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Mooier buitengebied
voor Geldermalsen

De hele dag feest
op zaterdag 1
april
BEESD Wakkermans Elektro bestaat
tachtig jaar. In de winkel wordt daar
ruim aandacht aan besteed en het
wordt als vanouds gevierd met allerlei acties, kortingen en veel gezelligheid. Eigenaar Helmoed Wakkermans is de derde generatie die deze
traditie voortzet en hij is trots op de
geschiedenis van zijn vader en
grootvader. Om dit extra te benadrukken, starten op zaterdag 1 april
en vervolgens de hele maand door
een aantal aantrekkelijke acties. De
klant profiteert zo gezellig mee van
80 jaar Wakkermans Elektro in
Beesd.
De tachtigjarig verjaardag van Wakkermans in Beesd wordt gezellig gevierd met een TV-kok die op 1 april
van 11.00 tot 16.00 in de winkel komt
koken op een Bosch inductiekookplaat. Daarnaast is er een demonstratie van de Montana slowjuicer
en blenders tussen 10.00 tot 16.00
uur. Zo word er automatisch voor
een natje en een droogje gezorgd
met een knipoog naar de nieuwste apparaten en kooktechnieken.
Wakkermans viert daarnaast zijn
laagdrempelig 80-jarig inloopfeest
met tal van acties op de winkelvloer
waar de Miele stofzuigeractie, waarvan geld terug als de klant de oudste
inlevert, er uit springt.
Phillips stelt een Airfryer ter beschikking voor de koper van een
Phillips apparaat aan degene die
het juiste aantal paaseitjes raad in
de Airfryer.
GESCHIEDENIS Hendrikus Gerardus
Wakkermans (1910-1955) was de
zoon van Henricus Wakkermans
en Johanna van Kuyk. Zijn vader
kwam van geboorte uit Beesd, maar
verhuisde naar Gouda toen hij daar
zijn vrouw leerde kennen. Zoon
Henk kreeg een gedegen opleiding
als elektricien bij een ingenieursbureau. Vervolgens behaalde hij in de
loop der jaren talrijke diploma’s op
het gebied van elektriciteit en ontwikkelde zich zo tot een kei in zijn
vakgebied.
Tijdens de crisis in 1936 vertrok
Henk op de fiets uit Gouda met 100
gulden geleend geld op zak en een
tas vol gereedschap richting Beesd.
In 1937 huurde hij als zelfstandig
ondernemer een pand aan de Voor-

straat 107 in Beesd. Binnen een jaar
was zijn naam gevestigd en kon hij
zo goed de kost verdienen, dat hij op
5 januari 1938 in het huwelijk mocht
treden met Maria Anna van Rhijn,
een rijke boerendochter die hij in
Gouda had leren kennen.
De zaak liep voorspoedig en weldra
kon Wakkermans twee man personeel in dienst nemen: Albert de Jong
uit Deil en Cor Vissers uit Leerdam.
Bij ziektes binnen zijn gezin kon hij
altijd een beroep doen op zijn achternichtjes, de dames Van Ballegooy
uit de Veerweg.
In 1950 kocht hij het huidige pand
aan de Voorstraat 24, op de hoek
van de Kerkstraat. Hij breidde zijn
assortiment uit met strijkijzers,
stofzuigers, snelkokers, elektrische
kachels, wasmachines, televisies
en dergelijke. Aanvankelijk was de
winkel aan de rechterkant van de
voordeur en de werkplaats links. De
kamers er achter werden later bij de
winkel gevoegd.
Op 22 juli 1955 overleed Henk op
45-jarige leeftijd. Moeder Wakkermans en de kinderen - vooral dochter Annie - gingen door en bouwden
het bedrijf verder uit. Zonen Hennie
en George namen de zaak later over.
George specialiseerde zich in audio/
video, terwijl Hennie op de oude
plek het witgoedcentrum leidde.
In 1999 kwam de derde generatie in
persoon van Helmoed Wakkermans
het witgoedcentrum versterken.
Ook hij begon weer in een nieuwe
tijd.
Omdat de ontwikkelingen zo snel
gaan, worden de monteurs tot op
de dag van vandaag jaarlijks bijgeschoold. De laptop om storingen uit
te lezen en te programmeren doet
zijn intrede en internet is niet meer
weg te denken van de werkvloer.
Wel blijft de ouderwetse, volgens de
woorden van vader Hennie, ongeevenaarde service zoals voorheen.
Modern zijn en bijblijven mag, maar
aan de ouderwetse service waar de
familie trots op is wordt niet getornd. Het is de steunpilaar van de
bedrijfsvoering. In 2015 overlijdt
Hennie. Helmoed is nu de man van
deze tijd die samen met zijn medewerkers een stempel drukt op
de bedrijfsvoering binnen het witgoedcentrum. Op zijn beurt vertelt hij dat hij klanten bijvoorbeeld
aanraadt om geen nieuwe keuken
te kopen als één apparatuur stuk is.
Helmoed: ,,Wij leveren op maat en
bouwen alles netjes in. Hierin zijn
we zeker ouderwets. Wel leveren
we de meest eigentijdse apparatuur
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en gaan niet weg voordat alles weer
keurig op zijn plaats staat.’’
Ook de winkel neemt Helmoed traditioneel iedere keer weer voor een
deel onder handen. Daarnaast loopt
altijd wel een aantrekkelijke actie,
omdat door de jaren heen de lijnen
met leveranciers als Miele, Philips,
Whirlpool, Smeg, Siemens, Bosch
en ga zo maar door zeer kort zijn. De
ondernemingen kennen elkaar en
weten wat ze aan elkaar hebben. En
dat vertaalt zich in prijs en service
direct weer door naar het voordeel
voor de klant.
Verbouwen en aanpassen loopt als
een rode draad door de familiegeschiedenis. Het grijs van de generatie van zijn vader maakt plaats voor
eigentijdse prints en een fraaie presentatie. Wakkermans Elektro blijft
bij de tijd, generatie op generatie.
Met dank aan Paul van Mook, auteur van Beesd Vanouds. Dit historische boekje is nog verkrijgbaar bij
de schrijver in Gellicum. Voor meer
informatie: 0345-681623.
SMEG IN DE SPOTLIGHTS Smeg is

een merk dat technologie en design
combineert met retro en nostalgie.

Het kleurgebruik is geïnspireerd op
de jaren vijftig en vormt een leuke
toevoeging in een vrolijke keuken.
Helmoed Wakkermans: ,,De producten van Smeg gaan met plezier
lang mee. Als er een jongetje geboren wordt, geef je een blauwe Smeg.
Als dat jongetje straks gaat studeren, is hij nog steeds bruikbaar en
trendy.’’
WINNEN Bij aankoop van een Phillips product mag de klant raden
hoeveel paaseitjes er in deze airfrier
zitten. De juiste oplossing is goed
voor een gratis Phillips airfrier
Wie de aanschaf van een nieuwe
stofzuiger overweegt, moet toch
eens even bij Wakkermans Elektro
langsgaan. Lever bij aankoop van
een nieuwe Miele stofzuiger uw
oude stofzuiger in en degene die de
oudste stofzuiger inlevert, ontvangt
het aankoopbedrag terug. En wie
niet meer zo’n oude stofzuiger voorhanden heeft, kan eveneens terecht
voor een van de andere voordeelacties die Wakkermans gedurende de
hele maand april houdt. Ook andere merken stofzuigers komen dan
voorbij.

GELDERMALSEN Onder grote belangstelling is maandag 27 maart FruitDelta Rivierenland gelanceerd in De
Pluk in Geldermalsen. FruitDelta
Rivierenland is het Rivierenlandse
samenwerkingsverband van overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende inwoners, oftewel: de vijf O’s. Aangevuld
met partners als Provincie Gelderland en uitvoeringsorganisaties zetten zij zich in voor de ambities, opgaven en projecten die de drie
economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en
Recreatie en Toerisme in Rivierenland een boost gaan geven.
De kick-off van FruitDelta Rivierenland betekende ook de lancering van het Regionaal Investeringsfonds en de Economic Board.
De tien leden hiervan spelen als be-
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heerders van het fonds een cruciale
rol. Waar FruitDelta een samenwerking is tussen de O’s, zo geldt dat ook

voor de samenstelling van de board.
Het zijn allemaal leden die hun sporen in de regio en/of in hun bran-

che hebben verdiend. De Economic
Board beoordeelt en honoreert de
aanvragen die binnenkomen voor
het Regionaal Investeringsfonds,
maar dat is niet het enige. De leden
delen ook hun kennis en kunnen
aanvragers in contact brengen met
partijen die zinvol kunnen zijn bij
het realiseren van hun project. Ook
is de board een onafhankelijk adviesorgaan voor het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.
Op 1 april gaat het loket van het Regionaal Investeringsfonds op www.
fruitdelta.nl open en kan iedereen
die aan de criteria voldoet, vóór
eind april een aanvraag indienen.
In mei en juni beoordeelt de Economic Board de aanvragen, waarna de
gehonoreerde projecten direct kunnen starten. In september vindt de
tweede ronde plaats.

GELDERMALSEN Bewoners in het
buitengebied van Geldermalsen
hebben meer dan achtduizend
struiken, tachtig knotwilgen en
tweehonderd bomen op hun
perceel geplant. Zij deden mee aan
het project Landschapsimpuls
Geldermalsen. Wethouder Ronald
van Meygaarden heeft op de
feestelijke uitdeeldag op 24
februari de eerste fruitboom
geplant. Bij dit project werken de
gemeente Geldermalsen,
provincie Gelderland, Stichting
Landschapsbeheer Gelderland
(SLG) en VANL-TCW samen om het
buitengebied van gemeente
Geldermalsen landschappelijk te
versterken met streekeigen
bomen en struiken. Vanwege dit
succes komt er een nieuwe
beplantingsactie waaraan
bewoners weer mee kunnen doen.
Aanmelden bij projectleider Freek
Aalbers van SLG, via f.aalbers@
landschapsbeheergelderland.nl of
026-3537444. Aanmelden kan tot
uiterlijk 1 mei.
Voorwaarde voor deelname is dat
er minimaal 15 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen of 10
are beplanting aangelegd wordt.
Na aanmelding voor deelname
aan dit project krijgt de bewoner
een bezoek van een adviseur van
SLG. Samen bekijken en bespreken
zij de wensen voor het erf, de
grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos
beplantingsplan, waarmee tegen
een sterk gereduceerde prijs
plantmateriaal kan worden
aangeschaft via SLG. Deze korting
is mogelijk vanwege een subsidie
van de gemeente Geldermalsen en
de Provincie Gelderland.

Opbrengst Stichting
Hartekind
GELDERMALSEN De Hema in
Geldermalsen heeft samen met
het Dreamteam een actieweek
gehouden om geld op te halen
voor Stichting Hartekind. De
opbrengt kwam uit op maar liefst
€ 1381,-. Een hele week lang heeft
de Hema zich hiervoor ingezet.
Door middel van extra activiteiten
werd er geld opgehaald. ,,Met veel
plezier hebben wij ons deze week
ingezet!”, aldus een medewerkster
van de Hema.

Rad van fortuin en
veiling bij MVV’58
METEREN Op zaterdag 1 april is er
van alles te doen bij MVV’58. Zo
zijn er gedurende de dag, vanaf
10.00 uur loten te koop voor het
Rad van Fortuin, waarmee
prachtige prijzen te winnen zijn.
Ook vindt er een veiling plaats. De
opbrengsten zijn volledig bestemd
voor de aanleg van een kunstgrasveld bij MVV’58. Deze veiling is
mogelijk gemaakt door diverse
sponsoren, die unieke producten,
waardecheques en financiële
bijdragen hebben geleverd.
MVV’58 bedankt alle sponsoren
voor de gulle donaties.
De veiling start zaterdag 1 april
om 17.00 uur. Eerder een bod
uitbrengen kan ook. Op de
veilingsite van MVV’58 staan alle
producten waarop geboden kan
worden. Kijk op www.mvv58.nl/
category/veiling/. De producten
variëren van unieke waardecheques, schilderijen, openhaardbenodigdheden tot gesigneerde
voetbalshirts. Een bod uitbrengen
kan via veiling@mvv58.nl, onder
vermelding van het artikel en
gegevens. Een persoonlijk bod
uitbrengen mag ook.

