden. Vals alarm
bij optische rookmelders wordt vaak door
stof veroorzaakt. Ook de werking van de
rookmelder kan door stof verminderd
worden. Stofvrij maken is vaak
een kleine moeite.
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