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U vindt onze vestigingen in Bergen op Zoom, Etten-Leur, Goes, Hulst, Made, Middelburg, Middelharnis, Oostburg, 
Oosterhout, Raamsdonksveer, Roosendaal, Steenbergen, Terneuzen, Zevenbergen en Zierikzee

www.mikro.nl

Met uw Koesterpas krijgt u
5 jaar garantie gratis!

*  PC apparatuur uitgezonderd en niet i.c.m. kortingen voortvloeiend uit andere acties, kortingspassen en andersoortige kortingsregelingen.

Beste service, 
laagste prijs!
Mikro-Electro is in ruim 35 jaar tijd uitgegroeid 
tot het grootste electro-filiaalbedrijf van Zuidwest-
Nederland met o.a. 15 winkels waar meer dan 
200 medewerkers werkzaam zijn, een logistiek 
centrum en een eigen bezorgteam. 
Dagelijks beleveren wij honderden klanten en 
onze eigen winkels vanuit ons distributiecentrum 
en hoofdkantoor in Roosendaal.

In onze ruime, moderne winkels kunt u terecht 
voor alles op het gebied van beeld, geluid, 
computers, telecommunicatie en electrische huis-
houdelijke apparatuur. Middels een uiterst 
zorgvuldig samengesteld assortiment garan-
deren wij u een aanbod van hoogwaardige 
produkten tegen de scherpste prijzen.

Let op onze folder en onze advertenties voor 
de scherpste aanbiedingen of kom gerust eens 
langs; onze deskundige verkoop-adviseurs staan 
altijd voor u klaar! Kijk ook op www.mikro.nl

MikroMan blijft voor u zorgen!

                 Mikro-Electro
                 servicepakket 
                 5 jaar garantie*
Onder deze garantie verstaan wij:
• Geen arbeidsloon 
• Geen voorrijdkosten
• Geen transport- of administratiekosten
•  Kosteloos vervangen van onderdelen 

of door een nieuw gelijkwaardig 
apparaat indien noodzakelijk

• Geen vooruitbetaling van reparatiekosten
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Innovatie, samenwerking en vakmanschap zijn drie belangrijke 
speerpunten. Risseeuw is partner van het innovatieve samenwer-
kingsorgaan FaktorPlus, want samen bereik je nóg meer. Maar 
vakmanschap staat op nummer één.  
 
Een echte vakman binnen Bouwbedrijf Risseeuw is timmerman Peter 
Jansen. Al 42 jaar is Peter werkzaam bij Risseeuw. Timmeren is zijn 
lust en zijn leven. ‘Toen ik 15 jaar was, ben ik als LTS-leerling bij 
Bouwbedrijf Risseeuw begonnen. Ik werkte 9 uur per dag en op 
dinsdag en donderdag ging ik in de avonduren ook naar school. 
Het was pittig, maar door mijn enthousiasme hield ik het vol.’ Peter 
werkt vaak in de timmerwerkplaats, maar is ook bij projecten inzet-
baar. Als vakman ben je eenmaal flexibel. 

Peter duikt in zijn schuurtje en haalt oud gereedschap zoals een 
booromslag en een pompschroevendraaier tevoorschijn. ‘Mooi 
hè. De pompschroevendraaier kreeg ik van mijn ouders toen ik op 
school zat. Een hele investering in die tijd. Een mooie herinnering, 
maar ermee werken is geen optie meer. Nu is het gereedschap veel 
gebruiksvriendelijker.’ 

We vroegen Peter wat hij onder vakmanschap verstaat. ‘Als vakman 
voer je een opdracht precies uit zoals de klant het had voorgesteld. 
Laatst kreeg ik van een klant te horen dat ik zijn huistimmerman 
was. Wat was ik trots! Maar vakmanschap gaat verder dan alleen 
timmerwerk en klantvriendelijkheid. Een goede voorbereiding is het 
halve werk. Op weg naar het bouwproject bespreek ik de dag met 
mijn collega’s en leerlingen. In de ochtenduren zijn ze te verdienen, 
want ’s middags moet je alweer snel opruimen en voorbereidingen 
treffen voor de volgende dag.’
 
Vanaf 2009 is Peter officieel leermeester. Dit doet hij met veel 
plezier. Jongeren raken gemotiveerd door zijn enthousiasme. ‘Het 
is een kunst op zich om een hele dag bezig te zijn. Leerlingen zijn 
dat nog niet gewend. Als eerste leer ik ze het echte werken bij, 
de techniek volgt later wel. Aan het bijbrengen van huishoudelijke 
taken hecht ik ook veel waarde. Waar drink je koffie, wanneer doe 
je je schoenen uit en hoe communiceer je met je opdrachtgever?’ 

Het mooie aan de werkwijze van Peter is dat hij altijd concreet laat 
zien wat hij heeft gemaakt. Zo overtuigt hij zijn leerlingen. Hij geeft 
ze ook een vrije rol. Niet alleen toekijken, maar echt doen. Stap 
voor stap en met veel geduld. ‘Het mooie is dat je vaak versteld 
staat van de kwaliteiten. Dat is zo mooi om te zien. Dan is een 
schouderklopje op zijn plaats. Die geef ik graag.’

Een goede opleiding en begeleiding motiveert jonge-
ren om te kiezen voor een functie in de bouw. Door 
kundige en enthousiaste leermeesters behouden we de 
selecte groep leerlingen. ‘Ik hoop dat collega’s dit ook 
inzien en dat ze de cursus tot leermeester gaan volgen. 
Leermeester zijn is hartstikke leuk. Het hoort bij het 
vakmanschap.’ 

Bouwbedrijf Risseeuw bestaat al 75 jaar. Voorheen richtte het bouwbedrijf uit Axel zich ook op nieuwbouwpro-
jecten. Nu vooral op renovatie, verbouw en onderhoud. Voorbeelden van mooie projecten zijn de karakteristieke 
Vredestraat en de winkel Bloem en Dier Aafi in Sas van Gent. ‘Maar voor ons zijn ook kleine particuliere projecten 
steeds weer een uitdaging,’ geeft directeur Adri Vlaander toe. ‘Van een dakrenovatie tot het vernieuwen van een 
badkamer. En door de vele aanbouwprojecten, noemen we ons een echte aanbouwspecialist.’
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