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HENK LOLKEMA STELT ZICH AAN U VOOR…

"Met mijn loopbaan ben ik in december 1984 begonnen als werkvoorbereider-planner bij Van

Der Heide te Kollum. (O.a. bekend van bliksembeveiliger). Hier was ik verantwoordelijk voor het

aansturen van de monteurs.

Na anderhalf jaar begon het toch te kriebelen en ben ik gaan werken bij F.H. Biddle te

Kootstertille als verkoopbinnendienst medewerker. Hier ben ik met het “luchtbehandelingsvirus”

behept geraakt. De verkoop en advisering van luchtbehandelingssystemen was mijn ding en in

1988 ben ik dan ook Accountmanager Zuid Nederland geworden.

VAN ZUID NAAR NOORD

Na twee jaar met veel plezier in het Zuiden gewerkt te hebben, wilde ik toch meer thuis zijn en

ben ik in september 1990 begonnen bij GEA Happel Nederland als Accountmanager Noord Oost

Nederland. In februari 2014 heb ik de overstap naar OC Verhulst gemaakt als Accountmanager

Noord Oost Nederland. Hier kan ik al mijn ervaringen en kennis kwijt in mooie projecten waarin

luchtbehandeling benodigd is.

TVVL LID

Door mijn werk in de luchtbehandeling ben ik sinds 1986 lid van de TVVL (= de Nederlandse

Technische Vereniging voor Verwarming en Luchtbehandeling ). Tijdens mijn werkzaamheden

werd ik gevraagd om plaats te nemen in de regio commissie Noord Nederland van de TVVL. In

totaal ben ik 9 jaar voorzitter regio commissie Noord Nederland geweest en nu nog steeds ben ik
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blog lees je hoe het allemaal is begonnen. Wist je bijvoorbeeld dat

Henk al jaren TVVL lid is? En dat hij nog steeds aan waterpolo doet?



als algemeen bestuurslid werkzaam binnen deze commissie.

HENK IN HET KORT

Ik ben gehuwd met Anneke, we hebben drie kinderen;

Femke (28 jaar), Henk Jan (26 jaar) en Marten (23 jaar) en

wonen in Joure. Een van mijn hobby’s is waterpolo wat

ik vroeger in Dokkum al deed.

Toen wij in 1991 in Joure kwamen wonen heb ik de

waterpolo afdeling van Zwemclub Avena opgericht. Ik

speel met veel plezier nog steeds waterpolo in

competitie verband en bijna elke zaterdag of zondag

een wedstrijd.

Graag hoop ik je snel te spreken om te laten zien wat OC Verhulst voor je kan betekenen."

Met vriendelijke groet,

Henk Lolkema

E: h.lolkema@oc-verhulst.nl

M: 06-10 47 34 97
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