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Nu & morgen
Sober herdenken van
oorlogsslachtoffers
Ook dit jaar heeft de nationale dodenherdenking in onze gemeente noodgedwongen een meer
individueel karakter. We kiezen voor een passend eerbetoon die past in deze crisistijd.

De herdenkingslocaties zijn:
• Drunen, Raadhuisplein,
plaquette gemeentehuis.
• Vlijmen, monument aan
de Sint Catharinastraat.
• Heusden, algemeen herdenkingsteken op het
Zuider-Bolwerk.
• Elshout, plaquette kerk,
Kerkstraat.

Met de aangepaste invulling willen we een piekmoment en/of toeloop van publiek bij de herdenkingsplekken voorkomen. We roepen iedereen op
om géén spontane publieke activiteiten als eerbetoon te houden. Hoe goedbedoeld ook, dat leidt
tot toeloop van publiek en dat willen we nu niet.
De burgemeester legt op deze dag een krans bij
alle herdenkingslocaties, namens de inwoners. Dit
gebeurt sober, zonder protocol en publiek.
Zelf herdenken
Op 4 mei kun je zelf een eerbetoon brengen op
de bekende vier herdenkingsplaatsen. Houd dan
rekening met 1,5 meter afstand en zorg dat er niet
meer dan drie mensen tegelijk bij het eerbetoon

staan. Geef elkaar de tijd en ruimte om overledenen te herdenken. Verder vragen wij je om thuis de
vlag halfstok te hangen.
Toespraak burgemeester
Op onze website www.heusden.nl/dodenherdenking en op onze Facebookpagina kun je vanaf
19.00 uur een herdenkingstoespraak van de burgemeester bekijken. Ook zie je hier onze jeugdburgemeesters die een gedicht voordragen. <

Phishing
Deze week als tip in de ‘Senioren en Veiligheidsmaand’: phishing. Hoe
voorkom je dat je slachtoffer wordt en wat doe je als het wél gebeurt?

Wat kun je zelf doen?
• K
 lik nooit op een link van een mail die je niet vertrouwt en download
geen bijlage. Bel bij twijfel de organisatie waar het om gaat (bijvoorbeeld je bank) en zoek daarvoor zelf het telefoonnummer op.
Gebruik niet het telefoonnummer uit de e-mail. Deze kan nep zijn.
• G
 aat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij?
Let op! Altijd eerst checken, dan klikken.
• C
 ontroleer de link op checkjelinkje.nl.
Meer informatie lees je op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Ben je toch slachtoffer geworden?
Krijg je een ‘phishing’ of ‘smishing’ bericht? Meld dit bij de politie. <

De laatste jaren hebben we met onze partner Kelders Beheer zeer
ambitieuze plannen gemaakt voor het voormalige Land van Ooit,
oftewel Steenenburg. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is,
gaan we voortvarend verder. Samen willen we van Steenenburg een
uniek woon- en werkgebied maken van bijzonder hoogwaardige
kwaliteit!
Toekomstige ontwikkeling
Het plan Steenenburg omvat:
• In de noordelijke zone: een high-tech medische campus;
• In het middengebied: maximaal 120 (zorg)appartementen,
maximaal 50 patiowoningen aan het water en herbestemming
van het prachtig gerestaureerde kasteel Steenenburg die het plan
extra allure geeft.
• In de zuidelijke zone: maximaal 56 ruime bouwkavels voor
exclusiever wonen.
Middengebied en kasteel
We willen met Kelders Beheer concrete afspraken vastleggen voor
de verkoop en ontwikkeling van het middengebied. Zo wordt het
creëren en exploiteren van de high-tech medische campus en het
middengebied door één partij gedaan. Nog voordat we onze handtekeningen onder de koopovereenkomst zetten, stellen we Kelders
Beheer al wel in staat om het kasteel onder voorwaarden te gaan
gebruiken voor vergaderingen en promotiedoeleinden. We kijken uit
naar het moment dat het kasteel hiervoor haar deuren kan openen!
Droomkavels
We gaan ook slagvaardig verder met onze voorbereidingen voor
de verkoop van de kavels met ruimte voor exclusief wonen.
We verwachten dat in de tweede helft van dit jaar de kavels in
Steenenburg te koop kunnen worden aangeboden.
High-tech medische campus: samen grenzen verleggen met en voor
mensen met MS
‘De best-passende zorg bieden aan mensen met Multiple Sclerose
(MS) en samen met hen grenzen verleggen’. Met die intentie willen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en Jan Kelders sr. (Kelders
Beheer) de krachten bundelen. Doel: realisatie van het Steenenburg
Brain Center in Drunen. Een nieuw concept in Nederland, ontstaan
uit een inspirerende samenwerking, die zal leiden tot samensmelting van hoogwaardige patiëntenzorg, innovatie vanuit het bedrijfsleven én wetenschappelijk onderzoek. En dat allemaal onder
één dak, in een ‘healing environment’ op het prachtige landgoed
Steenenburg en onder de rook van het JBZ en ’s-Hertogenbosch.

Maak het ze niet
te makkelijk!

Hoe gaat een oplichter te werk?
In een bericht zoals een sms of e-mail vraagt de oplichter je om te klikken op een link of om ergens in te loggen. Die link leidt bijvoorbeeld
naar een valse website van een bank, waarin ze vragen om je gegevens
in te vullen. Zo proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot
jouw computer of persoonlijke gegevens. Deze manier om gegevens
te achterhalen heet ‘phishing’ (letterlijk: ‘hengelen’) als het gaat om
e-mailberichten. Als zulke berichten via sms binnenkomen, noemen we
dat ‘smishing’. Met de ‘gehengelde’ gegevens kunnen internetcriminelen je vervolgens veel geld afhandig maken.

Plan Steenenburg

Volg de actuele ontwikkelingen op www.heusden.nl/Steenenburg
en via de nieuwsbrieven van Steenenburg en de KavelWinkel
gemeente Heusden. <

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
Website: www.heusden.nl
E-mail: info@heusden.nl
Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen
Telefoon
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur. Telefoon: (073) 513 17 89
WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie
Let op! In de schoolvakantie werken
wij alleen op afspraak. Je kunt tele
fonisch of op www.heusden.nl een
afspraak maken.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen
persoonlijk te worden opgehaald.
Dit kan zonder afspraak tijdens onze
openingstijden.

Volg ons op

www.heusden.nl
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Glasvezel in Heusden

Aangepaste openingstijden

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend met KPN
Woensdag 21 april tekenden wethouder Kees van Bokhoven namens de gemeente en regiodirecteur
Anja de Vos-Biemans van KPN NetwerkNL een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat vastgelegd
dat zo’n 18.000 huishoudens in de gemeente worden aangesloten op het glasvezelnetwerk.

• O
 p 29 april heeft de gemeentebalie in Vlijmen eenmalig een
avondopenstelling op donderdag (tot 20.00 uur) voor inloop
en afspraken.
• Op dinsdagavond 4 mei sluit de gemeentebalie eerder i.v.m.
dodenherdenking, namelijk om 19:30 uur.
• Woensdag 5 mei zijn de gemeentebalies en de milieustraat
gesloten vanwege Bevrijdingsdag.
• Op 3, 4, 6 en 7 mei (werkdagen meivakantie) werken wij aan de
balie de hele dag alléén op afspraak. Je kunt een afspraak maken via www.heusden.nl of via (073) 513 17 89. <

Wat hoort in de
textielcontainer?
De werkzaamheden vinden plaats in Drunen,
Vlijmen, Vlijmen-Vliedberg, Elshout, Haarsteeg,
Oudheusden, Nieuwkuijk en vesting Heusden. KPN
start september 2021 met de aanleg van glasvezel, daarvan worden bewoners in augustus op de
hoogte gebracht. KPN verwacht de eerste adressen in november 2021 aangesloten te hebben op
het netwerk.
Een snelle en stabiele internetverbinding biedt
veel voordelen. Steeds meer apparaten in huis

zijn aangesloten op het internet, denk aan het
bedienen van de thermostaat of de verlichting. In
deze coronatijd werken we steeds meer thuis en
beeldbellen we met collega’s. Ook in de zorg wordt
steeds meer op afstand geregeld. Denk aan een
Ipad waarin je zelf lichamelijke klachten monitort
of videobelt met een arts. Glasvezel is volgens
de gemeente Heusden daarom belangrijk voor de
toekomst van de inwoners en ondernemers van
Heusden. <

Je kunt kleding, schoenen, knuffels, huishoudtextiel maar ook riemen, tassen en
rugzakken weggooien in de blauwe textielcontainer bij jou in de buurt.
Het textiel hoeft niet heel te zijn, maar wel droog en schoon
(zonder verf- of olievlekken).
Via de app van de Afvalstoffendienst kun je makkelijk zoeken
waar bij jou in de buurt een blauwe textielcontainer staat.
Download de handige Afvalstoffendienstapp en zet je notificaties aan! Zo ontvang je ook een bericht wanneer je jouw container buiten moet zetten. Superhandig! <

Bekendmakingen >
Informatie bekendmakingen

Onderstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
met procedures vind je op
officielebekendmakingen.nl.
In de procedures vind je terug of
en hoe je bezwaar of beroep kunt
aantekenen. Je kunt de bekend
makingen ook ontvangen per mail of
via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt
dan zien welke besluiten betrekking
hebben op jouw buurt. De app is gratis
te downloaden via de App Store, Google
Play Store of de Microsoft Store. Op
overuwbuurt.overheid.nl kun je je
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Bosscheweg kadastraal
K1714, bouwen garage ten behoeve
van opslag (1110018, 14-04-2021)
• Elshout, Kerkstraat 58A, bouwen
woning (1110716, 17-04-2021)
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat
57, vergroten woning (1111012,
19-04-2021)
• Vlijmen, Industriestraat 1, verbouwen
pand in verband met huisvesten arbeidsmigranten (1110490, 16-04-2021)
• Vlijmen, Den Uylplein 30, bouwen
overkapping (1110987, 18-04-2021)
Slopen
• Elshout, Kerkstraat 58A, slopen
woning (1110715, 17-04-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Parallelweg 4A, aanleggen
in- en uitrit in verband met realisatie
project GOL, (VERG-427) (1111197,
19-04-2021)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen
ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.
VERDAGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
VERDAAGD
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend, dat de
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beslissing op de onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning
met 6 weken is verdaagd.
Verdagen
• Elshout, Kerkstraat 24, herbouwen
garage/berging (1069036, 16-04-2021)
• Haarsteeg, Touwslager hoek
Tuinbouwweg ter hoogte van huisnummer 22, aanleggen twee in- en
uitritten (1068102, 15-04-2021)
Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie
het zaaknummer vermelden. Voor
vragen kun je contact opnemen met
het cluster Omgevingsvergunningen
van de gemeente Heusden, telefoon:
(073) 513 1789.
VERLEEND
De vermelde datum is de
verzenddatum.
Bouwen
• Drunen, Lipsstraat 22U tot en met
22U63, bouwen 16 bedrijfsunits en
47 kleine units (1031878, 14-04-2021)
• Drunen, Meidoornstraat 22, wijzigen
gevels en verbouwen/vergroten woning (1057717, 14-04-2021)
• Drunen, Jacob Marisplein 26, bouwen
aanbouw aan voorgevel van woning
(1058230, 15-04-2021)
• Haarsteeg, Ipperhoeve 16, verbouwen/veranderen woning (inclusief
aanbrengen dakkapellen) (1084680,
19-04-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Hendriklaan 8, aanleggen
in- en uitrit (1068152, 14-04-2021)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Haarsteeg, Oude Haven kadastraal
N6810, uitvoeren bodemonderzoek
naar aanleiding van verwijderen
asbest (1081807, 15-04-2021)
Buiten behandeling stellen aanvraag
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE403, bouwen woning
(1043858, 14-04-2021)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE425, bouwen woning
(1043860, 16-04-2021)
Ingetrokken
• Drunen, Cederstraat 20, plaatsen
tuinhuis met overkapping (1093621,
16-04-2021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken na de dag van verzending van het
besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Alleen een belanghebbende kan bezwaar maken.

Verkeer
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Heusden maakt bekend
dat het college op 19 april 2021 heeft
besloten tot het aanleggen van de
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Mommersteeg
10 in Vlijmen. De locatie wordt aangeduid met bebording. Het besluit is
28 april 2021 bekendgemaakt in de
Staatscourant.

Exploitatievergunning

De burgemeester van Heusden heeft
op 21 april 2021 een exploitatievergunning verleend aan Het VerBonth
B.V. voor Het VerBonth aan de
Haarsteegsestraat 8 in Haarsteeg. De
vergunning is verzonden op 21 april
2021 en bij de gemeente bekend onder
nummer 1076208.

Drank- en horecavergunning

De burgemeester van Heusden
heeft op 21 april 2021 een drank- en
horecavergunning verleend aan Het
VerBonth B.V. voor Het VerBonth aan
de Haarsteegsestraat 8 in Haarsteeg.
De vergunning is verzonden op 21 april
2021 en bij de gemeente bekend onder
nummer 1076692.

Besluiten
VERRUIMING TERRASTIJDEN
De burgemeester van Heusden,
gelet op: artikel 2.29, lid 5, Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente
Heusden 2020;
heeft op 13 april 2021 besloten,
• om, als de door het kabinet vastgestelde coronamaatregelen of andere
regelgeving dit toelaat, de openingstijden voor (horeca-) terrassen in de
maanden april, mei en juni van het
jaar 2021 éénmalig te verruimen.

Dit houdt in dat, in deze periode, in
afwijking van hetgeen daarover in de
vergunningvoorschriften is bepaald,
terrassen op zondagavond tot en
met donderdagavond tot 0.00 uur
geopend mogen zijn.
• dat alle overige vergunningvoorschriften in deze periode blijven gelden.
Na afloop van deze periode geldt de
vergunning weer als voorheen.
• dat dit besluit, per geval of in zijn
geheel, kan worden aangepast en/of
ingetrokken indien dit ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en/of leefbaarheid noodzakelijk
wordt geacht.
Het besluit is bij de gemeente bekend
onder nummer 1102201.
MAATWERKVOORSCHRIFTEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Het college maakt bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting, naar
aanleiding van het Activiteitenbesluit,
op verzoek, maatwerkvoorschriften
zijn gesteld:
Adres: Grotestraat 145 Drunen,
Domino’s Pizza.
Omschrijving project: Maatwerkvoorschriften: geen vetafscheider en
slibvangput nodig.
Datum verzending: 19 april 2021
(omwb zaaknr.2021-014209)
De beschikking is gedurende zes weken
na de publicatiedatum in te zien bij de
gemeente Heusden.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
tot het einde van de inzagetermijn
bezwaar maken tegen de beschikking.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de
reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt je aan het college van
B & W van Heusden.
De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking.
Een belang-hebbende kan echter,
ingevolge het bepaalde in artikel 8:81
van de Algemene wet bestuursrecht,
gedurende genoemde periode, naast
een bezwaarschrift, tevens een verzoek
om schorsing of voorlopige voorziening

indienen, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, zulks
vereist. Het verzoek om een voorlopige
voorziening moet in tweevoud, samen
met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster
Burgerzaken blijkt dat de personen
hieronder genoemd niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
persoonslijsten van deze personen niet
meer bij te houden. Daardoor staan
zij officieel niet meer op dat adres
ingeschreven.
Geslachtsnaam: Moisă, A.S.
Geboortedatum: 16-01-1994
Adres: Naulandseweg 25 F Elshout
Datum besluit: 19-04-2021
Zaaknummer: 1074112
Geslachtsnaam: Mikołajewski, K.
Geboortedatum: 19-02-1981
Adres: Wolput 37 C Vlijmen
Datum besluit: 20-04-2021
Zaaknummer: 1084292
Geslachtsnaam: Kodeniec, J.
Geboortedatum: 14-02-1990
Adres: Wolput 37 C Vlijmen
Datum besluit: 20-04-2021
Zaaknummer: 1084309
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je binnen zes weken, na de
dag van deze publicatie, een bezwaarschrift indienen. Vermeld hierbij
het zaaknummer. Voor vragen kun
je contact opnemen met het cluster Burgerzaken van de gemeente
Heusden. <
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15 lintjes in Heusden
Burgemeester Willemijn van Hees mocht tijdens de jaarlijkse Lintjesregen 15 inwoners van de gemeente
Heusden verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn benoemd in de Orde van Oranje Nassau,
omdat zij zich zonder eigen belang of financieel gewin hebben ingezet voor de lokale samenleving. Veertien
ervan zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.
Vanwege de maatregelen rondom
de coronacrisis zijn de kandidaten niet thuis bezocht. De
burgemeester belde hen met het
goede nieuws op dat zij een lintje
verdienen.

Henk Blinksma
Vele Vlijmenaren kennen Henk
Blinksma als ‘Hendrik d’n Borre’,
de voormalige ‘Burgemeester van
Knotwilgendam’. Al meer dan 30
jaar is hij als vrijwilliger betrokken bij het Vlijmens carnaval.
Buiten de gemeente Heusden
heeft Henk Blinksma zijn sporen
ook meer dan verdiend. Zo is hij
ruim 50 jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging Wilhelmina ’26 in
Wijk en Aalburg waar hij zich o.a.
bezighoudt met de organisatie
van de Feestweek. Een spektakel
dat bezoekers uit de gehele regio
aantrekt.

Ton van Dort
Een ‘supervrijwilliger’ voor de
maatschappij, maar zeker voor de
‘werkgevers’ voor wie hij als vrijwilliger actief is. Dat is Ton van
Dort! Zowel bij sportacademie
Van Gent in ’s-Hertogenbosch als
bij de lokale politie is hij ruim 50
jaar actief als vrijwilliger. Na zijn
pensionering breidde hij zijn vrijwilligerswerk bij de politie zelfs
uit naar 20 uur per week.

Annemarie van Drunen-Brandts
Dat Annemarie van DrunenBrandts maatschappelijk betrokken is, is één ding dat zeker is!
Al ruim 20 jaar laat ze dit in tal
van organisaties zien. Haar inzet
en energie richt zich daarbij op
uiteenlopende terreinen: armoedebestrijding, jongeren, onderwijsproblematiek, gezondheid
en welzijn. Onder andere OMO
scholengroep De Langstraat,
de Vincentiusvereniging, de
Voedselbank en de Stichting
Leergeld zijn maatschappelijke
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instellingen waarvoor Annemarie
zich inzet of heeft ingezet.

Lies van Eggelen-Geurds
Naast haar drukke baan in het
basisonderwijs vulde Lies van
Eggelen-Geurds haar vrije tijd
met veel vrijwilligerswerk voor
de parochie. Na haar pensionering intensiveerde ze haar
werkzaamheden voor de parochie
door - naast het vrijwilligerswerk
dat zij al deed - bestuursverantwoordelijkheid op zich te
nemen en zich ook in te zetten
voor de Vincentiusvereniging en
de Stichting Vriendenkring van
Father Jesudoss.

Jo Gorter en Annie Gorter-Gevers
Door persoonlijke omstandigheden raakte het echtpaar Gorter
bekend met het werk van verenigingen die zich inzetten voor
mensen met een niet-aangeboren
hersenafwijking en met een
handicap. Hun persoonlijke ervaringen en alle hobbels die zij - als
mindervalide en mantelzorger
- moesten en vaak nog moeten nemen, zijn voor Jo en Annie Gorter,
vanuit een positieve instelling,
een stimulans om zich in te zetten voor de Patiëntenvereniging
Hersenletsel.nl, het Gehandi
capten Platform ’s-Hertogenbosch en voor de stichting
Ontmoeten in Drunen.

Riek van Grinsven-van Bladel
Hoewel zij zelf inmiddels tot de
doelgroep van de Zonnebloem
kan horen, is mevrouw Riek Van
Grinsven geen ‘gast’. Integendeel
zelfs; al meer dan 40 jaar is ze
een zeer betrokken en actieve
vrijwilligster van de Zonnebloem,
afdeling Vlijmen-dorp. Naast
dit mooie vrijwilligerswerk is
mevrouw Van Grinsven ook
bijna 20 jaar vrijwilligster in het
woonzorgcentrum St. Janshof in
Vlijmen geweest.

Eric Jongmans
Eric Jongmans is, zoals hij dat zelf
zegt, trots op het ambtenaarschap. Dat deed hij op een uitzonderlijke wijze in zijn functies bij
gemeenten en waterschappen.
Onder zijn leiding als gemeentesecretaris werd Heusden, zijn
toenmalige werkkring, in 2002
een van de eerste organisaties in
Nederland die hoog innovatief
ging functioneren. Heusden was
een lange periode trendsetter!
Dit werk zette hij voort bij het
Waterschap Rivierenland. Ook
Waterschap Hollandse Delta
profiteerde van zijn rijke ervaring en kwaliteiten als verbinder en hervormer. Daarnaast
was Eric Jongmans dagelijks
bestuurslid van het A&O Fonds
Waterschappen en ruim 10 jaar
voorzitter van het Centrum voor
de Kunsten 'de Aleph' in Drunen.

Hans Marti
Een vrijwilliger pur sang, dat is
Hans Marti. Al op jonge leeftijd
werd hij sportvrijwilliger bij volleybalvereniging Quos Ego. Hans
had een missie: volleybal leuk
en toegankelijk maken voor de
jeugd! Zowel bij deze vereniging
als later ook bij volleybalvereniging Avanti zette hij dan ook een
jeugdafdeling op. Maar, Hans
Marti is niet alleen een sportman. Ook de Speel-o-theek en
Natuurmonumenten leerden hem
kennen als een bevlogen vrijwilliger voor wie ‘bijna goed’ absoluut
niet voldoende is.

Bert Meijs
Al sinds de 80-er jaren van de vorige eeuw nam Bert Meijs mensen
‘mee’ in zijn hobby en stimuleerde
hij hen tot het beoefenen van de
wielersport. Zelf richtte hij een
fietstoerclub op en nam hij de
bestuursverantwoordelijkheid
op zich bij de KNWU en NTFU
Wielerbond. Daarnaast zette hij

zich een tiental jaren zeer actief
in om met het fietsen sponsorgelden bijeen te brengen voor het
goede doel.
Vanaf de 90-er jaren zet hij
zich in bij de Heemkundekring
Onsenoort en documenteert hij
de geschiedenis van het heemgebied in artikelen en boeken. Een
(vrijwilligers) activiteit die hij tot
op de dag van vandaag doet.

dan kom je uit bij Dré van der
Sanden. Zelf was hij al op zeer
jonge leeftijd lid van de Fanfare,
waarna hij zich ging inzetten voor
het bestuurs- en vrijwilligerswerk
rondom (muziek)verenigingen in
zijn woonplaats Elshout. Niets is
hem daarbij teveel! Hij bedenkt,
organiseert, regelt, voert uit,
houdt de administratie bij en legt
verantwoording af.
De Wiellander Muzikanten, De
Raddraaiers, Elshouts Spektakel,
Fanfare EMM leerden Dré van der
Sanden kennen als een altijd positief meedenkend vrijwilliger bij
hun vereniging.

Frans van Nieuwburg
Een bekende verschijning in
Drunen! Dit komt mede door
Frans zijn grote betrokkenheid bij
het maatschappelijke leven van
dit kerkdorp. Maatschappelijke
organisaties als DAK,
Zonnebloem en Cultuurtoren
Honsoirde wisten hem dan ook
te vinden voor diverse (bestuurs)
functies. De voorkeur van Frans
gaat daarbij uit naar "de centjes".
Frans is een man die de financiën graag op orde heeft en in de
gaten houdt! Maar ook het niet
bestuurlijke vrijwilligerswerk
voor de Hunenhof en de Stichting
Kinderen voor Kenya doet hij op
de hem typerende wijze: met flair
en aandacht voor de medemens.

Richard Olree
Vrijwilligers zijn de olie die de
'machine van de samenleving'
draaiende houden. Richard Olree
is zo'n vrijwilliger die door zijn
maatschappelijke betrokkenheid
en inzet voor de maatschappij
van grote waarde is. Als jonge
vrijwilliger begon hij bij het jeugdvakantiewerk in Drunen en na 36
jaar is hij nog altijd de kartrekker
van dit onmisbare zomerevenement voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook andere verenigingen zoals Schaakvereniging
Gambiet uit Drunen kennen hem
als een betrouwbare vrijwilliger
met een brede interesse, die zijn
passie graag met anderen deelt
en daar ook veel vrije tijd en energie in steekt.

Dré van der Sanden
Zoek je in Elshout iemand die
'alles van de lokale muziek weet',

Hans Swinkels
Naast de zware mantelzorgtaak
voor zijn kleinzoon staat Hans
ook graag voor anderen klaar.
Dat kunnen hand- en spandiensten zijn, maar ook georganiseerde vrijwilligerstaken zoals
bij de Zonnebloem, de Drunense
Taptoe, LTC Achter de Bogen en
de Voedselbank. Het vrijwilligerswerk is voor Hans zeker niet
vrijblijvend. Hij is zeer stipt in
de toegezegde werkzaamheden
en houdt de tijd die hij gereserveerd heeft ook beschikbaar
voor de organisatie (voorbeeld
Zonnebloem: chauffeuren, maar
als er geen ritjes zijn, gaat hij
wandelen met een gast).

Tamara Veldkamp
Tamara is een actieve, enthousiaste vrijwilliger die zich met
name inzet voor het sportieve
welzijn van de inwoners van
de gemeente Heusden. Door
haar niet aflatende energie,
doorzettingsvermogen en met
veel oog voor de medemens
weet zij anderen te stimuleren
en tot prestaties te brengen.
Tamara Veldkamp is in bestuurlijke functies onder andere
als voorzitter actief geweest
voor de Vlijmense hockeyclub,
Stichting Klachtencommissie
Kinderopvang, Stichting de
Schroef en is nu actief als bestuursvoorzitter van Stichting
Cultureel Centrum De Voorste
Venne. <

