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Stubeco-lustrumfeest 

Speech Alwin de Bondt, voorzitter Stubeco 

 

Namens het bestuur van Stubeco heet ik u allen van harte welkom! 

 

Een speciaal welkom aan onze ereleden 

• Leo den Brabander (erelid en onze langst zittende voorzitter!) 

• Henk van ’t Slot (erelid en onze sfeermaker en initiator van het eerste uur!) 

• Jan Wagemaker (erelid – kon helaas niet aanwezig zijn vanavond) 

 

En ik zou zelfs willen zeggen: Welkom thuis! Want voor velen is Stubeco ook een stukje thuis 

komen.  

Een vereniging waar u lid van bent maar niet zomaar een vereniging is.  

Een vereniging waar u even uit uw dagelijkse omgeving kunt stappen, kunt netwerken en kennis 

kunt uitwisselen. 

Waar u nieuwe mensen en technieken tegen komt maar ook in een bekende omgeving van 

mensen en ervaringen bij kan praten. 

Waar u kennis kunt opdoen uit interessante lezingen en excursies.  

Met serieuze momenten en gelukkig ook minder serieuze. 

 

Een vereniging waar u hopelijk net als ons trots op bent en blij van wordt, net als wij! 

 

Video Stubeco 

 

Vandaag vieren we het 50 jarig bestaan van onze vereniging Stubeco!  

In februari hebben we al een aftrap gehad met het curling hier in Rotterdam, maar vandaag doen 

we dat nog eens wat groter. 

Geweldig dat u in deze hoeveelheid (75!) bent gekomen naar toch een heel bijzondere middag 

en avond. 

 

Als bestuur zijn we blij dat onze inzet en uw interesses samen hebben geleid tot enkele zeer 

interessante activiteiten afgelopen jaar.  

Een teken denk ik dat Stubeco nog steeds daar staat waar ze hoort te staan in de bouw.  

Met de ups-en-downs die een vereniging kent en ook in het verleden niet anders waren.  

Maar vooral met de mooie dingen die zij biedt en daar is vandaag een bijzonder voorbeeld van. 

 

Maar wat is Stubeco? En hoe is zij ontstaan?  Hoe zijn we gekomen tot waar we nu zijn?  

 

https://youtu.be/QT02vi1h1J8
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Om een lollig plaatje wat filosofisch te benaderen: Golfbewegingen die het leven -en de bouw in 

het bijzonder- meemaakt …. 

… Stubeco liet zich niet overspoelen maar we leerden juist te surfen op deze golven en onze 

leden zo gek te krijgen mee te surfen en er van te genieten. Dat we 50 jaar bestaan zegt volgens 

mij genoeg. 

Alle gekheid op een stokje: In het volgende filmpje wil ik u graag meenemen in het verleden, 

heden en een stukje toekomst van Stubeco. 

 

Video Stubeco 

 

Volgens mij geeft dit wel goed weer wat een mooie vereniging we nu eigenlijk zijn! 

 

Als we terug in de geschiedenis speelden veel mensen een belangrijke rol in de levensloop van 

Stubeco. Veel van hen konden vanavond niet aanwezig zijn. 

De volgende nieuwe leden mogen we vanaf september welkom heten: 

− Marco van den Burg, Heijmans (aanwezig) 

− Joost van Haeften, NE Ruwbouwcombinatie BV 

− Jaco den Hamer, BAM 

− Vincent van der Wal, BAM 

− Nick Nass – Mobilis 

− Pierre Hendrikx – BAM 

 

Als bestuur zijn we blij dat deze mensen voor Stubeco hebben gekozen en wensen hun veel 

leerplezier! 

Het zijn de leden die Stubeco maken, maar het is het bestuur dat vorm en richting geeft en ook 

tussen werk en privé door belangeloos zich inzetten om Stubeco op de kaart te zetten. 

Mensen die ik een wam hart toedraag en het kloppende hart vormen van Stubeco: Peter, Oebele, 

Fred en Robbert-Jan.  

Graag een applaus voor deze toppers! 

En niet te vergeten Joris Heselink en Ralf Jansen die als actieve leden flink meegeholpen hebben 

met het organiseren van bijeenkomsten en het bijhouden van de website.  

 

Tijdens onze bijeenkomst in het PSV stadion gaven de leden van de Vakgroep Civiele Betonbouw 

trouwens ook nog eens aan positief verrast te zijn wat Stubeco nu eigenlijk voor een vereniging 

is.  

Al met al zijn wij positief over de toekomst van Stubeco en we nemen u hier graag in mee. 

 

https://youtu.be/tZ4gvqxepws
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In het kort nog even: We zoeken de samenwerking op, boren nieuwe wegen aan en verbeteren 

onze PR.  

Binnenkort vind u dan ook weer een Stubeco nieuwsbrief in uw e-mail en kunnen we u nu al 

zeggen dat we een heel mooi programma hebben op 12 februari samen met Betoniek en Stutech 

in het nieuwe pand van Civilion te Den Bosch. 

Ook gaan we volgend jaar weer een Stubeco4U jongerendag organiseren. 

 

Voor nu wil ik u maar één ding vragen: geniet! Laat u meevoeren met het lekkere eten en het 

goede gezelschap. 

 

Een hele fijne avond gewenst en tot ziens in de toekomst van Stubeco! 

 


