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Antoon Heerbaart Transporten in
Hengelo viert zilveren jubileum
Deze maand vieren
Antoon (65) en Willy
(64) Heerbaart het
25-jarig bestaan van
hun transportbedrijf,
gevestigd aan de
Steenbokstraat 110. Het
ondernemersechtpaar
begon op 1 april 1990 met
een tweedehands Deutz
vrachtwagen; inmiddels
hebben ze een mooi
wagenpark in hun bezit,
variërend van diverse
containerauto’s tot
kippers en laadkranen.
Door Linda Meijer
Hengelo - Antoon Heerbaart

zit al veertig jaar in de transportbusiness. Toch stapt hij
nog elke ochtend fluitend
in zijn vrachtwagen. “Het
is hard werken en alle verplichte vergunningen en
wetten maken het er tegenwoordig niet gemakkelijker op, maar toch blijft het
machtig mooi om te doen.
Vroeger speelde ik met autootjes in de zandbak en nu
kan ik het in ‘het echie’ doen
met mijn shovel”, aldus de
enthousiaste eigenaar.
Ook fysiek doet hij niet onder voor een vijftigjarige.

“Mijn vader werkt zes dagen per week en elke zondag staat hij ook nog eens
om acht uur ‘s ochtends op
het voetbalveld een balletje
te trappen; ongelooflijk wat
een energie!”, vertelt zijn
dochter trots.
Heerbaart heeft vier vaste
personeelsleden in dienst

‘Openheid,
eerlijkheid en
goede werksfeer
enorm belangrijk’
met een gemiddelde arbeidsduur van twintig dienstjaren en natuurlijk niet te vergeten, secretaresse/vrouw
Willy. Zij is door de jaren
heen altijd met haar tijd
meegegaan, van typelint tot
tablet. “Ik doe thuis de volledige administratie, terwijl
Antoon meestal onderweg
is. Openheid, eerlijkheid en
een goede informele werksfeer vinden wij enorm belangrijk binnen ons bedrijf.
Elke vrijdagmiddag breng ik
‘de jongens’ gehaktballen en
zorg tevens dat het hun in
‘de hut’ (werkplaats aan de
Toermalijnstraat – red.) aan
niets ontbreekt.”
Maar de werkdag houdt voor
het echtpaar om vijf uur
niet op. “Na het avondeten
doen we soms even een ha-

Medailles voor
Hengelose
judoka’s

Hengelo - Judoschool Haag-

sma is zaterdag 11 april met
een groep van ruim dertig judoka’s naar het 38ste
Bartje toernooi in Assen geweest. Luca Richardson (-27
kg) uit Hengelo was erg goed
bezig. Hij won de ene na de
andere wedstrijd met ippon
of houdgreep. Hij mocht op
het hoogste treetje van het
podium plaatsnemen. Ook
Twan Cremer (-36 kg) uit
Hengelo won goud. Sten van
Maanen (-50 kg) uit Hengelo
behaalde zilver. Dit was een
hele prestatie, want hij had
een hele grote poule. Douwe
Leushuis (-30 kg) uit Hengelo eindigde als derde. Steyn
Oldenhof (-36 kg) uit Hengelo werd vierde.

Gezond
afslanken
Willy en Antoon Heerbaart, vol trots voor één van hun M.A.N. vrachtwagens. ‘‘Een werkweek
van 60 à 70 uur is bij ons geen uitzondering.”
foto: Linda Meijer

zenslaapje, maar we zitten
daarna nog vaak tot in de
late uurtjes samen op kantoor. Een werkweek van 60
à 70 uur is bij ons geen uitzondering.” Nooit ruzie als
je zo veel en zolang met elkaar samenwerkt? “Het dondert heus wel eens in huize
Heerbaart; Willy maakt zich
sneller zorgen, en ik denk
dan eerder: ‘Het lop wa los!’,
maar toch kunnen we niet
zonder elkaar, zowel zakelijk
als privé”, verklaart Antoon

welgemeend. Het echtpaar is
al ruim 41 jaar gelukkig met
elkaar getrouwd en ondanks
hun
pensioengerechtigde
leeftijd hopen ze nog een
tijdje met elkaar te kunnen

Bij Antoon Heerbaart Transporten kan men terecht voor
het huren van een afval-, puin- of opslagcontainer, mobiele- en minikranen, vakbekwaam grond- en sloopwerk
of het leveren van zand, grind en grond. Het bedrijf heeft
diverse vrachtwagens (kippers, containerauto’s en een
auto met laadkraan) voor allerlei uiteenlopende (graafen spit)werkzaamheden. Zie www.antoonheerbaart.nl
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samenwerken. “Zolang we
nog gezond zijn en het ons
gegund is gaan we door, maar
over een goed overnamebod
valt natuurlijk altijd te praten”, besluiten ze samen.

Hengelo - Gezond eten betekent vooral met gezond
verstand keuzes maken.
Gewichtsconsulente/ kindervoedingscoach
Sjan
Goeijenbier geeft groepsbijeenkomsten ‘gezond afslanken’ met het Menuplan van
Dream Line. De cursussen
worden op maandagavond
gegeven in Hengelo en op
woensdagavond in Oldenzaal. Voor informatie: www.
gezondenslank.eu of Sjan
Goeijenbier, tel. 0541-53 50
35/06-40 00 79 79. Ook persoonlijke begeleiding voor
volwassenen en kinderen
(aan huis) is mogelijk.

