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Geachte lezer 
 
Het vierde personeelsblad ligt voor u. 
 
“HEESAKKERS HOME”  is steeds op zoek naar kopij 
en heeft weer een mooi exemplaar voor u gereed. 
 
We hopen dat we U in de toekomst het wel en wee 
van Heesakkers Beton BV hierdoor 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 perso-
neel van Heesakkers Beton BV. 
 
Namens de redactie wensen wij u veel lees en  
kijkplezier.  
 
 
 
 

Mijmering 
 
 

• Arjan en Ron, een drukke spannende tijd ach-
ter de rug, alles nieuw en op eigen benen 

 
• Een geheel nieuwe locatie te Veghel 
 
• de entree 
 
• het kantoor 
 
• de kantine  
 
• de hal met de luifel 
 
• het opslagterrein 
 
• 't Is misschien nog even wennen, maar samen 

de schouders eronder dan moet het lukken, de 
touwtjes worden langzaam losgelaten en in jul-
lie handen gelegd  

 
• Een verzekerde toekomst 
 
• Alle dank aan je vader, en oprecht 
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Bedrijfsfitness bij Sporttrend in Veghel.  
Sinds een aantal jaren zijn medewerkers van Heesakkers Beton BV gaan 
deelnemen aan het bedrijfsfitnessen bij Sporttrend in Veghel.  
 
Sporttrend is een groot fitnesscentrum met een uitgebreid programma-
aanbod dat u kunt verwachten en het heeft een gezellig karakter. 
 
Iedereen mag in elke les deelnemen, er is voor elk wat wils. 
Laat je vooral goed adviseren over welk lesprogramma het beste bij jou 
past.  
 
Waarom bedrijfsfitness? Voor elk bedrijf is het belangrijk om zorg te heb-
ben voor haar werknemers.  
Als werknemers fit zijn en fit blijven zijn daar ook de resultaten naar. Spor-
ten leidt tot positieve effecten op arbeidsgerelateerde klachten.  
Het mag ook niet ontkend worden dat bewegen gezond is en dat extra beweging veel voordelen brengt 
voor ieder persoonlijk, maar ook de sfeer op de werkvloer zal zich verbeteren. 
 
Dus voor degene die willen sporten en willen profiteren van een gunstige financiële regeling kunnen 
zich opgeven bij Henk van der Linden. 

 

 

 
15 jaar in Dienst 
 
  6 september 2008  Joost van de Pas 
 
27 september 2008 Robert Rozen 
 
 
25 jaar in Dienst 
 
17 oktober 2008  Peter van de Rakt 
 
 
50 jaar(Abraham) 
 
9 december 2008  Jan Janssen 
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Personeelsvereniging Heesakkers Beton bv                                    
                 
 
 
ACTIVITEITEN 2009 
 
 
 
 
DROPPING……………………………………………..VRIJDAG 6 FEBRUARI 
 
 
 
 
KIENAVOND……………………………………………DONDERDAG 9 APRIL 
 
 
 
 
FIETSTOCHT ………………………………………………….ZONDAG 17 MEI 
 
 
 
 
VAKANTIEBORREL ………………………………………NOG NIET BEKEND 
 
 
 
 
BARBECUE ………………………………………..ZATERDAG 5 SEPTEMBER 
 
 
 
 
PERSONEELSFEEST……………………………...ZATERDAG 10 OKTOBER 
 
 
 
 
SINTERKLAAS…………………………………..ZATERDAG 21 NOVEMBER 
 
 
 
 
EINDEJAARSBORREL…………………………………...NOG NIET BEKEND 
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Fietstocht 2008 
 
 
Op zaterdag 14 juni 2008 organiseerde de personeelsvere-
niging een fietstocht over ongeveer 27 km. 21 deelnemers 
namen deel aan deze gezellige fietstocht die door de perso-
neelsvereniging was uitgezet richting Schijndel.  
 
Voor diegene die ver weg woonden werden de fietsen door  
Peter van den Berg opgehaald en weer terug bezorgd. 
 
 

 
Om tien uur was de ontvangst met koffie en cake. Om kwart voor elf begon de fiets-
tocht. Het weer was op dat moment prima zodat iedereen goed gemutst op pad ging.  
Onderweg waren er 2 stops waar de deelnemers door verzorgers opgewacht werden voor wat frisdranken, 
fruit en wat snoep kregen zodat men zowel mentaal alsook fysiek er weer tegenaan kon. 

 
Helaas viel bij de eer-
ste stop al de regen 
met bakken uit de 
lucht en werd besloten 
de fietstocht te stop-
pen en terug te fiet-
sen naar Veghel.  
 
 
 
 
 
 
 
Hier aangekomen 
werd de natte kleding 
gewisseld door droge 
kleding zodat verschil-
lende deelnemers met 
overalls van Heesak-
kers Beton aan de 
brunch begonnen. 
 
 
 
 
 
 

Na de gezellige brunch begaf iedereen zich huiswaarts en bedankte men alsnog de bestuursleden voor hun 
inzet, het weer heeft men niet in de hand zodat we volgend jaar toch weer een poging wagen en hopen dat 
met het verzetten van de fietstocht van zaterdag naar de zondag ook op meer deelnemers.  
Namens de personeelsvereniging nogmaals dank aan deze deelnemers. 
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De Blauwen tegen de Rooien 
 
Het begint al aardig op een traditie te lijken; ieder jaar wordt Heesakkers Beton uitgenodigd door 
modelmakerij Veldhuizen & van Diermen om de derby in het amateurvoetbal Spakenbug tegen IJs-
selmeervogels (de Blauwen tegen de Rooien) bij te wonen.  

 

Spakenburg vernedert IJsselmeervogels 
 
UTRECHT - Spakenburg heeft IJsselmeervogels alle hoeken 
van het veld laten zien. In de vissersderby wonnen 'de 
blauwen' met maar liefst 7-1.  
Ruben Wilson was met 3 treffers de grote uitblinker. De 
andere doelpunten werden gemaakt door Donovan Mijnals, 
Jos Bouw, Thijs Houwing en Karim el Kaddouri. Binnen 27 
minuten kwam Spakenburg al op een 3-0 voorsprong. Na 
rust liepen 'de blauwen' uit naar 5-0. Jeffrey Winter maakte 
de eretreffer voor 'de rooien'. In de laatste tien minuten 
werd de blamage voor IJsselmeervogels compleet, doordat 
'de blauwen' er nog 2 bij prikten. 
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Opening 17 mei 2008 

 
Op zaterdag 17 mei 2008 vond de opening van de nieuwe productiehal aan de Kennedylaan 7A te Veg-
hel plaats. Om ca. 14.00 uur heette Arjan Heesakkers alle aanwezigen van hartelijk welkom. 
Na een woordje van Jan Heesakkers mochten Christine en Jada Heesakkers de nieuwe locatie middels 
een druk op de knop spectaculair openen. 

 
 
 
 
 
 
 

Vervolgens hield mevr. A. Mariën namens de Kamer van 
Koophandel een toespraak en 
overhandigde zij Jan Heesakkers een aandenken. 
 

 
 
Tot slot onthulde Jan Schakenraad, voorzitter van de personeelsvereniging 
van Heesakkers Beton, het kunstwerk genaamd "Stuwing" geschonken 
door de personeelsvereniging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aansluitend op de officiële opening startte de (drukbezochte) recep-
tie. Men had de mogelijkheid om de nieuwe productiehal en het dochterbedrijf van Heesakkers Beton, 
Specicon, te bezichtigen. 
Die avond was er nog een feestavond voor genodigden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uitslag van de prijsvraag: Het gewicht van de galerijplaat is 10.460 kg. De gelukkige winnaars zijn: 
A. van Emmerik (10.475 kg), J. v/d Heijden (10.500 kg) en T. van Houtum (10.500 kg)!  
De winnaars zijn op de hoogte gebracht en hebben hun prijs inmiddels ontvangen. 
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Officiële opening 17 mei 2008 
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Receptie 17 mei 2008 
 



Feestavond 17 mei 2008 
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Heesakkers Beton B.V. steunt twee goede doelen 
 
De giften die ontvangen zijn tijdens de opening heeft Heesakkers Beton besloten te verdub-
belen. Dit heeft geresulteerd in een donatie van in totaal € 6000,-. Heesakkers Beton 
schenkt  € 3000,- aan "Veghel voor KiKa" (www.kika.evenementenveghel.nl) en     € 3000,- 
aan de Stichting Sociaal Werk (www.leergeld.nl). 
 
Heesakkers Beton kijkt terug op zeer geslaagde opening, die een blijvende herinnering 
vormt voor ons en hopelijk voor alle aanwezigen, maar ook voor de goede doelen die mogen 
profiteren van de giften. Hiervoor willen wij iedereen hartelijk danken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Het Kika Festival Veghel heeft van Heesakkers Beton een gift mogen ontvangen van 3000 euro, het 
bedrijf Heesakkers Beton heeft een groot Kika hart.  
Heesakkers kon zich helemaal vinden in het doel van het festival en heeft dan ook niet geaarzeld toen 
zij benaderd werden om dit doel te ondersteunen met een sponsorgift.  
Het bedrijf is specialist in prefab beton met vestigingen in Heeswijk Dinther en Veghel. Samen met 
hun opdrachtgevers werken zij aan de doelstelling: het bieden van optimale oplossingen in prefab be-
tonelementen. Dat doen ze door continu nieuwe materialen en producten te ontwikkelen, door nieuwe 
werkwijze en systemen toe te passen die voldoen aan de steeds hogere eisen die gesteld worden. 
Heesakkers is in een tijdsbestek van slechts vier decennia uitgegroeid tot een van modernste betonfa-
brikanten in Nederland. De fabriek gevestigd op industrieterrein 'De Retsel' in Heeswijk-Dinther en in-
dustrieterrein de Dubbelen in Veghel. 
 
Het KIKA Festival Veghel heeft met deze sponsor weer een grote stap gemaakt om het festival op za-
terdag 31 mei tot een geweldig succes te maken. Dat het festival leeft is getuige de vele reacties van-
uit de gemeenschap duidelijk. Het doel, ondersteunen van de stichting KIKA (Kinderen Kankervrij), is 
dan ook een concreet, helder en aansprekend doel wat mag rekenen op een  brede steun uit de ge-
meenschap van Veghel en omstreken. 
 
Bron: www.kika.evenementenveghel.nl 
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Wat weegt deze galerijplaat? 
 
Ter gelegenheid van de opening te Veghel op 17 mei 2008 mochten bezoekers het gewicht raden 
van een galerijplaat.  

 
 
De galerijplaat hing in een gro-
te kraan van de Firma Gaffert.  
 
Veel bezoekers namen deze 
uitdaging aan en probeerden 
het gewicht te raden. 
 
De uitslag van de prijsvraag: 
Het gewicht van de galerijplaat 
is 10.460 kg.  
 
De gelukkige winnaars zijn:  
 
A. van Emmerik (10.475 kg) 
J. v/d Heijden (10.500 kg)   
T. van Houtum (10.500 kg) 
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Uitslag EK Poule 2008 
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Drie winnaars! 
 
Louis van de Heuvel(personeelsfunctionaris) overhandigt Muammer Avan €250,00 
Dinsdag 03 juni 2008 ontving Muammer Avan 250 euro namens Heesakkers Beton. 
Middels een nieuwsbrief zijn de personeelsleden van Heesakkers Beton verzocht om uit te kij-
ken naar potentiële werknemers voor ons bedrijf. Wanneer een personeelslid ervoor zorgt dat 
iemand bij Heesakkers Beton zou beginnen en dat deze persoon na 6 maanden contractverlen-
ging zou krijgen, levert hem of haar dit 250 euro netto op. 
Dinsdag 06 juni 2008 was het zover. Drie winnaars in deze, namelijk; Muammer Avan ontving 
250 euro voor zijn tip, Metin Avan kreeg een contract en Heesakkers Beton heeft er weer een 
nieuwe kracht bij. 
 
Bovenstaande aanbieding geldt nog steeds! Dus als u 250 euro wilt verdienen, draag dan een 
geschikte kandidaat aan voor Heesakkers Beton. 
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Uitbreiding Hotel “Westende” te Helmond (Adriaans Aannemersbedrijf b.v.) 
 
Heesakkers Beton b.v. produceerde hiervoor:Trappen, kaders, afdekplaten, gootlijsten, gevelbanden, 
dorpels, lateien en kolommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

22 
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Koken met (Toon) Konings! 
 

 
Welk gerecht van vroeger is je het meest bijgebleven? 
Koude schotel. Dat maakten we bij bijzondere gelegenheden. 
In de kelder (langs de pekelbak) stond dan de vleesmolen en 
alle ingrediënten als aardappelen, vlees en groenten werden 
vermalen. Dubbel feest als je mocht draaien. Dan werden de 
schalen opgemaakt, Iedereen hielp mee met het opsieren 
van de koude schotel met schijfjes ei, tomaat, zilveruitjes, 
en augurk. En met tubes mayonaise en ketchup leuke vorm-
pjes er op spuiten. Dan was het feest compleet! 
 
Wat was het eerste gerecht dat je zelf kon koken? 
Roerei. 
 
Hoe vaak roer je zelf in de potten en de pannen? 
Telkens als ik mijn potje kook, roer ik in de pan. 
 
Welke dag eet je altijd hetzelfde eten? 
Aswoensdag en Goede Vrijdag: altijd vis 
 
Mijn laatste avondmaal zou moeten zijn? 
Twaalf apostelensoep, Jakobsschelpen met verboden vruchten en hemelse modder na. 
 
Waarom heb jij dit recht gekozen? 
Mijn moeder is van Zeeuwse afkomst. Toen ik nog klein was gingen we met enige regelmaat 
op familiebezoek in Zeeuws-Vlaanderen. Destijds was dat een hele onderneming; het was 
enorm ver weg. Een tante maakte dit dan volgens oma’s recept en dat was een heuse trakta-
tie. Dat is het trouwens nog steeds. 
 
Zeeuwse appelpudding (voor 4 personen) 
 
 Ingrediënten:       Voor de vla: 
 40 á 50 gram boter (margarine)   50 gr maïzena 
 5 kleine goudrenetten     1 liter melk 
 3 eetlepels suiker      2 eieren 
 3 theelepels kaneel      60 gram suiker 
          1 á 11/2 eetlepel suiker 
          2 pakjes vanillesuiker 
 
Bereidingswijze: 
Schil de goudrenetten en de klokhuizen met een appelboor verwijderen. Meng de suiker en 
kaneel. Laat de boter smelten in een vuurvaste schaal op een halfhoog vuur en plaats de ap-
pels op de bodem (boorschachten overeind). Vul de boorschachten met het suiker/kaneel 
mengsel (wat eventueel over is kan gewoon over de appels gestrooid worden). Dek de schaal 
af en verwarm het geheel tot het kookpunt. Laat dan de appels op een klein vuur in 15 tot 20 
minuten gaar smoren. Let op: niet te lang, anders wordt het moes. 
Tijdens het garen van de appels bereiden we de vla: 
Breng de melk (houdt ongeveer 15 cl melk achter) aan de kook. Meng de suiker, maïzena en 
de vanillesuiker met 10cl melk en roer het met een garde tot een klontvrij geheel. Scheid het 
eigeel van het wit. Meng het eigeel met 5 centiliter melk en roer het met een garde goed los. 
Meng het eigeel met de melk al roerende door het suiker/maïzena mengsel. Voeg dit, zacht 
gietend en al roerende, toe aan de kokende melk. Laat onder af en toe roeren het geheel nog 
even doorkoken. Laat de vla afkoelen onder af en toe roeren (er mag geen vel ontstaan). 
Als de appels gaar zijn, giet dan de vla er overheen. Neem nu het eiwit, voeg er ca. 11/2 eet-
lepel suiker aan toe en klop met een garde, of mixer goed stijf. (let op dat de garde, of klop-
pers én het schaaltje goed schoon zijn én het eiwit volledig vrij is van onzuiverheden, anders 
lukt het nooit). Verdeel het stijfgeklopte eiwit gelijkmatig over de pudding. Plaats de schaal 
in de oven met bovenwarmte en laat het bovenste laagje mooi bruin worden. Warm aanbevo-
len!  
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Parkhotel te Horst (Van der Burgt Bouw) 
 
Heesakkers Beton b.v. produceerde hiervoor: 
consoles (kleur beton), getoogde trappen, gebogen trappen, trappen (deels kleur beton), 
bordessen (deels kleur beton), kolommen, balkonplaten (kleur beton), traptreden (kleur 
beton) en randafwerking t.b.v. terras (kleur beton). 
 
Voor meer info over dit imposante hotel met de allure van een kasteel: www.parkhotel.nl 
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Overzicht verbouwing in Heeswijk-Dinther 
 
Begin 2008 hebben we nieuwbouw in Veghel afgerond en het volgende bouwtraject is alweer gestart! 
Aan de Retselseweg 11 te Heeswijk-Dinther komt een grote uitbreiding. De huidige hal wordt een stuk 
groter, tevens komt er nog een extra hal bij en bovenop het kantoorgedeelte komt er nog meer kan-
toorruimte. 
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Afscheid van Piet Krol  
 
Piet maakt gebruik van de VUT regeling. 
 
De personeelsvereniging wil graag bij deze Piet van harte bedanken 
voor zijn inzet bij het bedrijf en het deelnemen aan de personeelsactivi-
teiten. Vanwege zijn afscheid hebben we Piet wat persoonlijke vragen 
gesteld die we u als lezer zeker zal interesseren.  
 
Geboren: 15 september 1947 
 
Familiesituatie: 
Piet heeft samen met vier broers en twee zussen een gelukkige jeugd door gebracht in Oss. 
 
Beroep: Omdat zijn vader een eigen IJzervlechterij bezat vond Piet het heel gewoon dat hij thuis in het 
bedrijf ging werken. 
 
Opleiding: 
Op 14 jarige leeftijd al thuis aan het werk met begeleiding van het leerlingstelsel zoals het vroeger geregeld 
was, werken en leren. 
 
Bedrijven: 
Na een paar jaar thuis gewerkt te hebben stopte vader met het bedrijf en werd zijn volgende werkgever, 
Bouwbedrijf van der Pas, daarna bij Hendriks betonfabriek en na het opheffen van deze betonfabriek naar 
Rijnbouw bouwbedrijf te Dieren bij Arnhem. Het volgende bedrijf werd 
IBC Best Beton. 

 
Waarom Heesakkersbeton bv? 
Op een dag was ik voor IBC aan het werk bij de firma Kranen in Dinther. Het ver-
re reizen door het land bij IBC vond ik welletjes en in Dinther zag ik het bedrijf 
van Heesakkers Beton bv. Ik heb meteen gesolliciteerd en werd meteen aangeno-
men. Mijn jarenlange kennis in de ijzervlechterij waarin ik ook geleerd had met 
buigmachines en met laswerkzaamheden om te gaan kwam bij Heesakkers prima 
van pas. Al snel werd ik héél familiaal als voorwerker opgenomen in het bedrijf 
met een prima werksfeer wat zeer opviel. 
 
Tijdsduur: 
19 jaar heb ik nu met plezier bij Heesakkers gewerkt. In die jaren is het bedrijf 
steeds verder gegroeid, veel is er veranderd en ik heb het altijd als zéér positief 
ervaren. Een van de belangrijke zaken was het behalen van het KIWA-certificaat. 
Bovendien kwam mijn schoonzoon Leon Megens ook in het bedrijf werken wat ik 
als zeer plezierig heb ervaren. 

 
Overdoen 
Het werk als ijzervlechter is een zwaar beroep steeds het sjouwen met ijzer. Vroeger had men niet altijd een 
kraan voorhanden en moesten delen met een touw omhooggetrokken worden, bovendien is het ook vuil werk 
en lichamelijk nogal zwaar. Ik ben er vroeger gewoon van thuis uit ingerold en dan was dat maar heel ge-
woon. 
 
Waarom in de VUT 
Vanwege mijn gezondheid heb ik besloten gebruik te maken van de VUT regeling. Samen met mijn vrouw 
hebben we één dochter. Mijn vrouw heeft altijd bij Unilever gewerkt totdat haar gezondheid het niet meer toe-
liet. Nu gaan we samen genieten van mijn gezin, kleinkinderen en onze hobby’s. 
 
Hobby’s 
Ik maak nog graag als drummer bij de Explosion Rockets muziek in het land. De band bestaat al 35 jaar waar-
van ik inmiddels al 12 jaar als drummer actief ben. De band speelt muziek in het genre van Elvis Presley en 
Cliff Richard. Het gebied waar we optreden ligt tussen  Amsterdam en Maastricht. Kijk op 
www.explosionrockets.nl 
Verder gaan we graag fietsen, in het verleden hebben we ook al langs de Donau van Passau naar Wenen in 
Oostenrijk gefietst en ook een rondje Limburg en met regelmaat er op uit met de fietsen op de auto. Vaak 
gaan ik ook samen met mijn vrouw wandelen en verzamel ik postzegels.  
 
Wonen 
Ik heb altijd in Oss gewoond en het bevalt me prima. 
 
Afscheid 
Na de bouwvakvakantie neem ik afscheid en graag wil ik bij deze de directie en het personeel van Heesakkers 
Beton bv van harte bedanken voor de prettige samenwerking tijdens die 19 jaren. Bedankt.  
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In gesprek met; Eugéne Caron 
 
Nieuwe medewerker ‘Kwaliteitscontrole’ 
 
Waar ben je geboren? 
Ik ben geboren op 24 februari 1973 te Heusden. 
 
Waar heb je de jeugd doorgebracht? 
Ik heb mijn jeugd voor het grootste deel tot mijn 19e jaar doorge-
bracht in Drunen. 
 
Welke opleidingen heb je genoten? 
Mijn opleidingen waren: 
Mavo - Betonvakman 1 en 2 en 3 – Betontechnologie –Adviseur - Kwaliteitsborging betonindustrie. 
 
Waarom bij Heesakkers? 
Ik kende Heesakkers al vanwege de controles die ik voor KIWA hier uitvoerde. Zelf zie ik hier voor mij 
toekomstmogelijkheden. Graag ga ik de uitdaging aan om de algehele kwaliteit op een hoger plan te 
brengen. Het realiseren van de certificering voor de wapening waar ik momenteel al mee gestart ben. 
Het proces zodoende goed in beeld te krijgen. Een stuk nazorg creëren wanneer elementen de deur uit 
zijn. Dus kwaliteit in de breedste zin des woord. 
 
Klopt het beeld van Heesakkers met wat je voor ogen had? 
Het klopt geheel met het beeld en de doelstelling die ik voor ogen had. Ik kan hier mijn ideeën ten uit-
voer brengen. 
 
Is er een vergelijking te trekken met andere soortgelijke bedrijven? 
Heesakkers is een van de topbedrijven in Nederland betreffende prefab elementen. Een goede kwali-
teit en esthetica staan hoog in het vaandel. Er zijn maar een paar bedrijven van een dergelijk niveau. 
We moeten blijven streven naar een goede kwaliteit en esthetica.  
De concurrentie is groot in de prefab industrie maar ik ben ervan overtuigd met een verantwoord kwa-
litatief hoogstaand productieproces en een goede nazorg bij onze klanten de toekomst voor ons verze-
kerd is. 
 
Hoe vind je de werksfeer? 
Bij KIWA werkte ik meestal alleen en bezocht bedrijven waar wij als KIWA mee over de schouder ke-
ken, een noodzakelijk kwaad en een eenzaam bestaan. 

Hier ben ik meer bij het proces betrokken, het samen-
werken met het personeel hier bevalt mij prima, ik heb 
lange tijd het samenwerken met anderen gemist. Ik 
heb dan ook een goed gevoel dat het klikt met het per-
soneel van Heesakkers Beton bv 
 
Wat zijn je hobby’s 
Een grote hobby van mij is het houden van koikarpers, 
verder hou ik van tuinieren, tennis en reizen. 
 
Hoe is je thuissituatie? 
Ik ben 11,5 jaar getrouwd, we hebben geen kinderen. 
Mijn vrouw Miranda werkt bij Achmea als accountma-
nager in sociale zekerheid. Onze huidige woonplaats is 
in Oud Turnhout in België. 
 

Waarom België? 
In Nederland zijn de grondprijzen en de huizen duur. In België zijn de grondprijzen en huizen laag. Wij 
wonen samen in een vrijstaand huis dat de vorige eigenaar(een aannemer) 5 jaar geleden zelf ge-
bouwd heeft. 
In België duurt het wel even voordat je geaccepteerd word, de mensen zijn daar niet zo gehaast en 
gemoedelijker. 
 
Wat wil je nog meegeven aan de lezers? 
Graag wil ik meegeven dat mijn doelstelling is betreffende het werk dat we samen altijd de klus moe-
ten klaren, samen doen vind ik héél belangrijk, ieder zijn verantwoordelijkheden nemen, samen de kar 
trekken in een goede saamhorigheid. 
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Scheuren in beton 'uit zich zelf' gerepareerd 
 
 
De laatste jaren is het wetenschappelijk onder-
zoek naar zelfherstellende materialen wereld-
wijd goed van de grond gekomen.  
 
 
Het Delft Centre for Materials van de TU Delft 
heeft daarom in 2007 het initiatief genomen tot 
de eerste internationale conferentie over dit on-
derwerp. 
 
 
Het wetenschappelijk onderzoek naar en de pro-
ductie van zelfherstellende materialen is zeer 
divers en heeft betrekking op allerlei materialen, 
van metalen tot beton en polymeren.  
 
Natuurlijke materialen zijn soms wel zelfherstellend, maar voor ‘man-made’ technische materialen is dit 
een geheel nieuwe eigenschap. 
 
De eerste aanzetten tot zelfherstellende materialen zijn er al. Zo heeft prof. Scott White van de Univer-
sity of Illinois zich gericht op een bepaalde klasse van relatief brosse plastics. In het plastic heeft hij 
microcapsules gebracht die een ‘herstelstof’ bevatten. Als zich in het materiaal een scheurtje ontwik-
kelt, zullen de microcapsules breken en komt deze stof (een stabiele monomeer) vrij in het materiaal. 
Als de monomeren in contact komen met een katalysator, die zich door het hele materiaal bevindt, vor-
men ze polymeren die de scheur (gedeeltelijk) herstellen.  
 
In beton is een vergelijkbare aanpak als die van White mogelijk. Het beton is vol te stoppen met kleine 
bolletjes droog cement. Ontstaat er een scheur in het beton, dan opent het bolletje zich en reageert 
het met water uit de omgeving, zodat de scheur in de kiem gesmoord wordt. 
 
Aan de TU Delft krijgt het onderwerp zelfherstellende materialen sinds enkele jaren veel aandacht. Het 
Delft Centre for Materials (DCMat), waarin het materialenonderzoek van de TU Delft is gebundeld, heeft 
zelfherstellende materialen zelfs als haar centrale onderzoeksthema gekozen. 

 
Een opvallend voorbeeld van Delfts onderzoek op dit ge-
bied betreft beton met bacteriën. In dit project, geleid door 
de bioloog dr. Henk Jonkers, gaat het om bacteriën die van 
nature kalksteen (calciumcarbonaat) maken. 
  
Als er een scheurtje ontstaat en er komt water en zuurstof 
in het beton binnen, dan kunnen bacteriën aan de gang 
gaan met de productie van kalksteen.  
 
Het voornaamste probleem is nu om de juiste leefomstan-
digheden voor de bacteriën te creëren om bij schade de 
scheur te herstellen. 
 
 
 

Alexander Schmets, lid van het organisatiecomité van de First International Conference on Self Healing 
Materials: ‘De verwachting is dat er binnen tien jaar op dit terrein flinke stappen zijn gezet. Ik denk dat 
we dan de eerste concrete toepassingen kunnen verwachten bij de materialen beton en asfalt.’ 
 
Naast de conferentie heeft DCMat samen met Springer Verlag het initiatief genomen tot de publicatie, 
medio dit jaar, van een boek over zelfherstellende materialen met daarin een overzicht van de weten-
schappelijke stand van zaken. 
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Ed van Nuland 50 jaar (13-03-2008) 
 
Op donderdag 13 maart 2008 heeft Ed van Nuland Abraham 
gezien! Namens de directie van Heesakkers Beton ontving Ed 
van Nuland een bierpakketje en uit handen van Jan Schaken-
raad namens de personeelsvereniging een bloemetje. Van har-
te gefeliciteerd en nog vele jaren! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alex Soumah 10 jaar in dienst (02-03-2008) 
 
Op zondag 2 maart 2008 is Alex Soumah officieel 10 
jaar in dienst.  
Maandag 3 maart ontving Alex namens de personeels-
vereniging een bloemetje voor zijn bewezen diensten 
de afgelopen 10 jaar. Uit handen van de directie ont-
ving Alex ook nog een attentie. Van harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Henk v/d Heijden 15 jaar in dienst (01-03-2008) 
 
Op zaterdag 1 maart 2008 is Henk v/d Heijden officieel 15 
jaar in dienst. Maandag 3 maart ontving Henk namens de 
personeelsvereniging een bloemetje voor zijn bewezen 
diensten de afgelopen 15 jaar. Uit handen van de directie 
ontving Henk ook nog een attentie. Van harte gefelici-
teerd! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Peter van den Berg 15 jaar in dienst (16-02-
2008) 
 
Op zaterdag 16 februari 2008 is Peter van den Berg 
officieel 15 jaar in dienst.  
Maandag 18 februari ontving Peter uit handen van Jan 
Schakenraad namens de personeelsvereniging een 
bloemetje voor zijn bewezen diensten de afgelopen 15 
jaar.  
Uit handen van de directie ontving Peter ook nog een 
attentie. Van harte gefeliciteerd! 
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Bedrijfsgeheime deel 2 
 
Tja gelukkig van men moggik blève nô ’t skrève van men vurrige 
stukske. Dus nou nog mar unne keer over de geheime van Heesak-
kers Beton. Want die zen d’r venalterante. Zo konstereer ik dè ’t bè 
Heesakkers beton gesmeerd lupt. Dè kannok nie anders want alles 
wurt ingeöllied. Echt alles, tot de vloer ôn toe. 
 
Mar hillemol int begin, toennik net bè Hessakkers Beton begonne 
waar, wies ik mar hallef wor ik tereechtgekomme waar. ’t Ginker op. 
Erges in ’n huukske zaag ik iets biezonders. Ik docht dè ‘t ’n spesjaal 
drènkske waar vur de mense op de werkvloer ùm sneller te werreke. 
T waar ’n blauw kènneke en d’r ston op ‘versneller’.  
 
Mar ik keek is goewd rond en ’t innigste wè echt snel ging dè waare 
de heftruuks. Die kroste vol gas dur de lôds. Wie ’t ôk waar, ès ze op dè ding zaate dan gingut vol 
gas. 
 
Ôk iets biezonders is de Jan Heesakkers ‘loek a lajk’ : Louis. Ja, echt woar, int begin docht ik dè Jan 
zellef overal waar. Leijpie riggelmatig dur de lôds, d’n inne keer in ’n sondes pak mè z’n haand in z’n 
tèsse, en d’n anderen keer in ’n minder deftig kostumeke en ’n blitsen bril. Zaatie soms aachter de 
kompjoeter wè te tekene en d’n anderen keer krostenie rond in unnen dikke Mersedes.  
’t Duurde ’n hil wèil tot ik in de gate kreeg detter twee ware; unnen dubbelganger. Mar ’n geheim, tja 
kweetnie. 
 
Mar nou zitte we in ’n nèj lôds. ’t Lekt meer unnen hangaar. Zô groot. Driej grote kroane derin die 
hillemol ut durèige bewege ès vliegtuige. Int begin docht ik dè die kroane nog nie kloar waare want 
d’r zaat nerges ginnen kabel ôn. Mar ’t bleek dè ’t zô hurde. 
En nô vliegtuige zaag ik unnen èchten trein. Hillemol aachterin de lôds laag unnen treinreels, me ùm 
klein wagonneke derop. Efkes docht ik nog van “nou, wie hauwe ze hier ont lijntje?” Toen docht ik dè 
ze dè spoor zo’n ônsluite op ’t Duits lijntje en dè iedereen vort mè d’n trein nart werk kos komme. 
Wie wit gebeurt dè noggis. 
 
En vèrkes zaggik ôk. Echt woar. Nou wissik wel dè vèrkes gère dinne vruute, maar de dees han zo-
veul gefruut dè alleen derre rug nog mar te zien waar. Ochèrm die bisjes. Ik weet nog steeds nie wor 
’t vur dient. Jan Heesakkers zin wel “vèrkesrugge ùm mense op afstand te hauwe”, mar gè zot ôk 
kunne zegge dè de vèrkes ons de rug toekere. Des ôk wè wanne. 
En nou ik ’t over spreekwoorde heb, vandeweek docht ik over di stukske en vroeg me af offik di olle-
mol wel mog skrève. ’t Wier me wè heet onder m’n voete, mar dè kwam dan wir dur de vloerverwar-
ming. Vroeg me af wurrum dè ze gekoze han vur vloerverwarming. Iik docht dè dè mar ùm 1 rèje 
kos zen.  
 
Wij kunne nou ’t vuur ùt onze skoewn lope’ en toch ’t hoofd koel houden’. Slim bedocht van hullie, dè 
wel. 
 
Toon Kunnings 
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Jan Schakenraad 'lid in de Orde van Oranje-Nassau' 
 

Jan Schakenraad uit Heeswijk-Dinther is maandag 28 april 2008 benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Hij kreeg de onderscheiding omdat hij zich langdurig heeft ingespannen 
voor de KNPV (Koninklijke Politiehonden Vereniging, PHV, personeelsvereni-
gingen, (schutters(gilden) en een zangkoor.  
Op dit moment is hij  o.a. hoofdman van het Sint Willebrordus Gilde Hees-
wijk, secretaris van Gildenkring Hoge Schuts, lid van het hoofdbestuur van 
het Europees Schutters Treffen 2006, medeorganisator van het Vendelre-
cord voor het Guiness Book of records, Secretaris van de website 
www.schuttersgilden.nl(205 gilden), voorzitter van Personeelsvereniging 
Heesakkers Beton 
BV, en secretaris 
van de stichting  
Vrienden van de 
Kilsdonkse Molen. 
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SUPERSUDOKU 
 
PAS OP: SUDOKU is verslavend, want als alle velden zijn ingevuld, zult u een geluksgevoel ervaren. 
 
Vul in de gekleurde velden het juiste cijfer in. Stuur de oplossing naar het emailadres 
pv@heesakkersbeton.nl onder vermelding van SUPERSUDOKU of bezorg het bij één van de bestuurs-
leden van de personeelsvereniging.  
 
Bij meerdere juiste inzendingen wordt de winnaar door loting vastgesteld. De winnaar wordt de vol-
gende editie van Heesakkers Home bekendgemaakt.  
 
 

 
 
 
 
 
De winnaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van € 15,-. 
 
De winnaar van de vorige puzzel is na loting geworden, Leon Megens 
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Wenst U allen 
 

een fijne vakantie 

 
HEESAKKERS HOME 


