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Tijdens een perspresentatie werd 
bekendgemaakt dat op de kas-
teelruïnes in Heusden Vesting een 
zorgcomplex komt, Zorgresidentie 
Kasteel Heusden. Hiermee wordt 
tegemoetgekomen aan een motie 
uit 2007 waarin de gemeenteraad 
vroeg om een nieuwe bestemming 
voor de kasteelruïne. Initiatiefne-
mer is zorgstichting Schakelring 
die voor dit project samenwerking 
zocht met twee andere partijen, 
Service Residentie Molenwijck en 
Amvest. Molenwijck bevindt zich 
in Loon op Zand en is dienstverle-
ner op het gebied van luxe wonen 
met zorg en service. Amvest uit 
Amsterdam is een landelijk ope-
rerende vastgoedbelegger die ook 
zelf bouwt. 

Met de bouw van Zorgresidentie 
Kasteel Heusden wordt Heusden 63 
luxe appartementen rijker. De ap-
partementen zijn geschikt voor de 
huur met een totaalpakket aan zorg 
en dienstverlening in het hogere 
segment. Ook mensen met zorgbe-

Een nieuw kasteel op oude grondvesten

Beachvolleybal in Heusden

Heusden Vesting is een klein 

stadje met grote allure. De ge-

meente maakte onlangs haar am-

bitieuze plannen voor een luxe 

appartementencomplex bekend. 

Locatie: de huidige (kunstmatige) 

kasteelruïne aan de wal in Heus-

den Vesting west.

Tekst Jeannette Trum 

Bouwschets van fi rma Amvest

Drunense 
Fietsvierdaagse 
weer van start Gieter van Napoleon

‘Ons durpke 
Haorsteeg’

Bouwschets van Amvest van de nieuwe zorgresidentie Kasteel Heusden

Brood van de maand  JUNI

Parijse bol                  € 1,00 

Worstenbroodjes     € 1,25        

vrijdag 22 zaterdag 23 juni

         
ABDIJ                          € 2,00    

Grotestraat 124 Drunen
Telefoon 0416-383 550

www.  oorvanlieshout.nl
Dongen - Drunen - Oisterwijk - Sprang Capelle - Tilburg

Chique wonen 
in de Vesting

GEZOCHT
NIEUWE

POSTCODELOTERIJ-FIETS(EN)

Tel.: 06 - 26 94 53 90

postcodefiets@hotmail.com

Prijs € 140,- 
per fiets!

Direct contant geld, 

fiets wordt bij u thuis 

opgehaald

Winnaar 
verhalenwedstrijd
bekend
In het kader van ‘De maand van 
het Spannende Boek’ is een schrijf-
wedstrijd georganiseerd door Boek 
-en kantoorvakhandel ‘Sikkers’ 
uit Drunen, Boekhandel ‘De Veer-
poort’ uit Heusden en Bibliotheek 
Heusden. Amateurschrijvers zijn 
uitgenodigd een verhaal te schrij-
ven met als thema: ‘Het kwaad 
in jezelf. Waar ligt jouw grens?’ 
Het verhaal mocht ongeveer 1500 
woorden lang zijn en moest zich 
afspelen in de gemeente Heusden. 
Alle verhalen zijn gelezen en op 
donderdagavond 21 juni door de 
vakkundige jury beoordeeld. En 
men is eruit! Wie de winnaar is, 
wordt bekend gemaakt op woens-
dag 27 juni om 19:00 uur in de 
bibliotheek van Drunen. Dus dat 
wordt heel spannend voor de deel-
nemers! Jurylid en schrijver/recen-
sent Jack Didden reikt de prijs uit: 
een jaarabonnement van Biblio-
theek Heusden en cadeaubonnen 
van beide boekhandels. 

Afgelopen vrijdag hebben drie-
honderd kinderen van zes verschil-
lende basisscholen deelgenomen 
aan alweer het derde beachvolley-
baltoernooi Heusden voor scholen. 
De organisatie was in handen van 
volleybalvereniging Minerva, on-
dernemer Friet&Zo en de combi-

natiefunctionaris van Stichting De 
Schroef, José van Laarhoven. De 
Johannes Paulus uit Heusden, ’t 
Kompas uit Nieuwkuijk, de Lam-
bertusschool uit Haarsteeg en de 
Romeroschool, de Fontein en de 
Nieuwenrooij uit Oudheusden heb-
ben zowel onder als na schooltijd 
gestreden voor de felbegeerde titel. 
Ondanks een paar fl inke regenbuien 
waren de kinderen enthousiast en 
fanatiek aan het volleyballen op de 
Vismarkt. 

Voor wie niet genoeg kan krijgen 
van volleybal: in augustus gaat 
Volleybalvereniging Minerva weer 
verder met haar volleyballessen in 
Onder de Bogen in Drunen en De 
Hoge Heide in Vlijmen. Meer in-
formatie is te vinden op www.vvmi-

nerva.nl. Voor meer informatie over 
dit onderwerp kunt u terecht bij José 
van Laarhoven, combinatiefuncti-
onaris Stichting De Schroef (jose.
vanlaarhoven@stichtingdeschroef.
nl, 06-30-036503), en bij Alex van 
Zandvoort, jeugdvoorzitter Volley-
balvereniging Minerva (jc@vvmi-
nerva.nl, 06-53-774189).

Arbeidsrecht
Huurrecht
Strafrecht
Schade/verzekeringsrecht
Echtscheiding/alimentatie
Gratis 1e consult

KOUWENAAR   WEEHUIZEN
   &

     ADVOCATEN

s-HERTOGENBOSCH        Tel. 073-612 41 11
www.kw-advocaten.nl

hoefte kunnen hier huren. Aange-
nomen wordt dat vooral senioren 

hun intrek zullen nemen. Men gaat 
ervan uit dat ook mensen van buiten 

Heusden interesse zullen hebben. 
De appartementen zijn gemiddeld 

tachtig m2 en geschikt voor een of 
twee personen. Daarnaast beschikt 
het appartementencomplex over een 
bibliotheek, balie, welnessruimte en 
een restaurant waar dagelijks vers 
wordt gekookt. Voor ieder apparte-
ment is een parkeerplaats onder het 
complex beschikbaar. 

Maar voor het zover is, moet het 
huidige bestemmingsplan gewij-
zigd worden en de bouwaanvraag 
goedgekeurd. Als dit allemaal naar 
wens verloopt, zal de zorgresiden-
tie in 2016 klaar zijn om de eerste 
huurders te ontvangen. Gezien het 
zorg- en serviceverlenende karak-
ter van het zorgcomplex zal er een 
24-uurs personeelsbezetting zijn. 
Het aantal medewerkers is uiter-
aard afhankelijk van de eventuele 
zorgvraag. Het betekent een nieu-
we impuls voor de werkgelegen-
heid binnen de gemeente Heusden. 
En voor de maaltijden die in het 
restaurant geserveerd worden, is 
het de bedoeling de ingrediënten 
te kopen bij de Heusdense mid-
denstand. Het is duidelijk dat het 
de toekomstige kasteelheren- en 
dames aan niets zal ontbreken.
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FASHION FOR WOMEN,
MEN AND KIDS

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Klerks Assurantiën
Kerkstraat 74
5154 AR ELSHOUT
T (0416) 37 26 85
E lucienklerks@ajklerks.nl

Van Lierop + Partners
Haarsteegsestraat 3a
5254 JN HAARSTEEG
T (073) 511 91 38
E info@lierop.nl
I www.lierop.nl

Financieel Adviescentrum 
de Langstraat
De Akker 34A
5251 AC VLIJMEN
T (073) 513 29 49
E info@facdelangstraat.nl
I www.facdelangstraat.nl

Van Campen 
Financieel Advies
Grotestraat 176
5151 BP DRUNEN
T (0416) 37 87 68
E vancampenadmknt@home.nl

Spaar € 750
en krijg een 

fietskoeltas*
Groeirentetot4,75%**
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ALEIS VLIJMEN
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mse friet

9,99
Akkerstraat 1         Tel. 073 - 511 82 88

      Tel. 073 - 511 82 88 

STAURANT!

TJE VERS 

E MOSSELEN

EEK VOOR

,50 p/p

 

Telefoonnummer: 073 511 43 44

E-mail: info@pdebonthbv.nl

www.pdebonthbv.nl

Nieuwkuijk

giro 5 25 25
0800-8003

www.eyecarefoundation.nl

Adverteren? 
Vlijmen, Nieuwkuijk 

en Haarsteeg

Dick te Riele, tel. 06-41201077

E-mail: hjteriele@planet.nl 

of adverteren@scherper.nl

Drunen, Heusden 

en Elshout

Gradu Sterk, tel. 06 51749748

E-mail: gsterk@home.nl

Verbeelding, doen, Heusden
Dromen, doen, Heusden. De slogan kwam ongeveer gelijktijdig met de nieuwe burgemeester, die 
gelukkig geroemd werd om zaken die in de slogan ontbreken: ‘overleggen’ en ‘nadenken’. Afwach-
ten zou je denken, echter, de burgervader koos er meteen voor bewoners van Heusden te laten weten 
dat de vesting moet worden geëxploiteerd. 

Het college heeft een DROOM: een nieuwbouw pittoresk kasteeltje in de vesting met maar liefst 63 
appartementen; een jaarlijks voordeel in het gemeentefonds van een slordige 9% bovenop het hui-
dige inwonersaantal. Een prachtige kans voor inbreiding. Projectontwikkelaar Amvest is ook goed 
voor een ruime extra meevaller, dat is scoren. DOEN dus, die luxe seniorenresidentie. 

Maar wat blijft er over van HEUSDEN? Niet zeuren, er zijn volgens de gemeente veel van onze 
belangen mee gediend: werk voor wel 80 man/vrouw personeel, toename van toerisme en economie. 
Bewonersbelangen? Niet, tenzij je begrafenisondernemer wordt. Op meer toerisme zit geen vesting-
bewoner te wachten, temeer wegens het tekort aan parkeerplaatsen. De middenstand heeft er niets te 
halen/brengen: de hele residentie wordt selfsupporting; met winkel, bibliotheek, restaurant, wellness 
ruimte en zo. Goed voor die luxe senioren die we van buitenaf aantrekken, want weten die veel dat 
alle voorzieningen in de vesting de laatste jaren aan het verdwijnen zijn? 

Het pittoreske kasteeltje neemt groteske vormen aan met een hoogte variërend van twintig tot veer-
tig meter (kerktorenhoogte). De zes belanghebbende omwonenden koop je af met een gevalletje 
planschade, dat moet kunnen als je op elf meter van je vrijstaande woning met prachtig uitzicht in-
eens tegen een twintig meter hoge muur gaat kijken. De breedte van het nieuwe bouwwerk slokt het 
jarenlang bevochten speelterrein op. Toename van vrachtverkeer voor aan- en afvoer van goederen 
moet worden verwacht. Er komen ondergrondse parkeerplaatsen, zodat deze duur betalende nieuwe 
vestingbewoners zeker zijn van één privé plaats. Bezoek, personeel en tweede auto’s gaan op de 
bestaande hoop parkeerproblemen. Daarboven komt een kasteelgracht. Weg groenbestemming!           

De nieuwe gemeenteslogan moet dus worden: ‘Verbeelding, doen, Heusden’. De verbeelding gaat 
in Vlijmen al te ver. En schrap Heusden maar uit logo, voordat de vesting ten onder gaat aan gro-
teske ideeën van mensen, die zich geen rekenschap geven van de leefbaarheid voor alle betrokken 
bewoners.

Haasje

Eenmaal per maand treft u in de Scherper een 

kleine rubriek die verzorgd wordt door het Cen-

trum Jeugd en Gezin – CJG. Per rubriek wordt een 

opvoedvraag behandeld. Deze keer aandacht 

voor de zomervakantie. 

‘Mijn zoon van zeventien wil met vrienden op va-
kantie, hoe bereid ik hem voor?’

Laat je zoon eerst eens een weekendje kamperen 
op een camping in de buurt, om te oefenen. Dan 
kan je puber een idee krijgen over wat er allemaal 
bij komt kijken. Bekijk of je vindt dat je zoon er 
aan toe is. Dit kun je doen door hem een aantal mo-
gelijke problemen voor te leggen en hem te laten 
bedenken hoe hij die zou oplossen in een vreemd 
land. Uit de antwoorden kun je een indruk krijgen 
of je zoon de dingen verstandig aanpakt.

Als ouder sta je niet alleen met deze vraag, de ou-
ders van je zoons vrienden zullen hetzelfde voelen. 
Maak kennis met hen en vraag hoe zij dit gaan aan-
pakken. Hoeveel geld geven zij mee? Wat wordt 
afgesproken over het contact met thuis? Als je het 
gezelschap niet vertrouwt, geef je geen toestem-
ming. Jij blijft immers de ouder. Dat geldt ook voor 
de bepaling van de bestemming. Voor een puber 
maakt het namelijk niet zoveel uit waar hij op va-
kantie gaat, het gezelschap waarmee hij is, telt voor 
hem zwaarder. Stel dus grenzen en denk ook aan 
een geldig reisdocument, (pasje) reisverzekering, 
annuleringsverzekering, inentingen en het meege-
ven van condooms.

Op onze website (www.cjgheusden.nl) vind je nog 
veel meer informatie over de zomervakantie, ook 
met kleine kinderen. Je kunt ons ook bellen (0800 – 
644 14 14) of mailen (info@cjgheusden.nl). 

Wilma de Turck toont fi guratieve 
dierfi guren bij lis. De Brabantse 
keramiste uit Engelen verwoordt 
haar passie als volgt: “Het mate-
riaal klei is aards, een stukje van 
de aarde waarmee je bezig bent. 
Door mijn verbondenheid met de 
aarde en dieren ben ik deze gaan 
combineren. De aarde(klei) is het 
materiaal en mijn onderwerp de 
dieren. Door observatie probeer 
ik de essentie van het dier uit klei 
voort te laten komen. Ik observeer 
de dieren, bestudeer de anatomie. 
Het in eerste instantie een zijn met 
de klei zorgt ervoor, dat er uit mijn 
handen langzaam een dier ontstaat. 
Vaak dieren, die in het leven niet 
altijd tastbaar zijn. De koppen zijn 
in verhouding vaak net iets groter 
en hebben een ietwat menselijke 
kijk. Dit resulteert in herkenning, 
vertedering, een glimlach en de be-
hoefte tot aanraking. Ik werk van-

uit mijn atelier aan huis, de beelden 
worden gestookt in eigen oven”. 
Op zondag 1 juli is Wilma tussen 

13.00 en 17.00 uur in galerie lis 
aanwezig. Zij laat dan zien hoe zij 
haar diersculpturen vervaardigt.   

Brabantse keramiste toont 
fi guratieve dierfi guren   bij lis 
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Drunense Fietsvierdaagse weer van start

25 jaar 
de Bussel

De deelnemers kunnen kiezen uit 
een afstand van 35, 55 of 75 kilo-
meter en doen elke dag een andere 

windstreek aan. Alle routes zijn 
helemaal uitgepijld en eenvoudig 
te volgen. Daarmee is de Fietsvier-

daagse ook een evenement voor 
jong en oud. Start en fi nish zijn 
op recreatiepark ‘De Schroef’ aan 
de Prins Hendrikstraat in Drunen. 
Vanaf 09.00 uur kunnen deelnemers 
beginnen aan een mooie fi etstocht 
door Midden-Brabant. Om 17.00 
uur sluit de eindcontrole. Het gaat 
bij de Drunense Fietsvierdaagse 
niet alleen om fi etsen: gezelligheid 
is net zo belangrijk. Vandaar dat er 
elke dag activiteiten zijn bij start en 
aankomst en worden er onderweg 
dingen weggegeven. Bijzonder is 
ook dat er alle dagen de mogelijk-
heid is tot het maken van een ex-
cursie. Zo kan op dinsdag de oud-
ste boerderij van Vlijmen bezocht 
worden. Deze boerderij is niet al-
leen bijzonder vanwege de leeftijd, 
maar was in 2011 ook Brabants 
Mooiste Boerderij. Woensdag gaat 
de route naar Heusden en kan daar 
het bezoekerscentrum bezocht wor-
den. Op donderdag staan de deuren 
van Kleinfruitbedrijf Piet Smeekens 
open voor de deelnemers: hier gaan 
cultuur en natuur hand in hand. Op 
vrijdag tenslotte wordt het Genie-
museum in Vught bezocht.

Sinds enkele jaren is er op woens-
dag een kindertocht en dus is 
woensdag 4 juli kinderdag. Er is 
een speciale uitgepijlde tocht van 
circa achttien kilometer met onder-
weg voor de kinderen diverse spel-
letjes, opdrachten en pauzeplaatsen. 
De kindertocht en heeft dit jaar het 
thema ‘piraten’. Start van de tocht is 
op het recreatiepark ‘De Schroef’ in 
Drunen, de centrale startplaats van 
de Drunense Fietsvierdaagse. Hier 
eindigt ook de route. Vanaf 10.00 
uur kunnen deelnemertjes aan de 
tocht beginnen; om 17.00 uur moet 

iedereen weer binnen zijn. De kos-
ten bedragen voor kinderen € 1,50 
p/p. Volwassenen betalen het nor-
male tarief van € 4,00 p/p., tenzij ze 
meerdere dagen deelnemen aan de 
Fietsvierdaagse. 

Alle informatie over het evenement, 
overnachtingsmogelijkheden, in-
schrijven, deelname en de organi-
serende vereniging is te vinden op 
de speciale website www.drunen-
sefi etsvierdaagse.nl of via het tele-
foonnummer 0416-37 89 21.

Na een hele week feest sloot basisschool De Bussel uit Vlijmen haar 
25-jarig bestaan af met een reuze spektakelmarkt. Ondanks het slechte 
weer kwamen bijna alle leerlingen op vrijdagmiddag naar school. Er was 
van alles te doen voor de kinderen en hun (groot)ouders; oud-Hollandse 
spelen, een paard met huifkar die rondjes reed door de wijk, diverse optre-
dens, marktkraampjes waar eigen gemaakt materiaal verkocht werd, een 
beauty-hoek, een rad van avontuur en nog veel meer. Natuurlijk was er 
ook een offi cieel moment met wethouder van onderwijs Kees van Bokho-
ven en directeur bestuurder Scala scholen Van der Pas. Schoolleider Heidi 
Smits bedankte alle ouders en sponsors die belangeloos een bijdrage heb-
ben geleverd aan een week lang feest. De school zelf werd op haar beurt 
ook bedankt. Naast bloemen en een groot canvas met een foto van alle 
leerlingen van dit schooljaar kreeg de school een bijzonder cadeau; een 
nieuw logo voor de Bussel. Enige weken geleden werden alle leerlingen 
uitgedaagd om een nieuw logo voor de school te ontwerpen. Een stem-
ming op zes genomineerde logo’s leverde als winnaar op leerling Quintin 
Vos (7 jaar uit groep 3). Hij had de winnende tekening gemaakt. Quintin: 
“ik hep takken getekent omdat de Bussel gebundelde takken betekent. Het 
zijn groote en kleine takken, van groote en kleine kinderen en acht takken 
omdat wij acht groepen hebben op school.” Samen met schoolleider Heidi 
Smits onthulde hij het nieuwe logo aan de schoolmuur aan Wilhelmina-
straat 19c in Vlijmen. Meer informatie: www.debussel.nl

De 28e editie van de Drunense Fietsvierdaagse start op dinsdag 3 juli 

en eindigt vier dagen later op vrijdag 6 juli.  De organisatie heeft weer 

gezorgd voor vier dagen fi etsplezier met wisselende en schitterende rou-

tes, verschillende activiteiten onderweg en natuurlijk Brabantse gezellig-

heid. Op woensdagmiddag is er bovendien een speciale kindertocht met 

het thema ‘piraten’. De organisatie van de Drunense Fietsvierdaagse is in 

handen van Toerclub Presto uit Drunen.

Tekst van de redactie – foto part.coll.

René Bink, directeur van StreekSelecties



Het begon allemaal zo’n zevenen-
vijftig jaar geleden. De toen veer-
tienjarige Herman beproefde op de 
Vlijmense kermis zijn geluk bij de 
Holly Crane. In dit apparaat lagen 
koperen wekkertjes te blinken die 
je met een grijper eruit moest zien 
te krijgen. Als je er een wist uit 
te krijgen dan volgden er al gauw 
meer. Na de kermis stopt zo’n ver-
zamelwoede meestal. Bij Herman 
niet. Dit was het begin van een 
mooie verzameling. Na de ruim 
tweehonderd wekkers in verschil-
lende maten ging de aandacht een 
aantal jaren later naar de grotere 
klokken. Zo kocht hij pendules en 
regulateurs, soms wel zeven stuks 
tegelijk. 

Daarna werd het terrein verlegd 
naar luidklokken. Herman heeft hij 
er een groot aantal en de ene klinkt 
nog mooier dan de andere. In de 
tuin staat een grote luidklok uit 
Midwolda, gegoten in 1956 door 
J. van Bergen. Herman slaat kort 
en krachtig op de klepel en vertelt 
dat de kleinkinderen de gong ook 
prachtig vinden. Luidklokken heb-
ben een religieuze achtergrond. 
De oudste klokken stammen uit 
de vroege middeleeuwen. De klok 
was toen het signaal voor het gebed 
in de kloosters. Zo heeft hij ook een 
aantal luidklokken die gegoten zijn 
bij de bekendste gieter van Neder-
land namelijk IJsbouts uit Asten. 
Ook heeft hij een klok die gegoten 
is door gieter Hildebrand. Die goot 
ook klokken voor Napoleon. Her-
man werd nog enthousiaster toen 
hij zijn eerste torenuurwerk kocht. 
Dit imposante Duitse uurwerk met 
de naam Korfhage kwam uit Aarle 
Rixtel en is de trots van zijn ver-
zameling. Ook heeft hij een uniek 
uurwerk van Odebe. Dit smeedwer-

ken uurwerk met pennegang loopt 
altijd en is een van zijn favorieten. 
Herman van de Sande repareert 
en restaureert uurwerken zorgvul-
dig. Hij haalt het raderwerk met 
de tandwielen uit elkaar en daarna 
begint het polijsten, stralen, trom-
melen of verbussen. Hij beschikt 
over een groot arsenaal onderdelen. 
Soms maakt hij ze ook na of zoekt 
via zijn uitgebreide netwerk. 

Herman had niets met techniek 
want vroeger stond hij op de markt 
met groente en fruit. Door een her-

nia kon hij dit niet meer en ging hij 
werken als conciërge op een school. 
Vervolgens heeft hij nog achttien 
jaar op een technische dienst ge-
werkt. De techniek heeft hij zich in 
de loop der jaren eigen gemaakt en 
uurwerken hebben geen geheimen 
meer voor hem. Nog steeds breidt 
hij zijn collectie uit en vier keer per 
jaar is hij te vinden op beurzen en 
tentoonstellingen. De laatste jaren 
is bij het grote publiek de belang-
stelling voor antieke klokken afge-

nomen. Liever heeft men een klokje 
van Ikea. Graag wilde Herman een 
van zijn torenuurwerken permanent 
tentoonstellen in het Gouverneurs-
huis maar na een gesprek met een 
gemeenteambtenaar heeft hij hier 
nooit meer iets over vernomen. 
Herman wil de passie van klokken 
met andere delen vandaar dat hij 
zijn collectie heeft samengebracht 
in zijn museum in de achtertuin. 

Mensen die interesse hebben, kun-
nen op afspraak een bezoek bren-
gen (073-51 14181).

Nieuw torenuurwerkmuseum in Heusden
Vlijmenaar Herman van de Sande 

is idolaat van antieke klokken en 

uurwerken. Dagelijks is hij tussen 

zijn klokken te vinden want het 

tikken, slaan en bellen van zijn 

pronkstukken klinkt hem als mu-

ziek in de oren. Hij kan er uren-

lang over praten. Het restaureren 

van eeuwenoude torenuurwerken 

is een uitdaging die hij graag aan-

gaat. Na restauratie voegt hij het 

uurwerk weer toe aan zijn impo-

sante collectie. 

Tekst Ton van Kollenburg 

Foto Hein Kunzler

Herman van de Sande in zijn nieuwe museum

4 - woensdag 27 juni  

im

im

Is 5152 JB  huisnummer 55
uw POSTCODE?

Dan heeft u een bloemetje

á € 7,50 te goed,
            geschonken door:

Marcel’s Bloemenshop
Oliemaat 4 te Vlijmen wk.
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SEGMENT
Groot en goed nieuws voor de vesting Heusden, het kasteel van Heus-
den zal herbouwd worden en niet zo halfbakken als ruwweg twintig 
jaar geleden. Nee, het wordt geheel herbouwd en zal sterk lijken op het 
zeventiende-eeuwse kasteel dat er ooit stond. Dat zijn ze in Heusden wel 
gewend, daar zijn al meer gebouwen herbouwd, waarvan iedereen nu 
denkt dat ze vierhonderd jaar oud zijn. Nee, dan de bouwvakkers uit de 
Middeleeuwen, die begonnen omstreeks 1200 al aan de bouw van een 
kasteel uit de zeventiende eeuw, die hadden pas een vooruitziende blik, 
dat kom je tegenwoordig niet veel meer tegen. Het wordt een zorgresi-
dentie voor het hogere segment, onduidelijk is of hiermee de hoogte van 
het gebouw (veertig meter) of het vereiste inkomen van de bewoners 
mee bedoeld wordt. Initiatiefnemer is Stichting Schakelring, die ook 
verantwoordelijk is voor het zorgcentrum Sint Antonius in de vesting 
Heusden. Dat centrum wil de stichting overigens verplaatsen naar Oud-
heusden, waarschijnlijk is dat het lagere segment, zo wordt duidelijk 
vastgesteld dat de kloof tussen arm en rijk steeds breder wordt. 

Er komen 63 appartementen, dus goed voor zo’n tachtig tot negentig 
bewoners en het centrum levert ongeveer vijftig arbeidsplaatsen op, het-
geen uiteraard toe te juichen valt. Een mogelijk parkeerprobleem, dat 
hierdoor kan ontstaan wordt direct opgelost, er komen 63 parkeerplaat-
sen onder een ondiep vijverdak. Het personeel zal wel buiten de vesting 
moeten parkeren. Op zich een lumineus idee, dat parkeren onder een 
waterpartij, dat ze daar in Heusden niet eerder achtergekomen zijn. De 
Stadshaven, de grachten en misschien zelfs de Demer lenen zich daar 
uitstekend voor. Heusden vesting krijgt straks een vergrijzingsimpuls, 
die om aanvullende maatregelen zal vragen, de kinderkopjes gaan er 
natuurlijk uit, er zullen brede, vlakke banen aangelegd moeten worden 
voor de rollators en scootmobielen. De straatverlichting zal ook een 
tandje hoger moeten, waarschijnlijk zullen de huidige oude armaturen 
hiervoor niet toereikend zijn. Alle obstakels in de straten en op plei-
nen, zoals keien, kunstwerken, kettingen en paaltjes moeten verwijderd 
worden, je moet er niet aan denken, dat het hogere segment zou kunnen 
struikelen. Omroep Max kan er wekelijks een programma aan wijden en 
de Ouderenpartij krijgt er een eigen afdeling. 

Gelukkig zullen er nog voldoende winkels zijn, de gemeente heeft er 
namelijkvoor gezorgd dat alle winkeliers bezig moeten blijven in de 
detailhandel, die komen nooit in het hogere segment terecht. Het zal 
de gemeente een zorg zijn, als het bestemmingsplan voor de zorgresi-
dentie maar aangepast wordt.

im

Trampolinespringsters 
presteren goed 
VLIJMEN en DRUNEN –  Aniek 
Dalmaijer en Miona van de Wiel 
zijn beiden lid van Flak Den Bosch. 
Tijdens de Nederlands Kampioen-
schappen Trampolinespringen in 
Rotterdam werd Aniek de beste in 
haar klasse door goud te halen bij 
de D-junioren. Bij het synchroon 
springen haalde ze een zilveren 
medaille. In de Topsport klasse A- 
jeugd meisjes bereikte Miona in de 
fi nale een mooie vierde plaats.

Tafelkunstenaar
Afgestudeerd aan Lessius Hogeschool Mechelen, in de bachelor Interi-
eurvormgeving & Meubelontwerp keert Ilse van Drunen terug met haar 
laatste ontwerp ‘C-Through’. Deze tafel vervaardigd uit ijzeren staven en  
Pet-G (acrylaat) is volledig doorzichtig met in het midden een diagonale 
sleuf, in deze sleuf kan men dingen opbergen of presenteren, zoals vissen, 
fruit, planten en tijdschriften, vertelt ze. Van begin tot eind is ze bij het 
proces aanwezig geweest. Dat viel nog niet mee omdat er maar een aantal 
fabrieken in Nederland zijn die een grote oven hebben voor het vormen 
van het ‘blad’. Het idee voor dit ontwerp ontstond omdat zij constateerde 
dat vakwerk altijd onder de tafel zit, in het onderstel. Door de bovenkant 
uit een doorzichtig materiaal te maken laat ze de hand van de maker zien. 
Nu ze terug is in Nederland wil ze graag aan het werk in de Interieurbran-
che, of styling en advies.  Voor meer informatie contact opnemen met Ilse 
via mail: ilse_van_drunen@hotmail.com of mobiel 06-14044645.



Heusden4U Eventday
Free-running, voetballen op 
een pannaveld, een bootcamp,
graffiti wall en dansen. 
Allemaal activiteiten die 
jongeren vrijdag in en rond 
sporthal Onder de Bogen in 
Drunen konden doen. Deze 
tweede Heusden4U Eventday 
was weer spectaculair.

Wethouder Wim van Engeland 
opende de Heusden4U 
Eventday met de woorden: 
“Dromen. Doen. Heusden. 
Dat geldt voor iedereen
in onze gemeente, maar 

misschien wel vooral voor 
jullie. Als jongeren hebben 
jullie je hele leven nog voor 
je en zit je boordevol dromen. 
Wij stimuleren je graag om 
die dromen na te streven en 
daarvoor zelf de handen uit 
de mouwen te steken”. 

Vrienden van Heusden4U
Om dat te onderstrepen had 
de wethouder een verrassing: 
‘Vrienden van Heusden4U’. 
Deze vriendenclub is een
initiatief van: Centrum voor
de Kunsten De Aleph, het

d’Oultremontcollege, stichting 
De Schroef, De Twern en de 
gemeente Heusden. ‘Vrienden 
van Heusden4U’ richt zich
op de mogelijkheden die 
Heusdense jongeren hebben 
om op eigen initiatief talenten 
en activiteiten te ontwikkelen 
en uit te voeren. Het wordt 
dus echt iets van de jongeren 
zelf.
De wethouder presenteerde 
het eerste initiatief: ‘Time for 
Talent’, een talentenjacht voor 
de Heusdense jongeren. 

Kijk voor een uitgebreide
impressie van de Eventday 
op www.heusden4u.nl.  <

In zijn bespiegeling gaat de 
burgemeester in op zijn eerste 
kennismaking en zaken die 
hem zijn opgevallen zoals
de grote betrokkenheid
van burgers. Ook geeft de
burgemeester zijn visie op de
potentie van de toeristische 
sector in onze regio en de 
relatie tussen gemeente en 
inwoners. Zijn bespiegeling 
wordt hier gepresenteerd in 
highlights. Kijk voor de volle-
dige tekst op www.heusden.nl.

Herkenning
‘Dromen. Doen. Heusden. 
staat vooral voor een manier 
van werken van de gemeente. 
Daarbij voel ik mij zeer thuis. 
Het feit dat we mensen helpen 
om hun eigen talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen, 
staat niet gelijk aan een terug-
trekkende overheid. Mensen 
ondersteunen, ontwikkelingen 
faciliteren, vereisen juist een 
actieve en doelgerichte over-
heid.’

Eerste 100 dagen van burgemeester
Jan Hamming
Dinsdag 19 juni was het precies 100 dagen geleden dat Jan Hamming werd benoemd tot burgemeester 
van Heusden. Voor de burgemeester was dat reden zijn eerste ervaringen en ideeën over de gemeente 
en zijn ambt op papier te zetten. 

Kijk voor de volledige tekst van de bespiegeling van de burgemeester op www.heusden.nl

Heusden Dreamport
‘Heusden kan zich ontwik-
kelen tot middelpunt van 
‘Dreamport’. Daar ligt een 
mooie opdracht voor Heusden. 
Fungeren als krachtige mag-
neet tussen twee stedelijke 
regio’s (van Den Bosch en 
Tilburg). Als een rustpunt 
met een uniek woon- en 
werkklimaat te midden van 
bijzondere natuurgebieden. 

Wonen en werken nabij 
stedelijke regio’s is voor 
velen aantrekkelijk, zeker 
met de enorme potentie van 
nog te ontwikkelen woon-
wijken en bedrijventerreinen. 
Het is daarom ook logisch om de
samenwerking met Waalwijk 
en Loon op Zand de komende 
jaren te verstevigen. Beide 
gemeentes kunnen diezelfde 
magneetfunctie samen met 
ons vervullen en versterken.’  <

‘Daarbij hoort ook dat we weer 
de menselijke maat opzoeken. 
Terug naar de wijk, terug naar 
het huis, terug aan de keuken-
tafel. In combinatie met onze 
digitale dienstverlening wordt 
daarmee wat mij betreft het 
klassieke gemeentehuis bin-
nen zes jaar overbodig. Het 
gaat tenslotte om tevreden 
klanten, mensen die hun
gemeente waarderen.’

Grote projecten vlot trekken
‘De aankoop destijds van het 
voormalige Land van Ooit is 
mijns inziens een verstandige 
zet geweest van de gemeen-
teraad. Natuurlijk hebben we 
nu last van de crisis! Dat heeft 
iedereen. De uitdaging en de 
opgave zijn om, nu het eco-
nomisch tij is gekeerd en de 
financiële crisis in de project-
ontwikkeling diep toeslaat, 
tóch te komen tot een verant-
woorde invulling en ontwikke-
ling van dat bijzondere gebied, 
de Poort van Heusden. Temeer 
omdat daarmee ook het 
profiel van de gemeente, 
de regio en het Langstraat-
gebied versterkt kan worden’.

Swingende 
Vrijwilligersavond
Afgelopen donderdag werd de jaarlijkse vrijwilligersavond 
gehouden. Alle Heusdense vrijwilligers werden op die avond 
in het zonnetje gezet.  Ook namen  3 vrijwilligers van Modus
de prijs “Vrijwilliger van het Jaar” in ontvangst.

Burgemeester Jan Hamming heette alle vrijwilligers van harte 
welkom: “Als vrijwilligers bent u bij uitstek de doeners van de 
gemeente. Want dat onze samenleving zo gesmeerd draait, is 
vooral te danken aan u. De toewijding en het enthousiasme 
waarmee u zich iedere keer weer geheel belangeloos inzet 
voor uw medemens, verdient al onze waardering. U bent voor 
mij de doener die de droom van een ander helpt waarmaken”. 

Verkiezing Vrijwilliger van het jaar
Presentator Dick van der Maat stelde op speelse wijze alle
genomineerden voor. Tijdens een wervelend optreden van 
Dansgroep Zumba van Total Fit, bracht iedereen zijn stem uit 
op heuse stemformulieren. Op een groot scherm was het tellen 
van de stemmen vol spanning te volgen. Wethouder Wim van 
Engeland wist de spanning te doorbreken door bekend te maken 
dat dit jaar niet 1 maar liefst 3 vrijwilligers tot ‘Vrijwilliger van 
het jaar’ werden gekozen. Het zijn mevrouw Merckx en de heren 
Van Hulten en Smits  Zij helpen via Modus, steunpunt voor 
mantelzorgers en ouderen, dag in dag uit kwetsbare mede-
mensen. Als blijk van waardering ontvingen zij uit handen van 
de wethouder een cheque ter waarde van € 250,- . Het bedrag 
mogen zij naar eigen inzicht besteden, en zij kozen er voor het 
bedrag te schenken aan het Toon Hermanshuis in Waalwijk.

Zanggroep Très Jolie, Total Fit en Pocket Rock!t gaven swingende 
optredens tijdens deze gezellige Vrijwilligersavond.  <

Graffiti wall ontworpen door leerlingen van het Technasium.
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Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
telefoon (073) 513 17 89
telefax (073) 513 17 99
website: www.heusden.nl
e-mail: info@heusden.nl

Bezoekadressen
Raadhuisplein 16, Drunen
Julianastraat 34, Vlijmen
Pelsestraat 17, Heusden

Telefoon
Maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Openingstijden

Drunen en Vlijmen
Dagelijks van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdag tot 17.00 uur. 
Komt u liever ’s avonds?
In Drunen bent u op maandag-
avond van harte welkom,  
in Vlijmen op dinsdagavond  
van 17.00 tot 19.30 uur.

Heusden
Maandag van 11.00 tot 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur. 
(beperkte dienstverlening).

Volg ons op

Alarmnummers

 en meldingen (lokaal tarief)

Loket Maatschappelijke
Ondersteuning Drunen
Dagelijks van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagmiddag tot 17.00 uur.

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.30 tot 16.00 uur.
Op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.



Vernieuwde speeltuin Haarsteeg
geopend
Met het wegschieten van confetti heeft wethouder Margo Mulder op 16 juni de totaal vernieuwde 
speeltuin aan het Ambrosiushof geopend. Direct daarna vlogen oranje gekleurde ballonnen de lucht 
in en speelden evenzoveel kinderen op de nieuwe speeltoestellen. Met de enthousiaste inzet van 
buurtgenoten is er met deze wijktip meer mogelijk gemaakt dan verwacht.   

Dat verdient een lintje!
Kent u iemand die een koninklijke onderscheiding
verdient?

Op 27 april werden weer 14 Heusdenaren koninklijk onder-
scheiden. Een waardevolle herkenning en erkenning van hun 
jarenlange maatschappelijke verdiensten. Maar er zijn zoveel 
Heusdenaren die ook een lintje verdienen.

Kent u iemand die zich al jarenlang inzet voor anderen, de wijk
of een vereniging? Dan kunt u die persoon voordragen. Wilt u 
weten hoe dat moet? Kijk dan op www.lintjes.nl.  Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Josje van Loon via
nummer (073) 513 17 89 of via info@Heusden.nl.
U kunt uw aanvraag voor de Lintjesregen van 2013 tot uiterlijk 
15 juli 2012 indienen bij de gemeente Heusden.  <

Aangepaste openingstijden in de
zomervakantie 
In de zomervakantie van 2 juli tot en met 10 augustus (week 27 tot en met week 32) gelden
aangepaste openingstijden voor de gemeentehuizen in Drunen en Vlijmen.

In deze periode kunt u alle werkdagen tot 13.00 
uur zonder afspraak terecht op beide locaties. 
De openstelling op woensdagmiddag komt in 
deze periode voor beide locaties te vervallen.
De avondopenstelling op dinsdag in Vlijmen 
(van 17.00 tot 19.30 uur) blijft gehandhaafd.
De avondopenstelling op maandag in Drunen 
vervalt in deze periode.

Onze telefonische bereikbaarheid blijft
ongewijzigd.

Wilt u buiten openingstijden een
reisdocument aanvragen?
U kunt hiervoor een afspraak maken via
www.heusden.nl of via (073)  513 17 89.  <

www.heusden.nl

Aankondiging openbare 
raadsvergadering
 
Op dinsdag 3 juli vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een open-
bare vergadering van de raad van de gemeente Heusden plaats.
De vergadering begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom!  

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen: 

Zonder bespreking
- Aanpassing Reglement van orde
- Programmabegroting Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
- Begroting 2013 Streekarchief Land van Heusden en Altena
- Beschikbaarstelling krediet aankoop gronden
- Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Met bespreking
- Beleidskader Wmo 2012-2016
- Bestemmingsplan Heusden Vesting
- Wijziging leden informatievergadering
- Beslissing op bezwaar tegen tracékeuze randweg Vlijmen
- Jaarverslag en jaarrekening 2011 ISD

Ingevolge het Reglement van orde kunt u inspreken over het onder-
werp ‘Jaarverslag en jaarrekening 2011 ISD’. Voor de agenda en de 
raadstukken verwijzen wij u naar de website www.heusden.nl.  <

Wmo-adviesraad Heusden 
zoekt een nieuw lid
De Wmo-adviesraad, ingesteld door de Gemeente Heusden, voor-
ziet het college van Heusden gevraagd en ongevraagd advies op het
gebied van beleidszaken betreffende de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo). De adviesraad is geen klachten-orgaan en 
onderneemt geen actie naar aanleiding van individuele klachten.

Draagt u de maatschappij en uw gemeente een warm hart toe en 
wilt u graag actief  meedenken en adviseren over het beleid rond-
om de Wmo? Dan is de Wmo-adviesraad op zoek naar u. Belangrijk 
is dat u binding heeft met de samenleving en betrokken bent bij 
een of meer prestatievelden. Kennis van de overgang van de AWBZ 
naar de Wmo is zeer welkom.

Kijk voor meer informatie op www.heusden.nl of neem contact op 
met Jeanne Verheij via nummer 06-15 64 32 79.  <

Militaire oefeningen
Op 3 en 4 juli 2012 vinden er militaire oefeningen plaats bij de bruggen (aan het Limietpad en de 
Torenstraat) in Drunen.  <

Heusdense Veteranen krijgen een gezicht
Dit is de naam van de tentoonstelling die tij-
dens de Veteranendag op zaterdag 23 juni is 
geopend in het Bezoekerscentrum in Heusden.  

Heusden telt maar liefst 222 geregistreerde 
veteranen. Maar wie zijn dat nu? De Heusdense 
veteranen hebben allen deelgenomen aan een 
missie en zijn in de leeftijd van 23 tot 92 jaar, 
hieronder zijn 4 vrouwen. Zij verdienen het om 
herkend en erkend te worden! Daarom is aan 
de Heusdense veteranen gevraagd om beeld-
materiaal en achtergrondinformatie aan te 
leveren over de missie waaraan ze hebben 
deelgenomen. Het Streekarchief Land van 
Heusden en Altena heeft met het volop binnen-
gekomen materiaal een bijzondere tentoon-
stelling samengesteld. Zo is op een wereldkaart 
te zien waar alle missies sinds de Tweede 
Wereldoorlog zijn uitgevoerd. 

Veteranendag
De tentoonstelling is onder warme belang-
stelling geopend tijdens de Heusdense 
Veteranendag. Als eerbetoon aan alle veteranen 

sprak loco burgemeester Mark Buijs de aan-
wezigen vol waardering toe: “Veteranen zijn 
het zichtbare bewijs dat vrede geen vanzelf-
sprekendheid is. Veraf, maar ook dichtbij. De 
erkenning van veteranen moet hand in hand 
gaan met de erkenning van datgene waar ze 
voor staan. Niet alleen de nostalgie, maar 
ook hun boodschap: Dat vrijheid vraagt om 
verantwoordelijkheid.’

De veteranen werden op zaterdagmiddag 
door het gemeentebestuur ontvangen in de 
St. Catharinakerk in Heusden. Daarna werd 
een bezoek gebracht aan het Zuiderbolwerk, 
waar een korte herdenking plaatsvond. Het 
gezelschap wandelde vervolgens naar het 
Bezoekerscentrum voor de opening van de 
tentoonstelling. 

Tentoonstelling bezoeken?
U bent van harte welkom om de tentoonstelling 
te bezoeken in het Bezoekerscentrum Heusden 
aan de Pelsestraat 17 in Heusden Vesting. 
Dit kan nog tot eind augustus.  <
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Bekendmakingen >

Verkeer

HEUSDEN VESTING PRESENTEERT 

Vanwege het evenement ‘Heusden 
Vesting Presenteert’ zijn op 
26 augustus  tussen 9.00 uur en 
18.00 uur de Breestraat, Pelsestraat, 
Gasthuisstraat, Nieuwstraat en de 
Vismarkt tijdelijk afgesloten voor 
het doorgaande verkeer. De 
Botermarkt is tijdelijk afgesloten op 
25 augustus  vanaf 17.00 uur tot 26 
augustus 18.00 uur. In deze periode 
geldt ook een tijdelijk parkeerverbod 
op de Vismarkt en de Botermarkt 
(verkeersbesluit 2012-T028).

Procedures
Inzage: 28 juni t/m 9 augustus. 
Procedure 1 en 3 van toepassing.

OBSTAKELS OP OPENBARE WEG

Het college van Heusden heeft ver-
gunning verleend voor het plaatsen 
van een opslagcontainer aan de 
Adenauerlaan ter hoogte van het 
pand Europalaan 27  in Vlijmen van 
20 juni t/m 7 juli 2012. 

Procedures
Procedures 1 en 3 zijn van toe-
passing. 

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Dit betreft een kennisgeving. Tegen 
een ingekomen aanvraag is geen 
bezwaar mogelijk.

Bouwen
Drunen, Huub van Doorneweg 3, 
bouwen van een sorteerloods 
(308442, 13-06-12) 
Plaatsen van 3 kunstwerken Wolput/
De Kolk in Vlijmen, Statenlaan in 
Drunen en Stadshaven tegenover 
huisnummer 18 in Heusden (308570, 
14-06-12) 
Drunen, Torenstraat 43, plaatsen van 
3 vlaggenmasten (308445, 14-06-12) 

Kappen
Nieuwkuijk, Het Schaapshuis 10, 
kappen van een dode kastanje 
(308588, 15-06-12) 

In- of uitrit aanleggen of veranderen
Drunen, Bruneilaan, aanleggen van 
een intrit (308754, 18-06-12) 

Procedure
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen 
aanvragen. Op deze publicatie is de 
reguliere voorbereidingsprocedure 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) van toepassing.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
Drunen, Primulastraat 16, plaatsen 
van een dakkapel aan voor- en ach-
terzijde (306582, 19-06-12) 
Drunen, Mondriaanstraat 2, bouwen 
van een berging (306484, 19-06-12) 
Herpt, Hoofdstraat 12A, vergroten 
van de woning (306471, 18-06-12) 
Heusden, Drietrompetterstraat 22, 
plaatsen van een uithangbord aan de 

gevel voor atelier (303257, 14-06-12) 
Vlijmen, Vincent van Goghstraat 18, 
plaatsen van een dakkapel (305130, 
14-06-12) 
Vlijmen, Parallelweg-Oost 72 -78, ver-
nieuwen van / intern veranderen van een 
bedrijfspand (295673, 14-06-12) 

Monumenten
Vlijmen, Meliestraat 24, vervangen van 
de dakpannen van het woonhuis 
(304087, 18-06-12)

Procedures
De stukken zijn voor iedereen in te zien in 
de gemeentehuizen in Drunen en Vlijmen. 
Op deze publicatie zijn de procedures 3 
en 4 van toepassing. Uitgezonderd hier-
van zijn de vergunningen met de onder-
delen slopen, kappen en het uitvoeren 
van werk of werkzaamheden, waarbij de 
beschikking pas in werking treedt nadat 
de termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift is verstreken. Op de pu-
blicatie is de reguliere voorbereidings-
procedure van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) van toepassing.

Bekendmakingen

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van Burgerzaken is geble-
ken dat onderstaande personen niet 
meer wonen op het adres waar zij vol-
gens de gemeentelijke basisadministra-
tie staan ingeschreven. Het college heeft 
besloten de bijhouding van de persoons-
lijsten van deze personen op te schorten. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet 
meer op dat adres staan ingeschreven.

Datum besluit:  15 juni 2012
Geslachtsnaam  Dral, E.
Geboortedatum  25 november 1987
Adres  Anton Pieckplein 55, Drunen

Procedure
Hierop is procedure 3 van toepassing

Wet milieubeheer 

Het college van Heusden maakt 
bekend dat zij de onderstaande 
meldingen op grond van artikel 8.40 
Wet milieubeheer heeft ontvangen 
en geaccepteerd waarvoor algemene 
regels gelden:

“BESLUIT ALGEMENE REGELS VOOR 
INRICHTINGEN MILIEUBEHEER”:

De melding is afkomstig van C. 
Knippels B.V., voor een aanpassing 
wegens een verbouwing, aan de 
Industrieweg 9 - 9a in Drunen. De 
melding betreft het wijzigen van een 
inrichting.

De acceptatie van een melding gedaan 
op grond van één van de hiervoor 
genoemde besluiten is geen besluit 
in de zin van de Algemene wet be-
stuursrecht. Bezwaar en beroep 
daartegen is dan ook niet mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Gerrit Vissers , via 
telefoonnummer (073) 513 17 89.

“BESLUIT ALGEMENE REGELS VOOR 
INRICHTINGEN MILIEUBEHEER”:

De melding is afkomstig van 
Donerhuis Alanya, voor het bereiden 
van voedingsmiddelen, aan De Akker 
5 in Vlijmen. De melding betreft het 
oprichten van een inrichting.

De acceptatie van een melding gedaan 
op grond van één van de hiervoor 
genoemde besluiten is geen besluit 
in de zin van de Algemene wet be-

stuursrecht. Bezwaar en beroep 
daartegen is dan ook niet mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw Diany Stoel , 
via telefoonnummer (073) 513 17 89. 

“BESLUIT ALGEMENE REGELS VOOR 
INRICHTINGEN MILIEUBEHEER”:

De melding is afkomstig van 
Jatapasu, voor het plaatsen/houden 
van een Japans sushi en wok restau-
rant, aan de Grote Kerk 17 in Vlijmen. 
De melding betreft het uitbreiden of 
wijzigen van een inrichting.

De acceptatie van een melding gedaan 
op grond van één van de hiervoor 
genoemde besluiten is geen besluit 
in de zin van de Algemene wet be-
stuursrecht. Bezwaar en beroep 
daartegen is dan ook niet mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw Diany Stoel , 
via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Procedures

Uitgebreide informatie over de 
5 procedures en alle adressen en 
telefoonnummers kunt u vinden 
op www.heusden.nl/Actueel/
Informatiepagina   <

De Rabobank 80 van
de Langstraat 
Het startschot van de 32e editie van de 80 van de Langstraat klinkt
op zaterdag 8 september al om 20.00 uur. De starttijd is dit jaar met
één uur vervroegd. Ook het eerste deel van de route door Waalwijk 
is dit jaar iets korter. De wandelaars worden daarom 1½ uur eerder 
in de gemeente Heusden verwacht. De gemeente stelt weer alles in het
werk om het gezellige feest, samen met de feestvierders, ook tot een veilig feest te maken. 

Wilt u een activiteit organiseren?
Dan heeft u mogelijk een vergunning nodig of 
moet u de activiteit melden.

U heeft een vergunning nodig als u:

 

 
professionele apparatuur, bijvoorbeeld als 
een dj muziek draait.

Kijk voor meer informatie op www.heusden.nl.

Activiteiten melden / vergunning aanvragen?
Om inzicht te krijgen in alle activiteiten
langs de route wil de gemeente graag dat u
uw activiteiten meldt, ook al heeft u geen
vergunning nodig.  

U kunt uw activiteit tot 13 augustus aanmelden 
via een speciaal formulier op www.heusden.nl. 
Aanvragen die later dan 13 augustus binnen-
komen worden niet in behandeling genomen. 
Wanneer wordt geconstateerd dat u activiteiten 
zonder vergunning organiseert, krijgt u een 
boete.  <

Schone buurten
Op 9 mei 2012 ondertekenden de gemeente Heusden en 9 (buurt)verenigingen een convenant om
samen de buurt schoon te houden. Met het spik en span houden van de omgeving, kunnen verenigingen 
een vergoeding van de gemeente krijgen. In 2011 startte de gemeente Heusden een proef met deze 
convenanten. Vanwege de goede resultaten, krijgt dit nu een vervolg.

Alle verenigingen met een convenant op
een rijtje:

Volkstuinvereniging ’t Sempke Drunen  
Buurtvereniging De Helle Schuyt Vlijmen
Tafeltennisvereniging Hooghei Vlijmen
Buurtvereniging
Sompen en Zooislagen Haarsteeg
Veteranensportclub Vlijmen Vlijmen
Buurtvereniging De Emmamolen Nieuwkuijk
Handbalvereniging S.C. Elshout Drunen
Buurtvereniging Nooit Gedacht Vlijmen
Explorers Scouting Nieuwkuijk
Garcia Moreno Nieuwkuijk

Wat houdt het convenant in?
Deze verenigingen houden van 1 mei t/m 31 decem-
ber de leefomgeving schoon. De gemeente stelt 
hiervoor grijpers en plastic zakken beschikbaar 
en zorgt voor de verwijdering van het afval. Als 
de werkzaamheden goedgekeurd zijn, ontvangt 
de vereniging aan het einde van het jaar een 
vergoeding van de gemeente.

Wat is het doel?
Door inwoners actief te betrekken bij het schoon-
maken en -houden van hun leefomgeving, wil de 
gemeente grotere bewustwording bereiken over 
ieders eigen verantwoordelijkheid. Samen zorgen 
we voor minder zwerfafval op straat.   <

De route van de Rabobank 
80 van de Langstraat
Dit jaar is de wandelroute in Nieuwkuijk gewijzigd. De nieuwe 
route gaat via de Nieuwkuijksestraat - Onsenoortsestraat - 
de Jhr. de la Courtstraat. In de eerdere edities werd de route in 
Nieuwkuijk via de Nieuwkuijksestraat voortgezet over Het Hof, 
Middelweg en Kloosterstraat. Kijk voor de volledige route op 
www.80vandelangstraat.nl.

Afgesloten straten
Voor de veiligheid van lopers en andere weggebruikers wordt een 
aantal weggedeelten in de gemeente Heusden tijdelijk afgeslo-
ten. Omdat de doorkomsttijden van de lopers wijzigen, is een 
nieuw verkeersbesluit van kracht en is het eerder gepubliceerde 
verkeersbesluit per 20 juni ingetrokken. Het nieuwe verkeers-
besluit met de bezwaarmogelijkheden ligt per 28 juni voor de 
periode van zes weken ter inzage in de gemeentehuizen van de 
gemeente Heusden.

Van zaterdag 8 september tot zondag 9 september worden de 
volgende straten tijdelijk afgesloten:

gedeelte van de Pastoriestraat (Akkerpad - Pastoor van 
Akenstraat) (van 20.30 tot 01.00 uur) en een deel van de 
Mommersteeg (22.00 tot 01.30 uur)

Heusdenseweg (Wolfshoek - café In Den Gekroonden Hoed),
 de Kerkstraat en de Kapelstraat. Buiten de kern Elshout zal
 de Zeedijk bij doorkomst van de lopers niet met de auto
 bereikbaar zijn (22.00 tot 02.30 uur).

Verkeersregelaars gezocht
Voor de veiligheid van lopers en een veilige geleiding van het ove-
rige verkeer zijn op een aantal kruispunten voor korte periodes 
verkeersregelaars nodig. Wilt u deze rol vervullen naast ervaren 
verkeersregelaars in uw dorp of een andere plaats op de route? U 
kunt zich aanmelden via de site www.80vandelangstraat.nl onder 
het kopje `vrijwilligers’. U krijgt een korte introductiecursus.  <

Informatie van de Gemeente Heusden > 27 juni 2012

www.heusden.nl

     

 



Verkoop van alle professionele producten:

*Sikkens *Sigma *Flexa
- mengmachine aanwezig
- kleur- en verfadvies

Openingstijden: maandag tot vrijdag
van 09.00 tot 18.00 uur

zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

Glas- en Schilderwerken
J. Nouwens b.v.

www.jnouwens.nl * e-mail: info@jnouwens.nl
Demer 46, Heusden, T: 0416-661624
Ook voor uw isolerende beglazing!

VDO DAKBEDEKKINGEN
Tel.: 073 - 68 41 880
e-mail: vdo-dak@home.nl
www.vdo-dak.nl

ALLE SOORTEN DAKBEDEKKING - DAKISOLATIE
VERNIEUWEN, REPARATIE EN PREVENTIEF ONDERHOUD VAN 
UW DAK - DAKINSPECTIES - ALLE DAKBEDEKKINGEN MET 10 
JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE - KOSTELOZE PRIJSOPGAVE - 
DAGLICHTADVIEZEN

BOUWEN EN VERBOUWEN

   0416-665390                                                      www.benboers.nl

BEN BOERS

TUIN-DECORATIES

Maatwerk is onze standaard
 * tuinhuizen
 * schuurtjes 
 * carports 
 * tuinafscheidingen
 * los tuinhout gratis op maat gezaagd

Industrieweg 8i 
industrieterrein
Heesbeen 
te Heusden

8 - woensdag 27 juni  

Buitenzonwering: Binnenzonwering:
- Zonnesc  hermen - Lamelgor   dijnen
- Markiez en -  V   ouwgor    dijnen
- Sunscreens - Paneelgor   dijnen
- Rolluik  en - Plissegor   dijnen
- Garag edeuren - Rolgor  dijnen

- Jaloezieën

Openingstijden:ma.t/m vr. 8.00-18.00;
za. 9.00-15.00 uur

Henk & D rea van Hulten
Groene woud 31 - 5151 RM Drunen
T el. 0416-376460 - Fax: 0416-322582

Gratis meten & monteren
Rechtstreeks uit de fabriek

Vraag vrijblijvend deskundig advies

www.vanhultenzonwering.nlinfo@vanhultenzonwering.nl            www.vanhultenzonwering.nl
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Hongerenburgweg 10              Vlijmen T 073 511 6416

KOZIJNEN - RAMEN - DEUREN - TRAPPEN

Specialist in alle houtconstructies, levert en plaatst

www.timmerbedrijfdevaan.nl

     

BOUWEN EN VERBOUWEN
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Kunstexpositie ‘Ons durpke Haorsteeg’

“Wij inspireren elkaar enorm. Als 
kleuters waren wij altijd aan het 
knutselen en fröbelen. We verza-
melden allerlei materialen en bloe-

men uit de natuur om de mooiste 
kunstwerkjes te kunnen creëren. In 
onze pubertijd probeerden we wat 
zakgeld bij te verdienen en gingen 

Op woensdag 4 juli laat een gids van Nationaal Park De Loonse en Dru-
nense Duinen u de meest bijzondere plekjes van het natuurgebied zien 
tijdens een drie uur durende ‘Fotogenieke duinen’ wandeling. U kunt dan 
prachtige natuurfoto’s maken. Landschappelijk vergezichten of juist klei-
ne details. Vergeet uw camera niet. Tot 1 november 2012 kunt u foto’s, 
gemaakt in het nationaal park, inzenden in de volgende categorieën: ka-
rakteristiek landschap, mysterieus & avontuurlijk, ontspanning & plezier, 
detail & close-up. De winnende foto per categorie wordt gedrukt als an-
sichtkaart. De gratis excursie (zonder honden) start om 10.00 uur bij Café 
De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel. Aanmelden is niet no-
dig. Voor meer informatie zie np-deloonseendrunenseduinen.nl

voor 10 euro fi etsen beschilderen. 
We waren wereldberoemd in Haar-
steeg. We maakten ook onze eigen 
carnavalskleding en hiermee werd 
onze eigen ‘Lieks en Lena-stijl’ ge-
boren.” Op de vraag hoe zij ertoe 
zijn gekomen een kunstexpositie 
te organiseren, vertelt Marleen dat 
een schoolopdracht haar inspiratie-
bron is geweest. “Wij betreuren het 
dat ons dorp de laatste jaren zoveel 
is veranderd. Veel monumenten, 
kroegen, boerderijen en winkels 
zijn verdwenen uit het dorp. Wij 
willen onze dorpsgenoten meene-
men in een fi ctief nieuw Haarsteeg 
zoals wij het graag zouden zien. 
Het thema van de kunstexpositie 
is ons ‘durpke Haorsteeg’. Met 
tekeningen en bloemkunstwerken 
geven wij gestalte en uitdrukking 
aan onze fantasie. Wij hopen onze 
dorpsgenoten te inspireren en te 
prikkelen. De locatie die wij aan-

geboden kregen, versterkt de sfeer 
van de expositie. De houten balken 
en vide laten de kunstwerken be-
ter tot hun recht komen. We willen 
nog niet teveel prijsgeven, de men-
sen moeten gewoon komen kijken. 
De toegang is gratis. Omdat we 
deze expositie uit eigen middelen 
betalen, vragen we de bezoekers 
een vrijwillige geldelijke bijdrage 
te geven. Op dit moment zijn wij 
nog in afwachting van een toezeg-
ging van een sponsor. Uiteraard 
zoeken we nog meer sponsors om 
deze expositie te kunnen bekosti-
gen. De kosten voor de materialen 
en verse bloemen lopen aardig in 
de papieren, maar dat hebben we 
er graag voor over. Deze expositie 
is voor ons een uitgelezen kans een 
plaatsje te veroveren in de kunst-
wereld en wij hopen dat wij met 
deze primeur in Haarsteeg onszelf 
op de kaart zetten.

Om ervoor te zorgen dat de exposi-
tie goed bezocht wordt, ontvangen 
alle 731 woningen in Haarsteeg een 
persoonlijke uitnodiging van ons. 
Wij hopen dat veel mensen, ook 
uit de omliggende dorpen onze ex-
positie komen bezoeken tussen 10 
en 17 uur in De Gasterij Brabant, 
Haarsteegsestraat 26. Wij verwel-
komen u graag”.

Lieke Verhoeven en Marleen van Heist, alias Lieks & Lena, organiseren 

op 8 juli a.s. de kunstexpositie “Ons durpke Haorsteeg” in De Gasterij 

Brabant, in Haarsteeg. Twee jonge kunstenaressen in de dop uit Haar-

steeg vertellen enthousiast over de tijd dat zij elkaar al kennen. Sinds 

de crèche zijn zij hartsvriendinnen die elkaar in hun creativiteit hebben 

gevonden. Lieke droomt van een carrière als kinderboekenillustrator. Zij 

is derdejaars student aan de HKU (Hoge School voor de Kunst Utrecht). 

Marleen is bloemarrangeur en aan het studeren voor Erkend Bloembinder 

en is werkzaam in een gerenommeerde bloemspeciaalzaak in Oisterwijk. 

Zij organiseert in haar bloematelier diverse workshops.

Tekst Wiene Verkuil – foto Dick Buskermolen

z

v.l.n.r. Lieke & Marleen, vriendinnen voor het leven

Fotogenieke duinen
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In het huidige digitale tijdperk 

heeft vrijwel iedereen een ca-

mera of mobieltje en maakt 

iedereen geregeld foto’s. De 

eindredactie van de Scherper 

streeft naar meer interactie tus-

sen krantenmakers en lezers, 

niet alleen wat betreft het ge-

schreven woord, maar ook op 

het gebied van fotografi e. Zo 

maken wij samen de Scherper 

nog nuttiger en aangenamer.

Tekst en foto’s Hein Kunzler

Foto interactie

Wij nodigen onze Scherperlezers uit hun camera in de aanslag te houden en mee te doen aan onze fotowedstrijd. 
Wekelijks zullen we in de Scherper de leukste en de beste foto’s publiceren. De spelregels van deze fotowedstrijd 
zijn:
 
1. Maak een foto die op een ludieke wijze een spreekwoord of gezegde uitbeeldt. 
2. Mail de foto naar redactie@scherper.nl onder vermelding ‘Interactie’. Zet er ook bij wat het gezegde 

of spreekwoord is dat je uitbeeldt.
3. Het fotoformaat moet minimaal 300 kb zijn. Bewerken van foto’s is toegestaan.
4. De deelname staat open voor alle inwoners van de gemeente Heusden.
5. Deze ‘foto interactie’ loopt tot en met oktober 2012.
6. Het aantal onderwerpen en inzendingen per deelnemer is onbeperkt.
7. Elke week worden één of meer inzendingen gepubliceerd in de Scherper. Uiteraard met naam en toe-

naam.
8. De tien meest ludieke inzendingen komen in december 2012 als fotocollage in de Scherper.
9. De drie, naar oordeel van de eindredactie, ludiekste foto’s worden gehonoreerd met een ingelijst car-

toon/karikatuur van de hand van onze cartoonist Bob Leenders. 
10. Wij geven elke week vrijblijvend een spreekwoord of gezegde als hint. Maar het staat iedere deelnemer 

vrij zelf een onderwerp te kiezen.

Hint van de week: 
Vrije keuze

’t Koppie  erbij houden.

“Zich als een vis in het water voelen” door Quintin Vos (7jr)

                           

 
 

KEUZE UIT MEER DAN 1000 VERSCHILLENDE TEGELS 
 

 

 

 

 TEGEL OUTLET     

Taxi Duijster

Voor informatie en ritaanvraag:

Tel. 0416-693121
www.taxiduijster.nl

Uw vervoerder voor: 
UVIT verzekerden 

(Univé - VGZ - Trias
IZA - IZZ - SIZ)

In de Gemeente Heusden
Taxi Duijster is aangesloten bij DVG

Zittend ziekenvervoer
- woensdag 3 augustus  

Akkerstraat 1         Tel. 073 - 511 82 88
Akke

 

Adverteren? 
Vlijmen, Nieuwkuijk 

en Haarsteeg

Dick te Riele, tel. 06-41201077

E-mail: hjteriele@planet.nl 

of adverteren@scherper.nl

Drunen, Heusden 

en Elshout

Gradu Sterk, tel. 06 51749748

E-mail: gsterk@home.nl

Vorige week is er een vergissing gemaakt met de namen onder de foto bij het artikel 
over het nieuwe Ommetje Hedikhuizen. De juiste volgorde van de namen is: Her-
mien van Toorenburg, Mike Klerks, Joost van Alphen en Raas Luijben.

FoutjeFoutje

Vrijwilligers gezocht 
HAARSTEEG – Buurthuis de Haarstek is 
op zoek naar vrijwilligers om het team te 
versterken. Vind je het leuk om een middag 
of avond, gastvrouw / gastheer te zijn. Bel 
Dorine Kivits (0625267403) of loop een keer 
binnen in het buurthuis. Pastoor v.d. Elsen-
straat 25a in Haarsteeg.

Voorste Venne geeft teveel 
aan Btw terug 
DRUNEN – Het Btw-tarief voor culturele 
evenementen is per 25 mei van 19% verlaagd 
naar 6%. Bezoekers die teveel Btw betaald 
hebben bij de koop van theaterkaarten voor 
een voorstelling voor het seizoen 2012 -2013 
ontvangen dat terug in de vorm van een te-
goedbon met het teveel betaalde bedrag. De 
tegoedbonnen liggen van 1 september klaar 

op naam. Op vertoon van de tickets ontvangt 
men zijn tegoedbon. Hoewel de regeling al-
leen geldt voor tickets gekocht na 25 mei, 
wil De Voorste Venne alle bezoekers op deze 
manier tegemoet komen. Kaartjes gekocht na 
1 juli hebben al het 6% tarief.

Oproep aan koperblazers 
van de Langstraat 
DRUNEN – Trompettisten, trombonisten of 
hoornisten (niveau C/D) kunnen zich aan-
melden voor een groot koperensemble dat 
tijdens de concertreeks Memories & Dreams 

(8, 9 en 10 november 2012) het orkest zal 
versterken in een speciaal voor Memories 
& Dreams gecomponeerde ouverture en het 
spectaculaire “Pini di Roma”. De muziek 
studeer je thuis in, repetities zijn op zondag 
14 oktober overdag, op maandagavond 5 
november en woensdagavond 7 november. 
Concerten op 8, 9 en 10 november in sport-
hal De Slagen in Waalwijk. We beloven een 
unieke ervaring en na elk concert een after-
party met gasten en medemuzikanten. Aan-
melden kan via www.memoriesanddreams 
of stuur een mail naar rik@rikverstijnen.nl.

Lekker landschap arrangement 
UDENHOUT – Op zaterdag 7 juli kunt u 
met een gids op zoek naar vruchten in de 
natuur. In een workshop maakt u hiervan 
heerlijke jam. De wandeling door De Brand 

duurt tweeënhalf uur en eindigt bij boerderij 
Sprankenhof. Hier vindt ook de workshop 
plaats op tot 18.00 uur. Kosten € 22,50 per 
persoon. Het startpunt is boerderij Spran-
kenhof (Schoorstraat 26a, Udenhout) om 
13.30 uur (minimaal 15 en maximaal 20 
personen). Informatie en aanmelding op 
www.np-deloonseendrunenseduinen.nl > 
activiteitenkalender of www.sprankenhof.
com > actueel > agenda. 

Open tennistoernooi  
VLIJMEN – Tennisvereniging LTC De Hoge 
Heide te Vlijmen houdt van 23 juli t/m 27 
juli het jaarlijks Vermeulen Den Otter (voor-
heen Bakker Bas) open tennistoernooi 55+ 
& 65+(speelsterkte 5-6-7-8-) voor Dames en 
Heren en Gemengd dubbel. Inschrijven via 
www.toernooi.nl tot uiterlijk 15 juli.



Scherpertjes
Nieuwe batterij in horloge?
Bert v.d Aa 
Wolput 38b

Te huur (tuin) grond 
centrum Drunen ± 600 m²
omheind eigen toegang
Info: 06 – 12 12 44 81

Gordijnen stomen goedkoper
dan nieuwe Bert.v.d. Aa
Wolput 38b Vlijmen

Worstenbrood kopen?        
Dat doe je in Haarsteeg!
1 pakket á 42 stuks slechts
38 euro. Banketbakkerij 
Frans van Beurden 
Mr. Prinsenstraat 20 
Haarsteeg.
Tel. 073-511 3284

Riant verhuur
Nieuw ook voor feesten,
tenten koffi eautomaten
barkrukken. Hang en zitta-
fels stoelen en terrasver-
warmers geboorteborden.
Sara of Abraham en
feestborden en een op-
blaasbaby van 3 meter. 
Ook verhuren wij bouw-
materialen en aanhangers 
rolsteigers Enz. Voor een
feestje ook springkussens.
Riant verhuur Industriepark 
2, Vliedberg. 073-511 1848

Tassen en portemonnees v.a. € 5
leren riemen extra lang Bert
v.d. Aa  Wolput 38b Vlijmen
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Colofon
Uitgever: Stichting De Scherper, 
Postbus 80, 5250 AB Vlijmen

Aan De Scherper werken mee: 
Hugo Brouwer en Dory Corvers (eindredactie), Joris 
Wolkers, Dorette de Gier, Annelies van der Sanden, 
Mirjam Berger, Marianne Borst, Jeannette Trum, Pas-
cal Lambrechts, Wiene Verkuil, Ton van Kollenburg, 
Frank van der Heijden (opmaak), Dick Buskermolen 
(foto’s), Hein Kunzler (fotoredactie) en Bob Leenders 
(cartoon).

Kopij inleveren vóór zondag 12.00 uur via 
redactie@scherper.nl. 
Plaatsing is niet gegarandeerd.
Teksten anders aangeleverd dan in Word documenten 
worden niet in behandeling genomen.

Advertenties 
Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg
Dick te Riele, tel. 06-41201077
E-mail: hjteriele@planet.nl of adverteren@scherper.nl

Drunen, Heusden en Elshout
Gradu Sterk, tel. 06 51749748
E-mail: gsterk@home.nl

Secretariaat: Babs van der Graaf, 
tel. 06-31793110 of secretariaat@scherper.nl

Bezorgklachten: tel. 073-5443030 
(tijdens kantooruren). 

De Scherper is een uitgave van stichting De Scherper. 
Zie voor volledige colofon: www.scherper.nl

© Op alle artikelen en foto’s rust een copyright

Zoekgids
ADVERTEREN?

Vlijmen, Nieuwkuijk,
en Haarsteeg. 
Tel.: 06 - 41 20 10 77
hjteriele@planet.nl of
adverteren@scherper.nl

Drunen,Heusden 
en Elshout
Tel.: 06 - 51749748
gsterk@home.nl

AUTOKEURINGEN

Keuren zonder afspraak 
A.P.K. Service Vlijmen 
Nassaulaan 71a
Telefoon: 073-5116361

BELASTING-
ADVISEURS

J.Haarmann
De Akker 40
5251 AC  Vlijmen
Telefoon: 073-
5112640/5116255
Fax: 073-5112476

MEUBEL /
WONINGINRICHTING

Meubelstoffeerderij Parijs
Hongerenburgweg 12
5251 VK  Vlijmen
tel. 073 5115067
fax 073 5114266 

TWEEWIELERS

Bart v. Ooijen
Haarsteeg 
Tel. 073-511 62 01
24-uurs info: 08 80-10 20 30
Ook bromfi etsen en 
scooters

Fietsservice de Vaan
De mobiele fi etsenmaker
fi ets stuk bel 0610775449
voor reparatie bij u thuis

TUINARCHITECTUUR 

Wilma de  Munnik
Voor een tuin om van te 
genieten!  tel. 06 24992180
www.wilmademunnik.nl

VERHUUR

Te huur: bedrijfsruimte, 
opslag-depotruimten,
vanaf 15m2, 24 uur p/d 
toegankelijk. 0416-373955

ZONWERING

De Vijfhoeven Zonwering
Industriestraat 5
5251 KH Vlijmen
tel. 073 5114417
www.devijfhoevenzonwering.nl

Couwenberg Zonwering
Alu. en kunststof kozijnen
Luttelherptseweg 6, Herpt
tel. 0416 662613
fax 0416 661845

Van Hulten Zonwering
Groenewoud 31 
5151 RM  Drunen 
Telefoon 0416-376460

TUIN SERVICE 

Van Krugten   

Bosscheweg 55, 5151 BB Drunen

Mobiel 06-10402610 / 06-46580865 - Fax 0416-378004

info@boomkwekerijvankrugten.nl   www.boomkwekerijvankrugten.nl

tuinontwerp • tuinaanleg • tuinonderhoud 
tuinrenovatie • advies • plantenleverancier

Voor al u  ets reparatieVoor al u  ets reparatie
Bel de mobiele  etsenmaker

           06-10 77 54 49

                    Gratis haal & breng service!Gratis haal & breng service!                      

www.  etsservicedevaan.nl

Fiedelino

Vioolschool Fiedelino uit Drunen is op zondag 1 juli te gast in de Efteling. De leer-
lingen treden om 13.30 en 15.00 uur op in de kiosk bij Het Witte Paard. Het orkest 
bestaat uit 30 violisten in de leeftijd van 5 tot 18 jaar en twee cellistes. Gespeeld wor-
den muziekjes van de Efteling attracties zoals Carnaval Festival, het Menuett, Jun-
gle, Fata Morgana (hierbij zullen ook buikdanseressen aanwezig zijn), Villa Volta, de 
Danse Macabre (met heksendans), vier nummers uit de Droomvlucht (met dansende 
elfjes), de Vliegende Hollander, Joris en de Draak en de muziek van Raveleijn. 

lid van KUBUS-netwerk (> 90 kantoren)

voor gratis offerte bel: 073 85 00 860

Administratiekantoor

vlijmen@kubus.nl
Gespecialiseerd in MKB, AGRO en ZZP

Karrestraat 6 Vlijmen  T. 073 85 00 860

Smakelijk eten begint bij ons!
Wij hebben alles in huis voor uw 

barbecue of koud- en warm buffet.

Voor meer informatie:

Slagerij van Bokhoven
Tel. 073-5112524

www.vanbokhoven.keurslager.nl

Warme Bakker
Pieter Vermeulen
Mommersteeg 19
Haarsteeg

5 broodjes wit of bruin
 5 krentenbollen

1 brood naar keuze
€ 5,95

Hierbij GRATIS 4 eierkoeken uit eigen bakkerij*

Bel en bestel 073 - 511 9567
info@warmebakkerpietervermeulen.nl

Wij zijn geopend van maandag t.m. vrijdag tot 13.00 uur

*Actie geldig t.m 31 juLi 2012

Scherpertjes
Scherpertjes inleveren tegen contante betaling vóór vrijdagmiddag 
15.00 uur bij één van onderstaande adressen:

•  Hans Koks •  Top1Toys Van der Ven •   Bloemenhuis 
 Tweewielers   Burg. v. Houtplein 35  van Brunschot 
 Mr Prinsenstraat 10  Vliedberg  Grotestraat 132
 Haarsteeg    Drunen 
 
•  Bruna •  De Verwennerij
 Oliemaat 10-11  Botermarkt 10 
 Vlijmen  Heusden

       Ook voor reparaties en onderhoud van alle merken fietsen
     Äktie”voor inruil van u postcodeloterijfiets geven wij  150,=!!!

TEL: 073 - 511 2733
FAX: 073 - 511 2201

EMAIL: INFO@TAXIDEHART.NL

* Schiphol en airportservice (v.a. €16,50 p.p.)
* Ziekenhuisvervoer (alle fondsen)
* Koeriersdiensten
* Rolstoelvervoer
* Groepsvervoer
* Taxivervoer

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.TAXIDEHART.NL

HET TAXIBEDRIJF UIT DE REGIO VOOR:

De Akker 43       Vlijmen       Tel. : 073 - 5115591

V E R K O O P                      S E R V I C E

O N D E R H O U D              R E P A R A T I E

Maaike Walters trainer van het jaar 
bij WOC Zuid 
HEUSDEN – Tijdens de afsluiting van het seizoen 
2011-2012, is Maaike Walters gekozen tot trainer 
van het jaar bij het WOC Zuid (Waterpolo Oplei-
ding Centrum). Zij traint daar de meisjes onder 13. 
Maaike is een zeer gewaardeerd lid van het wa-
terpolokader. AquAmigos is er trots op dat zij, als 
hoofdtrainer van onze jeugd, haar kennis en kunde 
ook bij ons over wil dragen. Maaike is in de ge-
meente Heusden combinatiefunctionaris van Stich-
ting De Schroef. 



Accent Deco - Belettering - Nieuwkuijk 
Alliance - Land en Tuinbouw - Haarsteeg
Angelique - Hairfashion - Vlijmen
Anja van Zon - Pedicure - Haarsteeg
APK Sevice Vlijmen - Autokeuringen - Vlijmen
Auto Haarsteeg - Autobedrijf - Haarsteeg
Bart van Ooijen - Fietsenhandel - Haarsteeg
Berepot - Eethuis - Nieuwkuijk
Bertine - Hairdesign - Vlijmen
Bij Hendrik - Restaurant - Vlijmen
Boelen - Metaalbewerking - Nieuwkuijk
Boerenbond - Agrarisch Warenhuis - Vlijmen
Boom - Slijterij - Vlijmen Vliedberg
Bouman - Installaties - Nieuwkuijk
By Leen Dekkers - Damesmode - Vlijmen
C1000 - Supermarkt - Vlijmen Vliedberg
Caspar Dekkers - Interieurs - Nieuwkuijk
Classic Repairs - Repairs & Restauration Cars - Vlijmen
Cools Brillen - Opticien - Vlijmen
De Bonth van Hulten - Bouwbedrijf - Nieuwkuijk
De Gouw - Assurantiën - Vlijmen
De Gouw - Schade en Banden - Nieuwkuijk
De Greef - Opticien - Vlijmen
De Guldenberg - Conferentiehotel - Helvoirt
De Hart - Taxi - Vlijmen
De Hut - Partycentrum - Haarsteeg
De Kluis - Restaurant - Vlijmen
De Kort - Automobielbedrijf - Nieuwkuijk
De Langstraat - Financieel Advies Centrum - Vlijmen
De Overlaat - Bakkerij - Waalwijk
De Vaan - Autorijschool - Haarsteeg
De Vaan - Timmerbedrijf - Vlijmen
De Vijfhoeven - Zonneschermen - Vlijmen
De Woonnotaris - Notaris - Vlijmen
Den Braai - Café - Vlijmen
Derks - Slagerij - Vlijmen
Digitale Schoenendoos - Administratiekantoor - ‘s-Hertogenbosch
Discus - Dierenspeciaalzaak - Vlijmen
D'n Bork - Café Zaal - Nieuwkuijk
EBO - Automatisering - Vlijmen
Emmamolen - Partycentrum - Nieuwkuijk
Emté - Supermarkt - Vlijmen
Fitters - Pro  le Tweewielers - Vlijmen
Fransen - Bandenhal - Haarsteeg
Gall & Gall - Slijterij - Vlijmen
GeeBee BV - Groothandel - Vlijmen
Gino - Kindermode - Vlijmen
Haar - Kapsalon - Haarsteeg
Hamers - Autobedrijf - Haarsteeg
Hartje Vlijmen - Winkeliersvereniging - Vlijmen
Heesbeen - Wijnhandel - Vlijmen
Heinstra - Interieurbouw - Heusden
Het Akkertje - Grill & Eethuis - Vlijmen
Heusden - Interieurbouw - Nieuwkuijk
Jos America Machines BV - Machineservicebedrijf - Nieuwkuijk
Jumbo - Supermarkt - Vlijmen
Klein Holkenborg - Slagerij - Vlijmen Vliedberg

Koks - Fietsenmaker - Haarsteeg
Kuijs - Keukens - Nieuwkuijk
Kuijs - Transport Tankstation - Vlijmen
La Plaza - Cafetaria - Vlijmen
Lammers Gerard - Transportbedrijf - Nieuwkuijk
Lammers Rene - Transportbedrijf - Vlijmen
Lingua Services - Vertaalbureau - Vlijmen
Lotus - Chinees Restaurant - Vlijmen
Luyben - Foto en Tabak - Vlijmen
Luyben - Timmerwerken - Vlijmen
Maasroute - Deurencentrum - Nieuwkuijk
Malle Pietje - Cadeauwinkel - Vlijmen
Marcel’s Bloemen - Plantenshop - Vlijmen
Meijka’s - Hair & Beauty Salon - Vlijmen Vliedberg
Mommersteegje - Snackbar - Vlijmen
P. Baum - Auto Occasions - Nieuwkuijk
Paspartoe - Cadeaushop & Kunstuitleen - Vlijmen Vliedberg
Rabobank Vlijmen - Bank - Vlijmen
Relaxed Wonen - Woonwinkel - Vlijmen Vliedberg
Riantverhuur - Verhuurbedrijf - Vlijmen Vliedberg
Schoonen - Autobedrijf - Vlijmen
Snackmobiel Vlijmen - Catering - Vlijmen Vliedberg
SNS Regiobank - Bank - Vlijmen
Solaris - Parkmanagement - Nieuwkuijk
Tomassen - Othopedagogiek - Vlijmen Vliedberg
Total Fit - Sportschool - Vlijmen Vliedberg
Tovulon - Feestartikelen - Nieuwkuijk
Transhair - Haartransplantatie - Vlijmen
Valentina - Damesmode - Vlijmen
Van Beurden - Bosbouw - Nieuwkuijk
Van Bijnen - Transport - Nieuwkuijk
Van Dal - Automaterialen - Vlijmen
Van de Aa - Schoenmakerij - Vlijmen
Van de Ven - Installatiebedrijf - Vlijmen
Van de Ven - Keurslager - Vlijmen
Van de Wiel - Garagebedrijf - Vlijmen
Van de Wiel - Stucadoorsbedrijf - Vlijmen
Van Delft - Installatietechniek - Nieuwkuijk
Van Delft - Staalbouw - Nieuwkuijk
Van den Dungen - Sloopwerken - Hedikhuizen - Haarsteeg
Van der Heyden - Fysiotherapie - Vlijmen
Van der Lee - Auto lease - Haarsteeg
Van der Wielen - Auto’s - Nieuwkuijk
Van Eggelen - Autobedrijf - Nieuwkuijk
Van Eggelen - Straalbedrijf - Nieuwkuijk
Van Helvoort - Autohuis - Vlijmen
Van Oyen - Bouwbedrijf - Vlijmen
Van Sambeek - Schilderwerken - Nieuwkuijk
Van Veghel - Verfwinkel - Vlijmen
Van Vught - Groentezaak De Vitaminentuin - Vlijmen
Veluw - Aannemer - Haarsteeg
Veluw Metal Creations - Plaatbewerking - Nieuwkuijk
Verbruggen - Slaapkamers - Vlijmen
Verhoeven - Installatie - Nieuwkuijk
Vermeulen Den Otter - Bakkerij - Vlijmen
Verstappen - Autobedrijf - Vlijmen
Wilhart - Afbouwservice - Nieuwkuijk

DE STICHTING AVONDVIERDAAGSE VLIJMENDE STICHTING AVONDVIERDAAGSE VLIJMEN
BEDANKT VIA DEZE WEG AL HAAR SPONSOREN WAARDOOR BEDANKT VIA DEZE WEG AL HAAR SPONSOREN WAARDOOR 

DEZE 26e AVONVIERDAAGSE WEER EEN GROOT SUCCES IS GEWORDEN.DEZE 26e AVONVIERDAAGSE WEER EEN GROOT SUCCES IS GEWORDEN.

HIERVOOR ONZE HARTELIJKE DANK!  -  www.avondvierdaagsevl i jmen.nlHIERVOOR ONZE HARTELIJKE DANK!  -  www.avondvierdaagsevl i jmen.nl
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