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Donderdag 17 maart 2011 bereikte ons
het droevige bericht dat Nelly van den
Heuvel, de echtgenote van onze collega
Louis van den Heuvel op woensdag 16
maart 2011 is overleden.
Wij wensen Louis, de kinderen en familie
veel sterkte met het verlies.

MIJMERING
Een dag na gister
de roos bloeide
ik keek
en zag schoonheid
zoals eeuwigheid
bedoeld is
zelfs
in de schaduw
van helder licht

ACTIVITEITEN 2011

Personeelsvereniging Heesakkers Beton B.V.
VAKANTIEBORREL

VRIJDAG

22 JULI

PERSONEELSFEEST

ZATERDAG

8 OKTOBER

SINTERKLAAS

ZATERDAG

19 NOVEMBER

EINDEJAARSBORREL

VRIJDAG

23 DECEMBER

Gespot op locatie

Gespot
De reparatieploeg bij het
aanbrengen van een
coating laag op trappen
te Uden

Coating
Wanneer beton beschermd of verfraaid
dient te worden kan men kiezen voor een
coating.
Heesakkers Beton kan het aanbrengen
van deze coatings ook voor u verzorgen.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.
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Heesakkers Beton gaat in zee met Isah
Heesakkers Beton BV heeft een nieuw software pakket aangeschaft, genaamd “Isah Beton”.
Isah Beton is business software speciaal ontwikkeld voor de prefab betonindustrie. Alle
bedrijfsprocessen en kenmerken die uniek zijn in deze industrie zijn standaard in deze
software; projectplanning, voorbereidingsschema, calculatie, tekeningenbeheer, CADkoppeling, stort-, ombouw- en leverplanning, inkoop, vrachtindeling en urenverantwoording. Daarbij is gebruik gemaakt van alle kennis en ervaringen die in de afgelopen jaren
opgedaan zijn bij tal van prefab beton bedrijven.
Voor implementaties wordt het beproefde Betonmodel gehanteerd. Het Betonmodel bestaat uit twee fasen:
– optimalisatie huidige bedrijfsprocessen met als doel dubbel en onnodig werk voorkomen, meer inzicht en kosten besparen.
– implementatie: automatisering van de geoptimaliseerde processen met een 5 stappen
plan.
De combinatie van de software specifiek voor de prefab betonindustrie en het Betonmodel staan borg voor geoptimaliseerde bedrijfsprocessen, kostenbesparingen en meer rendement uit uw prefab betonbedrijf.

Heesakkers Beton denkt met behulp van dit softwarepakket grote verbeteringen binnen
het bedrijf te kunnen maken, onder andere:


Elementen op het opslagterrein kunnen sneller en makkelijker teruggevonden worden, doordat elk element een unieke plaatsbepaling krijgt. Dit moet er ook toe leiden dat het laden van de vrachtwagens sneller en beter verloopt.



Pieken en dalen in de productie kunnen sneller gesignaleerd worden.



Up-to-date informatie over klanten, zoals het aantal uitgebrachte offertes op jaarbasis, scoringskans bij offertes, betalingsgedrag, enz.



Het systeem ziet knelpunten in de planning en signaleert deze tijdig

Na de zomervakantie gaan we starten met de ingebruikname van het pakket en de bedoeling is dat we vanaf 1 januari 2012 helemaal overgeschakeld zijn op Isah.
Meer informatie over dit softwarepakket kunt u vinden op: www.betonmodel.nl
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Van harte gefeliciteerd

Op dinsdag 4 januari 2011 is Nine, dochter van Wibo en
Femke Snelders, geboren.
Nine weegt 2860 gram. Moeder en dochter maken het
goed.
Namens Heesakkers Beton van harte gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd

Op maandag 14 maart 2011 is Lise, dochter van Sjors
en Ellen Snelders, geboren.
Lise weegt 2820 gram en is 48,5 cm lang.
Namens Heesakkers Beton van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd
Op donderdag 21 april 2011 is Tim Heesakkers, zoon van
Ron en Judith Heesakkers en broertje van Noa, geboren.
Tim is geboren om 16.58 uur in het ziekenhuis in Veghel.
Tim is 51 cm lang en weegt 3445 gram.
Van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd
Barend Stephan is 15 jaar in dienst bij Heesakkers Beton BV.
Namens de personeelsvereniging ontving Barend op vrijdag
24 juni 2011 een bloemetje voor zijn bewezen diensten de
afgelopen 15 jaren.
Uit handen van de directie ontving Barend ook nog een attentie en het welbekende 15-jaar-in-dienst-beeldje.
Van harte gefeliciteerd!

Van harte gefeliciteerd
4

Kalender 2011
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Hoge gebouwen
Wij beschouwen de 2 torens bij de Poort van Veghel als hoge gebouwen. Arjan en Jennifer Heesakkers zijn in mei naar New York geweest. Daar hebben ze pas echt hoge gebouwen!
De huidige top 5 van hoogste gebouwen in New York (gemeten zonder antennemasten!):
1.
Empire State Building, 381 meter, 102 verdiepingen
2.
Bank of America Tower, 366 meter, 54 verdiepingen
3.
Chrysler Building, 319 meter, 77 verdiepingen
4.
The New York Times Tower, 319 meter, 52 verdiepingen
5.
American International Building, 290 meter, 66 verdiepingen
Ter info: Toren II van Poort van Veghel is ca. 39 meter hoog!
In New York zijn ze op dit moment One World Trade Center aan het
bouwen, deze is een deel van de vervanging van het op 11 september 2001 vernietigde World Trade Center. Deze wolkenkrabber
wordt maar liefst 541 meter hoog (108 verdiepingen).
Enige wetenswaardigheden over het huidige hoogste gebouw van
New York oftewel Empire State Building:

Bouwjaar: 13 november 1930

Bouwtijd: 1 jaar en 45 dagen inclusief zondag en feestdagen

Hoogte: 443.2 meter tot de top van de antenne, zonder antenne 381 meter

Grondoppervlak: 7.240 vierkante meter (129m x 56,9m)

Inhoud: 1,1 miljoen m3
Empire State Building

Fundament: 16,7 meter onder de grond

Gewicht: 365.000 ton

Bouwsysteem: Stalen frame opgevuld met steen

Aantal liften: 73 (in 45 seconde van Lobby naar 80ste verdieping)

Brandveiligheid: 400 brandslangen zijn in 1998 geïnstalleerd
Toen het Empire State Building gebouwd was, was het het hoogste gebouw ooit gebouwd. Het Chryster gebouw, wat ook in Manhatten ligt was hiervoor het hoogste gebouw. In een competitie voor het
hoogste gebouw in de wereld besloten een aantal zakenmannen het Chrysler Corp. af te troeven.
Toen het Chrystler gebouw klaar was lag het fundament van het Empire State Building een paar kilometer verderop al klaar. Dit was voornamelijk een prestige project.
Er werd veel haast gemaakt tijdens het bouwen. Tot nu toe is er nog nooit zo een hoog gebouw met
een bouwtijd van 1 jaar en 45 dagen gebouwd. Dit was zo snel dat er gedurende een periode van ongeveer 40 dagen ook 40 etages gebouwd zijn. De metalen balken werden uit de fabriek naar de
bouwplaats gereden zonder dat ze afgekoeld waren.
De bouwomstandigheden waren toen heel anders dan tegenwoordig. Er werd bijvoorbeeld veel minder rekening gehouden met de veiligheid van de bouwers. Veiligheidsgordels werden nauwelijks gebruikt. Zover bekend zijn er in totaal 6 mensen overleden gedurende de bouwtijd. Drie personen zijn
van een etage afgevallen en één in een liftschacht. De andere 2 waren ongelukken op de grond.

Skyline New York
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Heesakkers Beton introduceert GIAN Concrete Art
GIAN Concrete Art is een nieuwe techniek om symbolen, letters, fantasieontwerpen en zelfs afbeeldingen te vervaardigen in beton. Deze nieuwe techniek, gecombineerd met de kwaliteiten van de GIAN
structuurmat (makkelijk te verwerken en vele malen
te gebruiken) voorziet in de wensen van opdrachtgevers, architecten, betonbedrijven en mallenmakers.

Compañero (leverancier GIAN matten) heeft lang gezocht naar een economisch aantrekkelijke oplossing
om betonnen gevelelementen te verfraaien. Dit is
gelukt door middel van een computergestuurde snijtechniek.
Deze techniek biedt een grote vrijheid in vormgeving. Door de ontwerpen geheel uit de GIAN® 100
gladde structuurmat te snijden en op de malbodem van de betonmal vast te plakken, ontstaat er een
verdiepte of opliggende structuur in het beton.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!
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Op de koffie bij: Van der Pas Banden
In de Abdijstraat in Heeswijk Dinther besloot Piet van der Pas in het jaar 1967 voor zichzelf te beginnen met banden en accu`s . Het achterhuis werd ingericht voor de handel en
vele klanten vonden hier toen al hun weg. De zaken gingen goed en in 1974 werd Martien
van der Pas aangenomen als extra rechterhand....
Martien nam jarenlang de zaken waar in hun tweede bedrijfspand wat gevestigd was in Uden.
(tegenover Ben van Dijk ). In 1977 werd het pand in Heeswijk Dinther verbouwd en uitgebreid om te
kunnen voldoen aan de wensen van de klanten. In 1998 werd na lang beraad echter besloten om het
pand in Uden te sluiten en gingen Piet en Martien hun krachten samenbundelen in Heeswijk Dinther.
Assortiment
Het assortiment breidde zich uit en tegenwoordig kunnen de
klanten voor vrijwel alle soorten en maten accu`s of banden hier
terecht. Nieuwe en tweedehands banden voor luxe wagens,
landbouwvoertuigen, trucks, caravans en zelfs voor invalidenwagentjes en kruiwagens. En hebben ze het niet op voorraad, dan
geldt meestal de slogan’’ vandaag bellen , morgen weer in huis’’.
Maar met een standaard voorraad van 1800 stuks zal dit niet
snel gebeuren. Tevens kun je hier ook je banden laten checken,
uitbalanceren en uitlijnen en voor het huren/kopen van winterbanden/velgen ben je hier ook aan het goede adres.
Overname
Na al die jaren besluiten ze het toch een stukje rustiger aan te gaan
doen. Dus geven Piet (67) en Martien (65) het stokje langzaamaan
over aan Joost van der Pas. Piet zal nog 1 jaar werkzaam zijn in het
bedrijf en Martien zal zijn zoon helpen zolang als nodig is. Piet kan
zo ook meer tijd gaan besteden aan zijn grote hobby, Friese paarden.
Joost van der Pas
In maart 2011 besloot Joost samen met zijn vrouw Joyce en hun
drie kinderen Sem (7), Owen (5) en Jay (4) het familiebedrijf
over te nemen. Hoofdzakelijk door de leeftijd van Piet en Martien en natuurlijk om de nieuwe uitdagingen en kansen die dit
bedrijf te bieden heeft. Joost wil het bedrijf voortzetten in dezelfde stijl als voorheen, met de vertrouwde service maar met
een nieuw gezicht en logo en binnenkort zelfs een website:
www.pasbanden.nl
Na al die jaren komt er dan ook een einde aan de handgeschreven papieren rekeningen. Voor Piet en Martien waren er
geen digitale hoogstandjes nodig en de klanten kregen als een
van de weinige in Nederland nog een ouderwetse krabbel, wat natuurlijk ook zijn charme had. Binnenkort bestaat ook de mogelijkheid om te betalen per pinautomaat. Veilig, makkelijk en snel.
Hoewel er binnen de bedrijfsvoering niet veel zal veranderen, geldt dit echter wel voor de buitenkant.
Het pand krijgt een grote metamorfose, het word geverfd en er komen nieuwe deuren in en er is een
koffieruimte gerealiseerd voor de klanten waar ze eventueel kunnen wachten tijdens de reparatie.
Kortom, de vertrouwde kwaliteit en service in een nieuw jas.
U bent welkom voor een gedegen advies of reparatie/aankoop op de volgende tijden:
Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur & 13:00 uur tot 18:00 uur.
Zaterdag van 08:00 uur tot 12:00 uur & 13:00 uur tot 16:00 uur of na (telefonische) afspraak
VAN DER PAS BANDEN EN ACCU`S
Abdijstraat 38a - 5473 AG Heeswijk
www.pasbanden.nl

-

Tel: 0413-291777

-

Fax: 0413-291941

Bron: www.mooihdl.nl
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Renovatie flats Julianalaan/Heescheweg te Oss
(Hendriks Onderhoud en Beheer BV)
In opdracht van Hendriks Onderhoud en Beheer BV uit Oss heeft Heesakkers Beton BV een aantal
prefab elementen voor de renovatie van de flats aan de Julianalaan/Heescheweg te Oss geproduceerd , te weten:

115 portalen

39 balkonplaten
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Nieuws uit de bladen
Laat Nederland weer bouwen
De aftrap van de draaggolfcampagne “Laat Nederland weer bouwen” is op vrijdag 13 mei 2011 gegeven met een werkbezoek aan de Blue Casco van Heembeton in Lelystad. De BFBN bezocht de proefopstelling met een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Doel van het bezoek was om te laten zien dat bouwen met prefab
beton een antwoord biedt op vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Dankzij innovaties van de betonproductensector, zoals betonkernactivering, kan er veel energie
worden bespaard. Ook andere voordelen van prefab beton kwamen
aan de orde. Met prefab beton kan snel en efficiënt worden gebouwd. Ook is bij het bouwen met prefab sprake van een schonere
en overzichtelijker bouwplaats. Dit kan helpen om ongelukken te
voorkomen. Laat Nederland weer bouwen is een campagne die beslissers moet laten inzien dat veel van de huidige voorraad aan woningen en kantoorpanden niet
meer voldoet. De oude voorraad bestaat uit energieverslindende panden, die veelal op de verkeerde
plek staan. De panden moeten worden gesloopt, om plaats te maken voor gebouwen die wel voldoen
aan de eisen van deze tijd, op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, comfort en locatie.
De overheid moet hierin een faciliterende rol spelen, bijvoorbeeld door het versoepelen van regelgeving. “Laat Nederland weer bouwen” is een draaggolfcampagne. Het is bedoeling dat zoveel mogelijk
partijen in de bouw en bouwtoelevering zich bij deze campagne aansluiten om een krachtig signaal
naar de overheid te kunnen sturen en beslissers ervan te overtuigen dat er gebouwd moet worden.
Meer informatie: laatnederlandweerbouwen.nl
Transparante betonmix
Italiaanse betonexperts van het bedrijf Italcementi zijn er in geslaagd een transparante betonmix te
maken. Door het gebruik van deze mix lijken muren op gigantische ramen.

Het materiaal, genaamd ‘i.light’, heeft vele kleine gaatjes, die licht doorlaten zonder daarmee de
structuur van het gebouw in gevaar te brengen. Deze betonsoort is gebruikt in de constructie van het
Italiaanse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Shanghai. Volgens de directeur van Italcementi is
i.light, in vergelijking met andere betonsoorten, niet alleen goedkoper om te maken, maar helpt het
materiaal ook om energie te besparen.
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Poort van Veghel (Toren II) te Veghel
(Nieuwenhuizen-Daandels BV)
Vooraan de Poort van Veghel staan de opvallende kantoortorens die als ultieme blikvangers voor het gehele project fungeren. Strak en tijdloos vormgegeven gebouwen die zakelijkheid en klasse uitstralen. De eerste toren waarin Cehave Landbouwbelang is gevestigd bepaalt nu al het zicht op het gebied. Naast deze toren verrijst toren II, die grotendeels de architectuur van de eerste toren zal volgen. Toren II zal in zijn geheel als kantoortoren dienst gaan doen. In een later stadium zal ook een derde toren worden toegevoegd aan het totaalplaatje.
In opdracht van Nieuwenhuizen-Daandels BV uit Uden heeft Heesakkers Beton voor toren
II de binnenspouwbladen, liftwanden, kernwanden, kolommen, trappen en bordessen geleverd.
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KOMO en CE: onvergelijkbaar
KOMO
KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit en is in het leven geroepen om
het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. Met het collectieve KOMOkeurmerk is de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten van elke
schakel in de bouw en installatie gewaarborgd.
Met een halve eeuw ervaring is KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen. Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk ook
aan de relevante wet– en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit
en aan andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
KOMO en CE
CE is heel iets anders dan het KOMO-keurmerk en gaat dat dus ook niet vervangen. Zo heeft CE niets
met de kwaliteit te maken, maar is het een door fabrikanten zelf afgegeven verklaring, terwijl KOMO
door een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling wordt toegekend. Daarbij worden KOMOproducten en -processen regelmatig, steekproefsgewijs, gecontroleerd door externe partijen. Tenslotte sluit KOMO naadloos aan bij de kwaliteitseisen en regelgeving op de Nerlandse bouwmarkt. CE
is gebaseerd op Europese normen, die veel vrijheid geven ten aanzien van productkarakteristieken.
Ook ontbreken veelal grenswaarden, klassen of tolerantiegrenzen. CE gemarkeerde producten zijn
daarmee onderling onvergelijkbaar.
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Wij stellen u voor aan: Joost van der Pas
Wat is je functie binnen Heesakkers Beton? Ik
ben niet meer werkzaam bij Heesakkers Beton.
In 1993 ben ik begonnen bij de schilders, da
was mar effe, toen naar het klein boantje (ok
nie zo heel lang). Daarna de grote stort bij Gerrit v/d Akker (inmiddels met pensioen), Toontje
Heesakkers en Peter v/d Rakt aan de molen.
Peter v/d Rakt is toen naar buiten gegaan op
de heftruck en ben ik beton goan draaien. Toen
ze me binnen vort beu waren ben ik buiten
naar de portaalkraan gegaan. Eerst in Heeswijk
en daarna nog 3 jaar in Veghel. Dit alles heeft
zo’n 17,5 jaar geduurd.
Waar ben je geboren?
Ik ben geboren op 5 juli 1973 in Heeswijk
Waar woon je? Nog steeds in Heeswijk
Omschrijf jezelf in paar woorden: Un heeeel goei menneke
Ben je getrouwd? ? Ja, al weer 10 jaar met Joyce
Heb je kinderen? Ja , 3 stuks, een meisje Sem (7 jaar) en
twee jongens Owen (6 jaar) en Jay (4 jaar)
Wat zijn je hobby’s? Biljarten, paarden en voetbal kijken
Wat is je favoriete boek? Gin tijd vur
Wat is je favoriete tijdschrift? Geen, ik lees alleen de krant en
de plaatselijke krantjes als het uitkomt
Wat is je favoriete film? geen, actiefilms vind ik wel mooi
Wat is je favoriete Tv-serie? Goeie tijje
Wat is je favoriete muziek? Top 40 en Nederlandstalig
Favoriete eten? Un goei stukske vlees met gebakken erpel
Favoriete drank? Bier
Favoriete club? PSV
Waar heb je een hekel aan? Mensen die er de kantjes aflopen
Wat is je favoriete vakantieland? Heb ik niet. Ik vermaak m’n
eige overal ,maar het is nergens zo mooi als thuis.
Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken? ? Nergens,
maar Joyce mag me overal voor wakker maken!
Waar heb je spijt van? Ik kan zo vlug eigenlijk niks bedenken
Wat is je levensmotto? gewoon normaal doen dan komt het allemaal goed!!!
Aan wie geef je het stokje
door voor de volgende
Heesakkers Home? Ik geef het stokje door aan
Michel Bentum
Verder wil ik nog effe iedereen bedanken voor de gezellige tijd en tot ziens bij PAS Banden/accu’s in
Heeswijk!! De koffie staat klaar.
Groetjes Joost
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Nieuwbouw 84 appartementen “Centre Veghel” te Veghel
(Stam + De Koning Bouw BV)
In opdracht van Stam + De Koning Bouw BV uit Eindhoven heeft Heesakkers Beton BV de prefab elementen voor de nieuwbouw van 84 appartementen “Centre Veghel” geleverd , te weten:

14 bordessen

57 trappen

79 balkonplaten

38 galerijplaten

12 bloktreden
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Op bezoek bij: Wibo en
Femke Snelders
Wibo, waar ben je geboren.?
Ik ben geboren op donderdag 20 december
1973 in Heeswijk in de Herpersteeg.
Heeswijk-Dinther is een voormalige gemeente
in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
Ze is vernoemd naar de dorpen Heeswijk en
Dinther. Omdat beide dorpen tegen elkaar aan
liggen, spreekt men over het dorp HeeswijkDinther, want dat is in 1969 bij elkaar gevoegd.
Tot 1969 waren Heeswijk en Dinther aparte gemeentes (in de laatste jaren voor de samenvoeging
wel met dezelfde burgemeester). In 1969 werden deze dorpen met een deel van Loosbroek samengevoegd tot de gemeente Heeswijk-Dinther. In 1993 werd Heeswijk-Dinther als gemeente en dorp
weer opgeheven en werden de dorpen Heeswijk, Dinther en Loosbroek ondergebracht in de gemeente Bernheze, samen met de dorpen Loosbroek, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch.
Als geheel wordt er nog steeds over de plaats gesproken als Heeswijk-Dinther. Met een totaal van
8643 inwoners is Heeswijk-Dinther, op Heesch na de grootste woonkern van Bernheze.
Waar kwamen je ouders vandaan en hoe was de gezinssamenstelling?
Mijn vader kwam uit Heeswijk en mijn moeder uit Schijndel. Ik heb een zuster en een broer. Mijn
zus (Maud) is 38 jaar en mijn broer Sjors is 36 jaar. Sjors is door mijn ouders op tweejarige leeftijd
uit Ecuador geadopteerd. Ik beschouwde Sjors gewoon als mijn broer, als kind zijnde heb je dat
helemaal niet in de gaten ondanks zijn donkere huidskleur omdat je vanaf jonge leeftijd er mee
opgroeit. Pas op 15 jarige leeftijd kreeg ik het besef dat het anders zat en dat Sjors geadopteerd
was. Sjors is voor mij nog steeds gewoon als een broer. Mijn vader is nu met pensioen maar heeft
altijd in de bouw gewerkt.
Waar heb je de jeugd doorgebracht?
In Heeswijk waar ik tot mijn 16e jaar heb gevoetbald en van mijn 10e tot mijn 16e jaar bij Ona gebiljart heb en daarbij de jeugdopleiding voor biljarter gedaan heb. Na mijn 16e ben ik gaan wielrennen en heb deelgenomen aan mountainbike wedstrijden in de expertklasse ik was aangesloten
bij wielervereniging WTC Maas~Waal te Aalst, nu gehuisvest te Brakel.
Welke opleidingen of studies heb je genoten?
Na de basisschool heb ik LTS en MTS Electro gedaan echter niet geheel afgemaakt. Hierna ben ik
het vak van fietsenmaker gaan leren in Den Bosch.
Wat wilde je op jeugdige leeftijd later voor een beroep uitoefenen?
Ik heb nooit geweten wat ik wilde worden.
Hoeveel werkgevers had je voorheen?
Eerst heb ik twee jaar in de elektra gewerkt
bij van Heeswijk in Schijndel daarna 2 jaar bij
fietsenzaak De Mol in Heeswijk en twee jaar
bij een fietsenzaak in Rosmalen. Hierna ben ik
via mijn vriendengroep bij Heesakkers gaan
werken en heb daar de studie bouwkunde gedaan.
Hoe lang ben je nu werkzaam bij Heesakkers
en waarom deze keuze?
Ik ben nu 13 jaar bij Heesakkers werkzaam.
De werktijden in de fietsenzaken waar we tevens de verkoop deden bevielen me niet ik
was nog vrijgezel en moest dan vaak werken
als een ander vrij was.
15

Klopt het beeld van Heesakkers wat aan je verteld was?
Heesakkers was voor mij heel bekend omdat verschillende vrienden al bij Heesakkers werkten en sommige zaten
ook in de vriendengroep van mijn broer Sjors en mijn
echtgenote Femke. Bovendien was het voor mij belangrijk
om in een familiebedrijf te kunnen gaan werken. Zulke
bedrijven trekken mij aan, ons kent ons en dat geeft al
gauw een makkelijke omgang onderling wat de werksfeer
alleen maar goed doet.
Wat is je functie omschrijving?
Mijn functieomschrijving is timmerman en doe in principe
alle voorkomende werkzaamheden.
Wat heeft de uitbreiding bij Heesakkers in Dinther voor je betekend?
De uitbreiding in Dinther is een schot in de roos geweest. Voorheen waren we steeds bezig met het
ruimen en verplaatsen van materialen en kisten omdat de ruimte te klein was. Nu hoeft er niets
verplaatst te worden en kunnen we volop aan de kisten werken zonder dat er steeds weer geschoven moet worden, hierin gingen vroeger veel uren verloren. Met de komst van de CNC-gestuurde
bewerkingsmachine is het proces duidelijk versneld, bijvoorbeeld indien vroeger het maken van
een trap een specialisme was en veel uren koste kan men nu bij wijze van voorbeeld een vakantiewerker een trap in een korte tijd laten maken. Een enorme winst aan tijdsduur wordt er behaald
met de inzet van deze machine. Erwin Konings en ik werken wisselend met deze machine. Daarbij
komt nog dat het aanzuigen van de grote houten platen veel zwaar werk uit handen genomen is,
wat ook weer tijdwinst oplevert. De uitbreiding met alle faciliteiten en ruimte mag een succes genoemd worden.
Hoe zie je jouw toekomst bij Heesakkers?
Ik heb zo’n beetje alle facetten van het produceren van prefab elementen doorlopen van tekenaar/
calculator, stortklaarmaken en timmerman. Bovendien heb ik de cursus bouwkunde bij het bedrijf
gedaan. Ik weet niet of ik daar nog kan groeien maar je weet het nooit in een bedrijf dat zo vooruitstrevend is.
Wat vind je van de werksfeer bij Heesakkers?
Hierin kan ik kort zijn, de werksfeer is prima.
Hoe is je thuissituatie?
Ik ben getrouwd met Femke en samen hebben we drie kinderen, Hidde, Diem en Nine. Femke
werkt op de kindercouveuse afdeling in ziekenhuis Bernhoven en heeft de cursus Neonatologie gedaan, dat is een subspecialisme die als de zorg van zieke of vroeg geboren zuigelingen wordt gedefinieerd. De meeste geneeskunde wordt bij pasgeborenen uitgeoefend in intensieve zorgeenheden NICU's (Neonatale Intensive Care Units). De meeste patiënten zijn pasgeboren zuigelingen die
ziek zijn of speciale medische zorg wegens vroege geboorte of laag geboortegewicht vereisen.
Femke werkt wissellende tijden. De kinderen gaan prima om met de oppas en Femke is vanwege
haar werktijden ook vaak overdag thuis om voor de kinderen te zorgen.
Wat trekt je aan Heeswijk-Dinther?

Heeswijk-Dinther is mijn geboortegrond en hier is in
alles voorzien voldoende winkels en faciliteiten goede
scholen en veel bezienswaardigheden zoals Kasteel
Heeswijk, de Abdij, de Kilsdonkse Molen, het natuurtheater de Kersouwe, de beeldentuin Interart, de
Museumboerderij, de Fazanterie, etc. een groot aanbod
van bezienswaardigheden en een mooie natuurlijke
omgeving waar het goed toeven is
Wat wil je aan de lezers van Heesakkers Home nog
meegeven?
Zorg altijd dat je met plezier je werk verricht, dat komt
alles ten goede.
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Speciale gebeurtenissen
Zaterdag 13 augustus 2011

10 jaar in dienst

Jennifer Heesakkers

Vrijdag 19 augustus 2011

15 jaar in dienst

Arjan Heesakkers

Zaterdag 8 oktober 2011

10 jaar in dienst

Toon Krol

Geslaagd
Op 19 mei 2011 heeft Robbert Davelaar
het diploma “Betonvakman
Bouwelementen” behaald.
Deze cursus wordt gegeven door de
Bond van Fabrikanten van
Betonproducten in Nederland (BFBN).
De cijferlijst van Robbert:
Vakken

Behaald resultaat

Arbo

6

Betonproducten

9

Betontechnologie

8

Kwaliteitszorg

7

Namens Heesakkers Beton BV van
Harte gefeliciteerd!
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Puzzelen?

Doe met ons mee!!!!!!!!

U kunt deze pagina en de uitslag van de vorige puzzel digitaal ontvangen.
De geheel ingevulde puzzels of vragen kunt u inleveren bij Jan Schakenraad
e-mail:pv@heesakkersbeton.nl
Bij meerdere juiste inzendingen wordt de winnaar door loting vastgesteld.
De winnaar wordt in de volgende editie van Heesakkers Home bekend gemaakt.

Winnaar vorige puzzel:
De winnares van de vorige puzzelpagina is geworden:
Astrid Megens zij ontvangt de waardebon van €15,00

Schroom niet en puzzel gezellig met ons mee.
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Heesakkers Home

Heesakkers Home wenst u
een prettige zomervakantie!

