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Vernieuwing woonhuisaansluitingen gas in Nijlan

In opdracht van Liander realiseert Pol momenteel 300 nieuwe gasaansluitingen voor eindgebruikers in Nijland onder rook van Sneek. Daarbij worden ook nieuwe meters geplaatst. En
hoewel de technische invulling bij ieder object aan de zelfde hoge standaard dient te voldoen, kent elke aansluiting zijn eigen merites. Omdat de inpassing in de bestaande stituatie
voor iedere aansluiting anders is en de overlast voor betrokkenen tot het uiterste beperkt
moet blijven. Op de foto ziet u de mannen van Pol bezig in de zware oude zeeklei van de
vroegere Middelzee. Puin en ander ongemak geven daarbij regelmatig vertraging. Toch zorgen ze er voor dat aan het einde van de dag de huizen weer van gas zijn voorzien.

Drukbezocht jubileumfeest - hoge opbrengst voor Foppe Fonds

Op 1 april vierde Gebroeders Pol haar 90-jarig jubileum. Voor die gelegenheid was de werkplaats omgetoverd tot feestzaal en was er een voorportaal compleet met rode loper bijgeplaatst. Vanaf 2 uur stroomden de gasten binnen. Nadat de nodige handen waren geschud
en koffie en gebak geserveerd nam Sjors Pol het woord om ieder welkom te heten en twee
gastsprekers aan te kondigen. Foppe de Haan (SC Heerenveen) en Ferd Crone (burgemeester
van Leeuwarden) belichtten elk vanuit hun eigen optiek de kracht van het familiebedrijf.
Daarna werd er in een ongedwongen sfeer geborreld en werden oude contacten aangehaald
en nieuwe gelgd. In plaats van cadeau’s was de gasten gevraagd een bijdrage te doneren
in het Foppe Fonds dat er voor zorgt dat kinderen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is
toch deel kunnen nemen. De opbrengst van deze actie bedroeg 5.250,- euro. Een schitterend
bedrag waarvoor Pol de gulle gevers hartelijk dankt. Op de foto spreekt Foppe de Haan op
zijn welbekende, innemende wijze de gasten toe.

Jubileumboek 90 jaar Pol - kilometers op de millimeter

Ter gelegenheid het 90-jarig bestaan van Gebroeders Pol BV op 1 april jongstleden verscheen
het boek ‘kilometers op de millimeter.’ Het boek vertelt het verhaal van de broers Johannes
en Willem Pol die hun stratenmakersbedrijf begonnen in Leeuwarden. Al snel groeide het
bedrijf uit tot een toonaangevende aannemer in de infratechniek in Noord Nederland. In de
jubileumuitgave wordt de geschiedenis van het bedrijf vertelt tegen de achtergrond van de
ontwikkeling van de nutsvoorzieningen. Het geeft een mooi beeld van hoe de wereld zich in
de vorige eeuw ontwikkelde tot de maatschappij zoals we die vandaag de dag kennen, met
al haar moderne gemakken. Wilt u een exemplaar van dit rijk geïllustreerde boek ontvangen,
neem dan contact op via info@pol-leeuwarden.nl.

Ruud Miedema - nieuwe bekende op verkoop & relatiebeheer

Relatiebeheer is van steeds groter belang in de aannemingsketen. Zeker nu Gebroeders Pol
zich meer en meer profileert als co-maker en duurzaam partner is een vast aanspreekpunt
voor relaties een must. Om al in het voortraject van projecten zeker te zijn van de inzetbaarheid en mogelijkheden van Pol, is ing. Ruud Miedema per 1 mei aangesteld als spin in dit
web. Ruud is al z’n leven lang werkzaam in de infratechniek en kent als geen ander het klappen van de zweep. Binnenkort begint hij met een kennismakingsronde langs onze relaties.
De kans is dan ook groot dat hij binnen afzienbare tijd een afspraak met u zal maken om
zichzelf nader voor te stellen.

