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Nieuwbouw scholengebouw De Carroussel, Utrecht
Nieuwbouw AOC, Twello
Woonvoorziening IB1 Zozijn, De Lathmer, Wilp
Woonvoorziening IB2 Zozijn, de Lathmer, Wilp
Nieuwbouw Hockeyclub, Zwolle
Transformatie kantoorpand - 20 appt. 1e fase, Huizen
Nieuwbouw KPU, Soesterberg
Nieuwbouw MFC, Zwolle
Verbouw gebouwen 35 & 36 legerplaats, Ermelo
Nieuwbouw Hof van Thorbecke, Zwolle
Nieuwbouw Zuidzoom Zozijn, De Lathmer, Wilp
Nieuwbouw Behandelcentrum Zozijn, De Lathmer, Wilp
CPO Braambosch nieuwbouw 14 woningen, Hulshorst
Transformatie kantoorpand - 20 appt. 2e fase, Huizen
Nieuwbouw 20 won. Dichterskwartier N2 & Wijori, Harderwijk
Nieuwbouw woon- en dagbesteding Zozijn, Zutphen
Woonvoorziening IB3 Zozijn, de Lathmer, Wilp
Woonvoorziening IB4 Zozijn, de Lathmer, Wilp
Vernieuwbouw Bouwmensen, Apeldoorn

Pensioen
Het ga je goed!

Beste collega en relatie,
Een nieuw tijdperk voor Henri Sluiter staat voor de deur. In het
voorjaar van 1997 kwam hij als uitvoerder bij ons in dienst.
Daarna groeide Henri door tot projectleider. We vierden een
12,5-jarig dienstverband en nog niet zo lang geleden konden
we zelfs 50 jaar inzet voor de bouwbranche met hem vieren.
Een prachtige prestatie!
Nu eindigt deze periode. We gaan hem zeker missen, maar het is
tijd voor verschuiving naar andere projecten in zijn betekenisvolle
verdere leven. En ik ben ervan overtuigd dat Henri’s energie overal
tot mooie resultaten gaat leiden.
Henri, bedankt voor wat je in de voortgang en groei van Van Norel
hebt betekend. Die dank is voor je inzet, maar zeker ook om wie je
bent. Onze onderneming en onze mooie branche zijn jou daarvoor
zeer erkentelijk.
Blijf gezond en geniet!
Hans van Norel
algemeen directeur

Uitzien naar een nieuwe periode
Ik ben dankbaar dat ik ruim 52 jaar in de bouw heb mogen werken.
Met voldoening kijk ik terug op de vele werken en projecten die
we hebben gerealiseerd. Wat was het bijzonder om met zoveel
collega’s samen te werken. Bedankt allemaal!
Nu mag ik uitzien naar een nieuwe periode in mijn leven. Een
periode waarin ik meer tijd heb om te genieten van ons gezin en
ook de medemens kan dienen. Voor de toekomst wens ik iedereen
veel geluk, voorspoed en gezondheid!
Met een welgemeende groet,
Henri Sluiter
projectleider

