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Geachte lezer 
 
Het eerste personeelsblad genaamd 
 
“HEESAKKERS HOME” is GEBOREN. 
 
 
Vanuit het bestuur van de personeelsvereniging is de ge-
boorte van het verenigingsblad ontstaan. 
 
 
Vanwege de korte tijdsduur voor het realiseren van het eer-
ste nummer is de inhoud nog mager maar bouwen we ach-
ter de schermen naar een uitgebreid verenigingsblad dat 
twee maal per jaar gaat uitkomen. 
 
 
We hopen dat we U in de toekomst het wel en wee van 
Heesakkers Beton BV nabij kunnen brengen. 
 
 
Uiteraard zijn alle nieuwtjes en kopij van harte welkom. 
 
Aangeboden kopij graag digitaal inzenden naar de redactie. 
 
Foto’s digitaal aanleveren met een hoge resolutie. 
 
Doelstelling: 
Meer bekendheid voor het thuisfront van het personeel van 
Heesakkers Beton BV. 
 
Namens de redactie wensen wij u veel lees en kijkplezier.  
 
 
 
 

• Redactieleden: 
 
• Peter van den Berg 
 
• Huub Klaren 
 
• Rick Loeffen 
 
• Jan Schakenraad 
 
• Fred van Zoggel 
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HISTORIE    HEESAKKERS BETON BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1958 startte Jos Heesakkers in Heeswijk-Dinther een betonfabriekje. 
 
Hij vervaardigde vooral voor de agrarische sector tegels en roosters. 
 
Nu, meer dan 48 jaar later, is de naam Heesakkers in Heeswijk-Dinther nog altijd verbonden aan  
beton.  
 
Maar iedere verdere vergelijking met toen is verdwenen.  
 
De zonen Jan en Ton namen het bedrijf in 1978 van vader Jos over. Daarna is Jan in 1984 alleen  
verder gegaan. 
 
Heesakkers Beton verhuisde naar het gemeentelijk industrieterrein en bovendien werd het vervaardi-
gen van roosters en tegels vervangen door specialistische betonproducten. 
 
"Ik ging daarom op zoek naar een product waarvoor behoefte was in de bouwmarkt. Ik merkte al 
spoedig, dat het in deze tijd van massaproductie in de bouwwereld moeilijk was om aan de wel in  
iedere bouw voorkomende, van de normale afmetingen afwijkende betononderdelen te komen". 
 
"Je moet dan denken aan trappen, balkonplaten, galerijplaten, afdekbanden, dorpels, gevelbanden", 
aldus Jan Heesakkers, die op tijd inzag dat het met de roosters en tegels een aflopende zaak was. 
 
 
 
Uitbreiding 
 
Doordat er begin jaren tachtig een extra grote order binnen kwam, moest het bedrijf naar een andere 
ruimte opzoek. 
 
Men kwam terecht bij de firma Nelissen in Heeswijk-Dinther, waar men een bedrijfshal kon huren. 
Heesakkers Beton heeft in deze hal haar werkzaamheden een aantal jaren uitgevoerd. 
 
De behoefte aan een eigen hal werd echter steeds groter en op 19 maart 1984 werd dan ook de  
eerste heipaal in de grond geslagen op het industrieterrein in Heeswijk-Dinther. 
 
Vrijdag 5 oktober 1984 was de opening van de nieuwe bedrijfshal met aan de voorkant het kantoor. 
 
 
Volgende uitgave meer historie. 
 
 
 
 
 
 

 

 
OPRICHTER     JOS HEESAKKERS 
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10 jaar in dienst 
 
Arnoud Boeijen    17-02-2007 
 
Rene Bissels    28-02-2007 
 
Wibo Snelders    20-05-2007 
 
Bas Willems    02-06-2007 
 
Rick Loeffen    30-06-2007 
 
Peter Beekveld    01-09-2007 
 
Erwin Konings    22-09-2007 
 
Michael Heessels    03-11-2007 
 
 
 
15 jaar in dienst 
 
Rita Dortmans    16-03-2007 
 
Henk v/d Linden    01-07-2007 
 
 
ABRAHAM 
 
Rob de Boer    18-06-2007 
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Personeelsvereniging Heesakkers Beton bv                        
                 
 
 
ACTIVITEITEN 2007 
 
 
 
 
DROPPING……VRIJDAG 2 FEBRUARI 
 
 
 
 
 
KIENAVOND…DONDERDAG 5 APRIL 
 
 
 
 
 
BARBECUE…ZATERDAGMIDDAG 19 MEI 
 
 
 
 
 
VAKANTIEBORREL……VRIJDAG 13 JULI 
 
 
 
 
 
PERSONEELSFEEST…ZATERDAG 13 OKTOBER 
 
 
 
 
 
SINTERKLAAS…ZATERDAG 24 NOVEMBER 
 
 
 
 
 
 
EINDEJAARSBORREL… VRIJDAG 21 DECEMBER 
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Personeel 2006 
 
Jubilea 
Henk v/d Heijden 50 jaar   
Henk van de Heijden heeft op 24 maart 2006 Abraham gezien! 
Namens de directie van Heesakkers Beton en de nieuwe voorzitter van de 
personeelsvereniging, Jan Schakenraad, werd Henk op 11 april 2006 nog 
even in het zonnetje gezet.  
 

 
 Geboorten 
• Op dinsdag 17 januari 2006 is Didi, de dochter van Melanie en 
 Paul van der Pas, geboren.  
• Op maandag 13 februari 2006 is Jorg, de zoon van Rick Loeffen 
 en Steffie Schouten, geboren.  
• Op donderdag 13 april 2006 is Hanad, de zoon van Shariif Binali 
 Deria, geboren.  
• Op donderdag 04 mei 2006 is Jada, de dochter van directeur  
 Arjan Heesakkers en Jennifer Kempes, geboren.  
• Op maandag 11 september 2006 is Sven, de zoon van Erwin  
 Konings en Saskia Kézèr, geboren.  

 
 

Paas-kienen 
 
Op donderdag 13 april 2006 was het weer zover; Paas-kienen in de 
kantine van Heesakkers Beton. 
 
Deze avond werd georganiseerd door de personeelsvereniging.  
Het werd een zeer geslaagde avond met een opkomst van maar liefst 
70 personen!  
En prachtige prijzen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbecue Stanserhorn        
Door de personeelsvereniging was er op zaterdag 13 mei 2006 een 
barbecue voor het personeel en de kinderen geregeld. Vanaf 15.00 
uur was iedereen van harte welkom bij café Stanserhorn in Hees-
wijk-Dinther. Jong en oud vermaakte zich prima op deze zonnige 
dag. 
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Europees Schutters Treffen 2006       
 
Op donderdag 24 augustus 2006 is Heesakkers Beton 
met in totaal 76 personen naar de Bernhezer  
Muziekavond gegaan 
 
Op deze avond hebben de volgende artiesten opgetre-
den: 
Jan Smit, René Schuurmans en Jan Keizer. 
 

 
 
 
Het was een ware  
happening we hebben  
samen met 5000  
bezoekers genoten van 
een gezellige avond op 
het feestterrein tegenover  
Kasteel Heeswijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Personeelsfeest 2006 
 
Inspiration Point te Valkenswaard.        
Op 7 oktober 2006 gingen we met het be-
drijf naar Inspiration Point in Valkens-
waard. 
 
Onder leiding van Woeste Wanda gingen 
wij deze avond de strijd aan met kapitein 
Cornelis Kantenbroekje en zijn Waterkneu-
zen.  
 
Een geweldige avond dankzij Johnny 
Diepp, Jonkvrouw Helga Hübsch,  

Nico de Haak, Louis Futon, Janus & Tilanus Achterlangs en vele anderen!  
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Personeelsfeest 2006 
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Sponsoring 2006 

Acda en de Munnik in na-
tuurtheater ‘De Kersouwe’        
Op zaterdag 2 september 
2006 mochten wij op uitno-
diging van natuurtheater de 
Kersouwe een voorstelling 
van Acda en de Munnik bij-
wonen, daar Heesakkers 
Beton een bijdrage had ge-
leverd bij het realiseren van 
het nieuwe clubgebouw. 

 
De animo voor deze avond was bijzonder groot! In totaal hebben 60 mensen van Heesakkers Be-
ton genoten van de voorstelling van Acda en de Munnik. Bij deze willen wij de Kersouwe hartelijk 
bedanken voor deze avond!  
 
Huwelijk Ron & Judith  21-10-2006      
Op 21 oktober 2006 is Ron Heesakkers lid van de directie met Judith v/d Heijden getrouwd.   
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25 november 2006: Sinterklaas  
 

 
Wij hebben Sinterklaas en zijn Pieten met zo’n 36 kinderen begroet in de 
kantine.  
 
Het was voor de ouders en de kinderen een spannende middag.  
 
Overal kwam men pieten tegen zelfs op het dak van  
het kantoor. 
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Heesakkers Beton breidt fors uit in Veghel 
 
Klaar voor verdere groei 
 

 
Met de overname van Specicon en een groot 
gedeelte van het terrein van de Veghelse Beton 
Centrale (VBC) breidde Heesakkers Beton in 
Heeswijk-Dinther haar productiecapaciteit on-
langs flink uit. De broers Arjan en Ron Heesak-
kers, die beiden deel uitmaken van de directie 
van het bedrijf, zien de toekomst dan ook met 
veel vertrouwen tegemoet.  
 
“Wij staan open voor uitdagingen, waar ande-
ren liever niet aan beginnen”, aldus Arjan 
Heesakkers. 
 
Heesakkers Beton is in de afgelopen jaren uitge-
groeid tot een begrip in de bouwwereld. Het bedrijf 
werd in 1958 opgericht door Jos Heesakkers. Hij pro-
duceerde met name tegels, roosters en schuttingpla-
ten. Onder leiding van zijn zoon Jan ging het bedrijf 
zich meer en meer richten op de productie van speci-
alistische betonproducten en groeide Heesakkers Be-
ton uit tot een moderne betonfabriek met zo’n 50 
medewerkers. Met de recente overname van Speci-
con is het aantal medewerkers zelfs gestegen tot 80. 
Inmiddels is Jan langzaam aan het afbouwen en 
heeft hij een groot deel van zijn taken overgedragen 
aan zijn zonen Arjan (30) en Ron (28). 
 

 
In bedrijf opgegroeid 
“Onze ouders hebben ons nooit gepusht om het bedrijf over te nemen, maar wij zijn als het ware in 
het bedrijf opgegroeid”, vertelt Arjan. “Vroeger in de schoolvakanties werkten wij ook al hier.  
Nadat mijn vader problemen kreeg met zijn gezondheid, heb ik versneld mijn MTS-diploma gehaald 
en ben ik in de zaak gaan werken.” Ron vult aan: “Ik ben een aantal jaren profvoetballer geweest 
bij RKC Waalwijk, TOP Oss en Helmond Sport, maar ik had regelmatig last van blessures en het was 
elk jaar afwachten of ik weer een nieuw contract kreeg. Daarom heb ik enkele jaren geleden zelf 
besloten om te stoppen met betaald voetbal en ben ik ook in de zaak gaan werken.” 
 
Diverse kleuren 
Grote kracht van Heesakkers Beton is volgens Arjan dat het bedrijf het hele productieproces van 
speciale betonelementen in eigen huis kan realiseren. “Wij hebben een eigen tekenkamer, model-
makerij, wapeningsafdeling en stortafdeling. Daardoor kunnen wij zelfs de meest ingewikkelde be-
tonelementen (eventueel in een bepaalde kleur) op maat leveren aan onze klanten.  
Bovendien denken wij met onze opdrachtgevers mee en zetten wij samen met hen het meest prak-
tische en economisch voordelige traject uit om een project te realiseren.” 
Daar komt bij dat de vraag naar prefabelementen in de afgelopen jaren enorm is gestegen. 
“Snelheid is steeds belangrijker in de bouwwereld en aannemers hebben meer en meer moeite om 
goed geschoold personeel te vinden.  
Mede daarom wordt steeds vaker gebruikgemaakt van prefab beton. Daarmee kan snel worden ge-
bouwd en geeft tevens een meerwaarde aan de kwaliteit.” 
 
De uitbreiding naar Veghel komt voor Heesakkers Beton precies op het goede moment. Arjan: “We 
zijn vele jaren bezig geweest met uitbreidingsplannen zonder het gewenste resultaat. Met de over-
name van Specicon en het naast gelegen terrein in Veghel  kunnen we in ieder geval de komende 
jaren verder groeien. Eind 2007 verwachten we onze nieuw te bouwen productiehal in Veghel in ge-
bruik te kunnen nemen.  
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Bovendien ligt Veghel 
meteen aan de snelweg, 
waardoor we onze elemen-
ten in de toekomst een stuk 
makkelijker kunnen gaan 
transporteren.  
 
Ons hoofdkantoor en een 
aantal andere bedrijfson-
derdelen blijven echter  
gevestigd in Heeswijk-
Dinther.  
 
Daar liggen de roots van 
ons bedrijf.” 
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         OVERZICHT VAN DE HUIDIGE SITUATIE VAN HET TERREIN BIJ SPECICON  
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KORT REISVERSLAG van Sjors Snelders en Ellen v.d. Pol      
 
De republiek Ecuador is een land in het noordwesten 
van Zuid-Amerika.  
Het land grenst in het noorden aan Colombia, in het 
oosten en zuiden aan Peru, en in het westen aan de 
Stille Oceaan.  
Het land is genoemd naar de evenaar (in het Spaans: 
ecuador), die het land doorsnijdt. De hoofdstad van 
Ecuador is Quito. 
Al lang voordat de Inca's zich in de 15e eeuw in het 
gebied vestigden bestonden er in Ecuador verschillen-
de indiaanse culturen.  
Tegenwoordig woont 55% van de bevolking in steden. 
In het Amazonegebied woont 3% van de bevolking. 
Het inwonersaantal is niet precies aan te geven er is 
een schatting van 12,5 miljoen inwoners. 
Het land is ongeveer 7 maal zo groot als Nederland.  
 
 

 
 
Sjors Snelders is een van onze medewerkers. Hij woont samen met Ellen in Heeswijk-
Dinther. Sjors is als 2 jarig kind uit Ecuador geadopteerd en sindsdien woonachtig in 
Heeswijk-Dinther. Zijn grote wens was om het land(Ecuador) een keer te bezoeken 
waar hij geboren was en hoe men daar leeft. Het land hebben ze samen bezocht met 
zijn zus Maud en haar vriend Thijs. 
 
 
 
 

 
Guayaquil - Puerto Lopez 
Aangezien we geland zijn in Guayaquil hebben we in vogelvlucht Sjors zijn geboortestad gezien. Dit kwam een 
heel eind overeen met wat we verwacht hadden. Groot verschil in de huizen; van echte krotjes tot en met de wij-
ken met rondom een muur en beveiliging.  
’s Middags zijn we naar het centrum van Puerto Lopez gelopen. Het valt op dat er veel armoede is. De mensen 
zijn wel vriendelijk en groeten altijd. Ze genieten van het leven, zitten op hun stoeltje voor het huis of hangen uit 
het raam (ook vaak gewoon een gat in de muur met een gordijntje). 
 
Isla de la Plata 
Vandaag gaan we naar Isla de la Plata; of te wel klein Galapagos. Het is 
ongeveer 1 uur en 20 minuten varen, over een afstand van 40 km. 
Maar als we dolfijnen of walvissen tegenkomen kan het wat langer du-
ren. Eenmaal daar aangekomen zagen we ook daadwerkelijk dolfijnen! 
Gigantisch mooi en ontzettend veel. Het was een grote groep van een 
kleine duizend dolfijnen. In de verte zagen we al twee walvissen water 
spuiten.  
 
 
 
Guayaquil – F.A.N.N. 
Deze dag zal een heel bijzondere dag worden, we gaan op zoek naar het weeshuis. 
Sjors gaf de brief van de adoptie (met het stukje over terugkomst naar F.A.N.N.) aan de bewaker. We mochten 

in een kamertje wachten. Er kwam een jonge vrouw, die te-
vens enthousiast was, die ons vertelde dat er met 20 minuten 
iemand zou zijn die goed Engels kon spreken. Toen zij gearri-
veerd was kon het gesprek echt beginnen. Vanuit hun was de 
vraag wat we allemaal wilden doen en zien in het weeshuis. 
Ze waren allemaal enthousiast. 
Toen we naar de kinderen gingen waarschuwde ze mij dat het 
mogelijk was dat de zuster die hier werkte mij in die tijd had 
verzorgd zou herkennen.  
Deze zuster werd er ook meteen bijgehaald en toen zij de foto 
zag van mij die destijds in het weeshuis is gemaakt, herkende 
ze mij nog inderdaad. Ik was niks veranderd, ze werd emotio-
neel en omhelsde me innig. Ik wou graag weten of dat ze nog 
een dossier met wat gegevens van me hadden. 
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Binnen 5 minuten was ze terug met het complete dossier van mij! Mijn biologische moeder heet Esmeralda, was 
18 jaar. Ik ben met een keizersnede volgens het kraamverslag geboren op 8 juni (?!) 1975 om 7.30 p.m. Het 
vreemde hieraan is dat in geboortegegevens zoals mijn adoptiepapieren, pas etc. de datum 8 juli vermeld staat. 
Ik heb dan ook besloten de datum van 8 juli aan te houden omdat deze altijd van toepassing is geweest vanaf 
mijn adoptie naar Nederland.  
Tevens zitten in het dossier brieven en foto’s vanuit Nederland die mijn moeder heeft opgestuurd. Alles is keurig 
gearchiveerd! 
Mijn bijnaam van het weeshuis was ‘Velasquito’. Deze naam heb ik gekregen omdat er in die tijd een president 
was in Ecuador die telkens met zijn vinger naar boven wees. Deze president heette Velasquito. Aangezien ik toen 
ook met mijn vingertje altijd naar boven wees, werd mijn bijnaam Velasquito; zo vertelde de zuster. Verder was 
ik een lief en rustig jongetje.  
 
Shiripuno 
Deze dagen hebben we heel veel gezien en gehoord. Lange wandelingen 
gemaakt en heel veel dieren gezien. Waaronder verschillende soorten 
apen (van groot tot klein), vogels, o.a. toekans, papegaaien, ara’s, kal-
koenen. Verder hebben we nog een klein slangetje, grote kikkers, grote 
familie otters, zwijnen, kaaimannen, hele mooie felgekleurde vlinders en 
heel veel insecten en spinnetjes gezien. 
We hebben op piranha’s gevist met terplekke gemaakte vishengels. Het 
vlees vonden ze lekker, echter had alleen Javier één piranha gevangen. 
Juri had ’s ochtends al 2 katvissen gevangen; deze drie vissen heeft hij 
klaargemaakt en het smaakte heerlijk. 
 
 
Quito – Saquisili – Quilotoa 
Vanochtend was het vroeg uit de veren, we werden om 07.00 uur opgehaald door ons Ecuadoriaanse taxichauf-
feur. Er zijn ontzettend veel kleurrijke indigino’s op de markt. Er wordt volop onderhandeld voor varkens, koeien, 
lama’s, kippen, paarden in groot en klein formaat. Leuk om te zien! 
 
De Cotopaxi (5.897 meter) heeft een besneeuwde vulkaantop. Echter deze is niet altijd helemaal te zien vanwe-
ge de bewolking. De auto kan via een hobbelig en slecht pad tot 4.500m hoogte komen. Daarna kan er gewan-
deld worden tot de eerste refuge op 4.800m hoogte. Thijs, Sjors en Ellen gaan samen met de gids op pad.  
Hierna doorgereden naar Porvenir, een originele herenboerderij, Haciënda Porvenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontzettend mooie omgeving tussen alle vulkanen in. De haciënda is enorm warm, knus en gezellig ingericht. De 
medewerkers zijn enorm vriendelijk. We zitten echt in ‘the middle of nowhere’, geweldig! 
Canelaso (bijzondere thee) gedronken, deze is toch wel erg zoet.  

 
 
Op één punt een uitzicht over 11 vulkanen! Leuke belevenis. 
Tijdens een rit kwamen we langs het punt van de evenaar. De hele vakantie 
heeft tot nu toe onder de evenaar plaatsgevonden.  
 
Enorm raar wat de zwaartekracht doet midden op de evenaar. Zo kan een ei 
rechtop blijven staan. Wanneer je je wijsvinger en duim zo strak mogelijk 
tegen elkaar duwt kan iemand anders deze niet openen. Wanneer je op de 
evenaar staat, gaat dit wel! 
Erg grappig en raar om te zien! 
 
Ecuador een prachtig land dat het bezichtigen waard is, we hebben daar 
enorm genoten het is een aanrader voor iedereen. 
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Nieuwe ontwikkelingen binnen Heesakkers Beton 
 
 
Het is voor elk bedrijf belangrijk innovatief te zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor Heesakkers Beton. 
Op dit moment zijn wij proeven aan het doen met iets totaal nieuws, namelijk Grafisch Beton 
(graphic concrete). 
Grafisch Beton is een nieuwe mogelijkheid als het gaat om de aankleding van betonnen gevels en 
muren. De verrassende techniek heeft een geheel eigen gezicht en zal een ommekeer betekenen in 
de wereld van de toepassing van architectonisch beton. 
 
Ontwerpers en architecten kunnen bij hun ontwerpen gebruik maken van reeds bestaande patronen 
en afbeeldingen of zij kunnen een geheel nieuwe weg inslaan en een unieke afbeelding laten ver-
schijnen in beton. Daarbij is er ook nog de keuze uit de meest uiteenlopende kleuren beton en uit 
verschillende dieptes van het reliëf. 
Gekleurd beton wordt veelvuldig toegepast, maar de techniek van Grafisch Beton werkt ook prima op 
het conventionele grijze en witte beton. 
 
De techniek achter Grafisch Beton bestaat uit een betonvertrager. Betonvertragers worden al lange 
tijd gebruikt in de prefab betonindustrie. Het principe is relatief eenvoudig. Voordat het betonmeng-
sel in de mal wordt gestort, wordt de onderzijde van de mal (deels) bedekt met een laag van de ver-
trager, waardoor de uitharding van het beton (plaatselijk) wordt vertraagd. Het betonnen element 
wordt na uitharding uit de mal gehaald en met water bij hoge druk schoongespoten. Het resultaat is 
dat de structuur van het beton zichtbaar is. Een bekend voorbeeld waarbij dit proces ook gevolgd 
wordt is de gewassen grindtegel. Bij Grafisch Beton wordt zoals gezegd echter niet de gehele onder-
kant van de mal bedrukt, maar slechts een klein deel. Door de betonvertrager door middel van een 
printtechniek op speciaal papier te drukken en dit papier op de onderkant van de mal te leggen, is 
het mogelijk om tijdens het prefabproces alle mogelijke patronen, afbeeldingen en zelf foto’s over te 
brengen op het betonnen element. 
 
Op dit moment is Heesakkers Beton het enige bedrijf in Nederland die de techniek van Grafisch Be-
ton toepast! 
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Interview met MARTIJN LANGENHUIJSEN 
 
De jongste werknemer van Heesakkers Beton BV. 
 
Geboren op 4 juni 1986, zoals hij zelf aangeeft in de grote stad St. Hubert. 
 
Beste Martijn vertel wat over de plaats waar je woont. 

St. Hubert: inwoners: 1.607 
St. Hubert werd oorspronkelijk als 
een buurtschap van Wanroij be-
schouwd. Na de Franse tijd ging 
Wanroij zijn eigen weg .  
St. Hubert is altijd trouw gebleven 
aan Mill hetgeen nog steeds tot 
uiting komt in de officiële naam 
van Mill en St. Hubert.  
St. Hubert is een rustig dorpje 
met een mooie uit de 15e eeuw stammende goti-
sche kerk.  
 
Tot begin deze eeuw werd in  
St. Hubert ijzererts gedolven. 
Het beeld ‘de ijzerbroekwerker’ 
aan het kerkpad herinnert aan 

deze periode. In de nieuwbouwwijk plan Grootven is het goed wonen. Verder be-
schikt St. Hubert over een camping en een moderne tennishal. Ondanks de door-
gaande weg welke door St.Hubert loopt is het een zeer hechte gemeenschap waar 
iedereen, iedereen kent. 

 
Heb je een vader en moeder en meer gezinsleden en/of vrien-
din? 
Ik heb een oudere broer en een jonger zusje en sinds meer dan 3 jaar 
een vriendin en mijn ouders natuurlijk. 
Wat voor beroepsopleiding heb je genoten? 
Voordat ik bij Heesakkers ben gaan werken, heb ik een B.B.L. oplei-
ding gedaan voor metselaar. 
Hoe ben je ertoe gekomen om bij Heesakkers te gaan werken? 
Ik ben in de ww gekomen en toen via een uitzendbureau bij Heesak-
kers gaan werken. 
Ik heb iets meer als een jaar voor dat uitzendbureau gewerkt en heb 
toen een jaarcontract gekregen. 
Is de afstand voor je geen probleem? 
Nee geen probleem heb een auto dus dat maakt het allemaal makkelij-
ker 
Wat zijn je hobby’s en wat vind je daarin? 
Zaalvoetballen doe ik graag al zit dat niet altijd mee. Op het voetbal-
veld gaat me wat beter af dat doe ik bij Juliana Mill in het eerste elftal.  

Van de redactie een krantenbericht in de Koerier van 6 december 2006. 
“Een kwartier voor tijd maakte de ingevallen Martijn Langenhuijsen aan alle illusies een einde door het 
mooiste doelpunt van de dag te scoren. Vanaf 25 meter krulde hij het leder snoeihard achter de ver-
bouwereerde Freddy Cillessen, 5-1. Het publiek (een kleine 300 toeschouwers) trakteerde Juliana op 
een staande ovatie en trainer Janssen zag het allemaal met een glimlach en een knipoog aan” 
 
Vertel wat over je toekomstplannen zowel in je werk alsook privé. 
Het is de bedoeling om over ongeveer 2 jaar een huis te kopen. Waar we dan gaan wonen weten we 
nog niet. Wat er daarna gaat gebeuren zien we nog wel nu blijf ik nog gewoon thuis daar heb ik het 
goed naar mijn zin. Aan kinderen komen we later wel toe het liefst zouden we later twee kinderen wil-
len hebben. 
 
Wat vind je van de personeelsvereniging? 
Het is goed dat ze er zijn anders zou er nooit niets geregeld worden en nu een personeels blad dat is 
ook een mooie verbetering. 

16 



 

Werknr. 230435               Drunen Centrumplan              Aannemer  Gebr. De Wit BV 
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Werknr.  240884 Appartementen “Witte Vrouwen”  te Utrecht  
Aannemer: BC Vos/ Bouwbedrijf Bungener (Tricon) 
 
“Zandsteen look” in historisch stadsgezicht in Utrecht 

 
In de Witte Vrouwenstraat in het 
centrum van Utrecht is een pre-
fab betonnen gevel van een 
pand met een winkel en apparte-
menten tot stand gekomen dat 
in lijn was met het pand dat ooit 
op deze plek heeft gestaan. 
Doelstelling was het pand van 
een gevelaanzicht te voorzien 
van geprofileerde sokkels, ko-
lommen, gevelelementen in een 
“gefrijnde” uitstraling, ornamenten en geprofileerde dakranden in een 
“zandsteen look”, die gebruikelijk is bij de traditionele bouwwijze in 
zandsteen. 
Heesakkers Beton B.V. uit Heeswijk-Dinther is hiervoor anderhalf jaar 
geleden door Tricon Betonsystemen B.V. benaderd om hiervoor een 
passend gevelbeeld te ontwikkelen. 
Vanwege het feit dat de Witte Vrouwenstraat een zeer drukke ver-
keersader is naar het centrum van Utrecht was de indeling van de ge-
vel mede van invloed op de montage snelheid. 
  

Na diverse sessies brainstormen heeft de heer Smits van Adviesbureau Kaskon B.V. uit Zoetermeer 
in opdracht van Heesakkers Beton B.V. hier invulling aan gegeven. 
Na veelvuldig overleg met gemeente en opdrachtgever zijn, rekening houdende met de diverse con-
structieve bevestigingspunten, montagevolgorde en diverse bemonsteringen, de elementtekeningen 

door Adviesbureau Kaskon B.V.  tot stand gekomen.  
De ornamenten zijn met behulp van een 3-D programma getekend. 
Met zeer veel zorg en tijd heeft Heesakkers Beton B.V. de mallen van de sokkels, gevelelementen 
met geïntegreerde kolommen voorzien van een “gefrijnde” structuur en geprofileerde dakranden in 

eigen beheer vervaardigd. 
Om de uiteindelijke mal van de ornamenten te verkrij-
gen is allereerst het ornament in hout gemaakt. Hierna 
is hiervan met behulp van een rubberen afgietsel de uit-
eindelijke mal vervaardigd. 
In twee dagen, na afzetting van de Witte Vrouwen-
straat, zijn de elementen gemonteerd en daarna voor-
zien van een transparante semi-permanente antigraffiti 
coating. Heesakkers beton B.V. hoopt middels deze 
zandkleurige prefab gevel een passende invulling te 
hebben gegeven voor het herstel en renoveren van het 
historisch stadsgezicht. 
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Werknr. 250184      De poort van Veghel         Aannemer Nieuwenhuizen Daandels BV  
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Werknr. 250391      Klassiek Kantoor te Zetten-Andelst       Aannemer J.C. van Kessel 
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Werknr. 230353     Zonnewende te Best      Aannemer  Van Straten Bouw B.V. 
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Plaatsnamen raden. 
 
Alle goede inzenders maken kans op een prijs. 
Door middel van een loting onder alle goede inzenders heeft u kans op een cadeaubon van € 15,00. 
Stuur de goede antwoorden naar het e-mailadres; pv@heesakkersbeton.nl of bezorg het bij één  
van de bestuursleden van de personeelsvereniging. 

1. Ik houd 't bij af en toe een potje schaak, omdat ik nog ......... 

2. Je ziet die leatherboy zelden met z'n hond stoeien, omdat hij liever met .......... 

3. Op Haarzuilens is ze heel secuur, maar met ......... neemt ze het niet zo nauw 

4. Hij mag dan toevallig Van Hanegem heten, toch is hij de ......... 

5. Het ABN gaat de .............. ter harte, dan de Hagenees 

6. Ik kom geregeld in 't klooster, omdat ik graag met ............ 

7. Het keukentje is echt te klein. Waar moet ik nu al mijn ...........? 

8. Is een autokerkhof een plaats waar menig graaf naar ..........? 

9. Ze was voor hem gewaarschuwd, maar evengoed bedotte de .......... 

10. Wie zo afgelegen woont, is voor garen en band op ........ aangewezen 

11. Om zo laat op je werk te komen moet je wel een verdomd .......... hebben 

12. Hoewel het ......., moest ze haar lezing in Elsloo afzeggen 

13. Wie weet hoeveel centimeter een ........? 

14. In dit plaatsje moet je goed op je stuur letten, want de straten lopen er .......... 

15. In het nieuwe roofdierenhuis komen de tijgers boven en ....... ....... 

16. Ik ben een paar witte schijven kwijt, vandaar dat ik nu met ........./. 

17. De ober keek wat zuur, toen wij onze koffie ........... 

18. Hij laat die sombere eik rooien, omdat hij meer van ......./. 

19. Ga jij de pinguïns maar bekijken, als je 't niet erg vindt dat ik naar de ....... 

20. Was me dat lachen, met die klapsigaar! Zijn hele gezicht ...... zwart 

21. Bij de bosrand zag de jager een ........... 

22. De Noordpool is de enige plaats op aarde die volkomen ".........." is 

23. Op de driesprong stonden onder een afdakje .......... kruisen 

24. Ik heb op school nog het ....... stijl geleerd, met een leesplankje 

25. Als hij zijn telefoon niet opneemt, ...... dan op via z’n pieper 

26. Zijn T-shirt was redelijk droog gebleven, ............. was geheel doorweekt 

27. Het natuurpad voerde ons door een bos en ........ gronden 

28. Om Maxima op te sporen ging het journaille de buren ........ 

29. De paus had geen antwoord op de vraag, of ........ lust 

30. Als ‘t verkeer een beetje meezit, ........ een uur of zes thuis 

31. In Katwijk vinden ze ‘t maar niks dat de weduwe Pronk ‘t met een ............... 

32. Dit dorp bestaat geheel ......... 

33. Ze zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar inmiddels is ‘t al ........ goed tussen hen 

34. Nee dank je, ik blijf maar .......... geen koffie 

35. ‘t Viel ons op dat vooral de Groningers de onbehouwen ............... 
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