
Recycle na Koningsdag je 
onverkochte apparaten en 
lampen
Op Koningsdag zijn er in onze gemeente kleedjesmarkten; een 
handige manier om van je oude spullen af te komen! Door het 
verkopen van jouw gebruikte spullen, lever je een belangrijke 
bijdrage aan een beter milieu en recycling van grondstoffen.

Heb je nu na de kleedjesmarkt nog apparaten of lampen over die 
je niet hebt verkocht? Lever deze dan in bij onze milieustraat of 
breng het naar de kringloop. Zo worden belangrijke grondstof-
fen behouden en het milieu ontlast. <

Dodenherdenkingen in onze gemeente

Pontjesdagen
Een weekend zigzaggen over en langs de Maas

Aankomend weekend, zaterdag 30 april en zondag 1 mei, zijn de 
Pontjesdagen. Op de fiets of te voet kun je van Woudrichem tot 
Wijchen, allerlei mooie plekken ontdekken door een voet- of fiets-
pontje te nemen. Langs het traject van zo’n 90 kilometer stippel je  
je eigen route uit, bezoek je mooie pareltjes langs de Maas en laat je  
je verrassen door musea, kastelen, vestingwerken, natuurpareltjes  
en betrokken ondernemers.

Tijdens de Pontjesdagen is er een speciale routekaart beschikbaar  
én je betaalt slechts €0,50 per overtocht. Meer informatie lees je op  
www.pontjesdagen.nl. <

Bestrijding eikenprocessierups
We verwachten begin mei met de preventieve bestrijding van de 
eikenprocessierups te starten. Een precieze startdatum weten we 
niet. De eikenbladen moeten namelijk precies tot het goede mo-
ment gebloeid zijn en dat is erg afhankelijk van het weer.

Ook dit jaar willen we onder andere hiermee de overlast van de ei-
kenprocessierups beperken. Bij preventieve bestrijding bespuiten 
we bladeren van eikenbomen met het biologische bestrijdingsmid-
del Xentari. Van dit middel gaan de rupsen, als ze van de blaadjes 
eten, in een vroeg stadium dood. Dit middel is onschadelijk voor 
andere insecten, vogels, zoogdieren en mensen.

Ook zuigen we dit jaar weer nesten van de eikenprocessierups weg. 
We bestrijden de rups van mei tot en met juli. Meer informatie lees 
je op www.heusden.nl/eikenprocessierups <

Elk jaar is op 4 mei de Nationale Dodenherdenking. 
Tijdens deze herdenking houden we twee minuten 
stilte voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. In 
onze gemeente zijn er herdenkingen in vier kernen. 
Bij de bijeenkomsten is ook het gemeentebestuur 
vertegenwoordigd. In onderstaand schema zie je 

waar de bijeenkomsten zijn en hoe laat ze begin-
nen.

Wij nodigen je van harte uit om een van de herden-
kingen in onze gemeente bij te wonen. <

Herdenkingsbijeenkomsten gemeente Heusden, woensdag 4 mei 2022

Tijd Kern Plaats

19.30 uur Drunen Raadhuisplein 16 Drunen, plaquette gemeentehuis

19.30 uur Elshout Kerkstraat 39 Elshout, plaquette kerk

19.00 uur (dienst) Vlijmen Kerk aan de Julianastraat 44 in Vlijmen (dienst)

19.50 uur (herdenking) Vlijmen Monument aan de Sint Catharinastraat (herdenking)

19.30 uur Heusden Zuiderbolwerk Heusden vesting 

Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer
> (06) 532 357 05

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 middag, van 12.00
tot 17.00 uur, werken wij alleen
op afspraak. Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag  09.00 tot 20.00 uur 
Woensdag  09.00 tot 17.00 uur
Donderdag  09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur

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

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

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

Volg ons op

Nu & morgen
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Informatie bekendmakingen
Onderstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendma-
kingen 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. 
Op overuwbuurt.overheid.nl kun je  
je aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Christiaan Huygensweg 

2B, wijzigen eerder verleende bouw-
vergunning 1125070, bouwen be-
drijfspand (1217555, 13-04-2022)

•  Vlijmen, Plein naast 4, plaatsen 
kunstwerk/pleinmonument (1220493, 
19-04-2022)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat 82, 
aanleg twee padelbanen (1219785, 
18-04-2022)

Kappen
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 82, kap-

pen twee eiken en een beuk (1219785, 
18-04-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Molenpark Kadastraal L3359 

naast huisnummer 30, aanleggen in- 
en uitrit (1220541, 19-04-2022)

Roerende zaken
•  Haarsteeg, de Bellaard N312, realise-

ren depotlocatie tbv werkzaamheden 
elektrakabels (1217386, 13-04-2022)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving 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 AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvragen 
voor een omgevingsvergunning met 6 
weken is verdaagd.

Verdagen
•  Vlijmen, de Hooge Bank Kadastraal 

P945, bouwen woning (1193260, 
14-04-2022)

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, Torenstraat 25, vervangen 

handelsreclame (1183722, 14-04-2022)
•  Nieuwkuijk, Hoogpoort naast 5 

kadastraal N6095, bouwen bedrijfs-
hal met kantoorgedeelte (1180744, 
15-04-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Hoogpoort naast 5 ka-

dastraal N6095, bouwen bedrijfshal 
met kantoorgedeelte en aanleggen 2 
in- en uitritten (1180744, 15-04-2022)

Kappen
•  Drunen, Zonnebloemlaan 201, kappen 

ceder (1210375, 15-04-2022)

Reclame
•  Drunen, Torenstraat 25, vervangen 

handelsreclame (1183722, 14-04-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Oudheusden, Kasteellaan achter 41 

F843, aanleg 2 tijdelijke in- en uitrit-
ten t.b.v. bouwtransport voor nieuwe 
school (1212982, 15-04-2022)

•  Nieuwkuijk, Hoogpoort naast 5 ka-
dastraal N6095, aanleggen 2 in- en 
uitritten (1180744, 15-04-2022)

Ingetrokken
•  Drunen, Jamaicaring 1, plaatsen dak-

kapel voorzijde woning (1183206, 
13-04-2022)

•  Vlijmen, Emmalaan 49, vergroten 
woning (1212803, 13-04-2022)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘FIETSPAD TUINBOUWWEG’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 
22 februari 2022 het bestemmings-
plan ‘Fietspad Tuinbouwweg’ (NL.
IMRO.0797.fietspadtbw-VG01) gewij-
zigd heeft vastgesteld. 

Tankens als serieuze gegadigde in 
aanmerking komt voor de aankoop van 
genoemd perceel. De redenen daarvoor 
zijn: 
1. door Tankens worden momenteel 

ter plaatse 20 sociale huurwonin-
gen gebouwd voor Woonveste. In 
samenspraak met Woonveste heeft 
Tankens afspraken gemaakt over de 
architectuur van de te bouwen vrije 
sectorwoningen. Deze afspraken 
zorgen voor een meerwaarde voor 
het straatbeeld ter plaatse;

2. in het kader van de efficiency, de 
planning van de bouwwerkzaam-
heden en ter voorkoming van extra 
overlast voor de omgeving is het ook 
wenselijk dat er sprake is van één 
bouwer voor de 20 sociale huurwo-
ningen en de 4 vrije sectorwoningen;

3. de contractonderhandelingen met 
Tankens waren al vóór november 
2021 afgerond. In het kader van de 
zorgvuldigheid en rechtszekerheid 
voor beide partijen wordt het niet 
passend geacht om niet tot verkoop 
over te gaan.

Vervolg
Tegen de voorgenomen verkoop kun-
nen geen zienswijzen, bezwaren of 
beroep in de zin van de Awb worden 
ingediend c.q. ingesteld. Iedere se-
rieuze gegadigde die vindt dat hij 
ook voor deze koopovereenkomst in 
aanmerking komt dient uiterlijk op 25 
mei 2022 een kort geding aanhangig 
te hebben gemaakt over deze zaak bij 
de rechtbank Oost-Brabant. Met het 
oog op de voortgang in dit proces en 
het verkrijgen van duidelijkheid wordt 
hiervoor een termijn van 20 kalender-
dagen aangehouden. Deze termijn is 
een vervaltermijn.

Verkoop Middengebied 
Landgoed Steenenburg
Het college van de gemeente Heusden 
maakt bekend dat hij op 23 februari 
2022 een overeenkomst is aangegaan 
met Steenenburg Vastgoed I B.V. 
(kleindochteronderneming Jan Kelders 
Beheer) voor de verkoop van gronden 
voor realisatie van het Middengebied 
van Landgoed Steenenburg. De 
gronden staan kadastraal bekend als 
Drunen K 3237 (ged.) en Vlijmen N 1239 
(ged.), 1240 (ged.) en 2701 (ged.)). 

Landgoed Steenenburg is een totaal-
ontwikkeling waarmee invulling wordt 
gegeven aan herontwikkeling van 
het voormalige Land van Ooit en aan-
grenzende agrarische percelen. In het 
noordelijke deel realiseert Jan Kelders 
Beheer een campus. In het zuidelijke 
deel verkoopt de gemeente bouwkavels 

voor particulier opdrachtgeverschap. 
Het Middengebied vormt de verbin-
dende factor met het noordelijke en 
zuidelijke deel. Het Middengebied 
heeft als belangrijke schakel het 
Kasteel d’Oultremont, voorheen ook 
bekend als het ‘roze kasteel’. Ten wes-
ten van het kasteel is er planologische 
ruimte voor de realisatie van 120 appar-
tementen en aan de oostzijde voor 50 
patiowoningen. 

Het college is van mening dat voor deze 
grondverkoop Steenenburg Vastgoed 
I B.V. de enige serieuze gegadigde is, 
vanwege de samenhang met de cam-
pus, de snelheid van ontwikkelen, de 
integraliteit van het totale plan en 
de langdurige betrokkenheid bij de 
planvorming. 

Mocht je je niet kunnen verenigen met 
deze grondverkoop en merk je jezelf 
aan als belanghebbende (te weten: 
een gekwalificeerde gegadigde partij 
die beschikt over de potenties om het 
Middengebied zelfstandig in ontwik-
keling, realisatie en exploitatie te 
nemen), dan dien je met ingang van 
28 april 2022 gedurende twintig (20) 
dagen een kort geding aanhangig 
te hebben gemaakt met betrekking 
tot die zaak bij de Rechtbank Oost-
Brabant. Deze termijn merken wij aan 
als vervaltermijn.

Een grotere weergave van boven-
staande afbeelding vind je op 
www.heusden.nl. Ga naar Organisatie 
& Bestuur > Gemeentelijke pro-
jecten > Steenenburg > Relevante 
documenten. <

Bekendmakingen >

Het plangebied bevindt zich aan de 
zuidzijde van de Tuinbouwweg in 
Haarsteeg en de d'Oultremontweg 
in Elshout. Het fietspad begint aan 
de westzijde bij de d'Oultremontweg 
en loopt via bedrijventerrein Het 
Hoog naar de Abt van Engelenlaan in 
Nieuwkuijk. Op onderstaande afbeel-
ding is het plangebied schematisch 
weergegeven.
 
Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 28 april 2022 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie 
vind je op www.heusden.nl en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 
belanghebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Daarnaast 
kan elke belanghebbende gedurende 
deze termijn beroep instellen tegen de 
wijzigingen die bij de vaststelling door 
de gemeenteraad in het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn aangebracht. Het 
vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na het verstrijken van de 
beroepstermijn.

Voorgenomen verkoop grond 
aan een bedrijf 
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Heusden 
maakt naar aanleiding van het arrest 
van de Hoge Raad van eind novem-
ber 2021 bekend dat het van plan is 
om een perceel grond voor de bouw 
van 4 vrije sectorwoningen nabij de 
Von Suppéstraat te verkopen aan 
Beleggingsmaatschappij Tankens 
Andel b.v. te Andel (verder te noemen 
Tankens).

Motivatie voornemen verkoop aan een 
bouwonderneming
Op basis van objectieve, toetsbare en 
redelijke criteria staat vast dat alleen 

Ligging plangebied

Denk mee over  
de duurzame toekomst 
van Oudheusden

Drie studenten van de HAS Hogeschool nodigen 
je, in samenwerking met Klimaatplein Heusden 
en de gemeente, uit om mee te denken over 
de toekomstige duurzame leefomgeving van 
Oudheusden-Oost. Dit is een verdieping op een 
eerder onderzoek. Deel jouw idee over het inrich-
tingsplan ’t Oude Maasje. De thema’s natuur, 
recreatie, cultuur en klimaat staan centraal. 

Aanmelden
De bijeenkomst is op woensdag 11 mei bij buurt-
huis De Schakel op twee tijden: van 14:45 tot 
16:00 uur en van 18:45 tot 20:00 uur. Aanmelden 
kan via L.vanDrongelen@student.has.nl of  
06 - 10 88 59 73. <

Dag van de techniek
Heb jij een zoon of dochter die in de toekomst graag in de 
techniek wil werken? Of wil je samen met hen kennis maken 
met techniek? Zet dan de Dag van de Techniek op 18 juni in je 
agenda! 

Dit is een dag waarop jongeren kennis maken met techniek. 
Want zeg eens eerlijk, als je kiest voor techniek dan kies je voor 
een mooie toekomst. Tijdens deze dag laten verschillende be-
drijven de techniek achter hun product zien. Op een interactieve 
manier kun je dan zien wat de techniek is achter het maken van 
systematische processen. Bijvoorbeeld het pizzadeeg wat je 
kant-en-klaar in de supermarkt koopt. Elk bedrijf laat zijn eigen 
expertise zien!

De Dag van de Techniek wordt gehouden bij Breman, 
Marconilaan 4 in Drunen van 10.00 uur tot 15.00 uur.  
Houd www.techniekvanjouwtoekomst.nl in de gaten  
voor meer informatie. <

Aangepaste  
openingstijden 
Op donderdag 5 mei zijn het gemeentehuis in 
Vlijmen, Bijeen en de milieustraat gesloten 
vanwege Bevrijdingsdag. Je kunt dan ook geen 
aangifte van geboorte en overlijden doen. 

Verder werken we in de meivakantie (maan-
dag 25 april tot en met vrijdag 6 mei) aan de 
balie in Vlijmen alleen op afspraak. Je kunt 
een afspraak maken via www.heusden.nl of 
via (073) 513 17 89. <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.heusden.nl
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Lintjesregen
Burgemeester Willemijn van Hees heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen acht inwoners 
van de gemeente Heusden mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Alle 
8 werden zij benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij zich zonder eigen 
belang of financieel gewin hebben ingezet voor de lokale samenleving. De kandidaten 
werden allen thuis of op de locatie waar het vrijwilligerswerk wordt gedaan verrast. 

Jan van de Griendt (67 jaar) uit Vlijmen 
(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Jan van de Griendt is een bekend gezicht 
bij de Catharina Schuts waar hij sinds 1973 
bestuursfuncties vervulde en zich een 
gepassioneerd vertegenwoordiger toonde 
van de schietsport, ook bij de Langstraatse 
Schuttersbond. Sinds 2011 is hij voor de 
Augustinus parochie een actief lid van de 
commissie ‘schoonhouden kerkhof’. En 
vanaf 2017 actief als vrijwilliger-chauffeur 
voor het Collectief Ouderenvervoer 
Heusden. 

Jan van den Akker (74 jaar) uit Vlijmen  
(Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Jan was in 1980 betrokken bij de oprichting 
van Scouting Maurice Flacard. Als penning-
meester van de scouting is hij een groot 
aantal jaren o.a. betrokken geweest bij 
het vinden van geschikte huisvesting voor 
deze actieve vereniging. Op dit moment 
vervult Jan hand- en spandiensten voor 
de scouting vooral van administratieve 
aard. Jan van den Akker is vrijwillig actief 
bij de Seniorenschool. Ook hier bewijst 
zijn administratieve achtergrond goede 
diensten. Dat geldt ook voor het Collectief 
Ouderenvervoer Heusden waarvoor hij 
sinds 2017 als penningmeester actief is.

Ineke Oome-van Mook (66 jaar) uit Drunen 
(Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Ineke Oome is sinds 1991 secretaris en 
ondersteuner van het G-team van voet-
balvereniging RKDVC. Vanaf 2015 is zij als 
Zorgsaam-vrijwilliger actief voor oudere 
en kwetsbare inwoners van de gemeente. 
Verricht sinds 2017 vrijwilligerswerk bij de 
Zandley in Drunen waar zij samen met de 
bewoners gaat handwerken. Sinds 2008 is 
zij onafgebroken actief als vrijwilliger voor 
de Vrijetijdsclub Drunen waar zij mensen 
met een beperking begeleidt bij o.a. knut-
sel- en spelactiviteiten. In het verleden 
was Ineke o.a. actief lid van de ouderraad 
van de BS de Bolster, Carnavalsvereniging 
Dwergonië, en verleende zij intensieve 
mantelzorg aan familie en buren.

Joke van de Griend-Hoorn (78 jaar) uit 
Hedikhuizen (Lid in de orde van Oranje-
Nassau)

Van 1960 tot 2016 was Joke van de Griend 
lid van het kerkbestuur van de parochie H. 
Lambertus in Hedikhuizen, later parochie 
Wonderbare Moeder. Naast het bestuur-
lijke werk was zij lector, voorganger bij 
woord- communievieringen en avondwake. 
De kerk in Hedikhuizen is in 2011 gesloten, 
maar Joke zette haar werkzaamheden 
voort ten behoeve van de parochie. Sinds 
2005 is zij verder een actieve vrijwilliger 
voor het woonzorgcentrum Sint Antonius 
in Heusden waar zij bewoners helpt bij da-
gelijkse activiteiten en ontspanning. Met 
veel enthousiasme is zij verder ook actief 
voor de Zonnebloem afdeling Heusden. 

Jeanne Treuren-Teurlings (72 jaar) uit 
Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Als inmiddels ex-verpleegkundige mag 
Hospice Francinus de Wind al sinds 2004, 
dus al bijna 18 jaar, profiteren van top-vrij-
willigster Jeanne Treuren-Teurlings. Samen 
met 75 andere vrijwilligers biedt zij zorg 
aan mensen in hun laatste levensfase. Zij 
beschikt over het vermogen om met veel 
gevoel, met oog voor detail, humor, posi-
tief en betrokken te blijven in deze voor 
mensen zo ingrijpende fase van hun leven. 

Francien van Hooft-de Kort (71 jaar) uit 
Heusden (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Vanaf 1980 is Francien voor de H. Catharina 
kerk in de vesting actief als lid van het 
kerkbestuur. Deze kerk ging bij fusie op in 
de huidige Parochie Wonderbare Moeder. 
Vanuit het bestuur was zij contactper-
soon voor ouderen en zieken, vervulde zij 
kosterdiensten en nam zij de organisatie 
en het bedanken van de vele vrijwilligers 
voor haar rekening. Zij zette deze werk-
zaamheden voort na het neerleggen van de 
bestuursfunctie. Van 1990 tot 2014 zette 
zij zich in als vrijwilliger voor de bewoners 
van woonzorgcentrum Sint Antonius of 
die van de aanleunwoningen. Verder kan 
de Zonnebloem sinds 2011 op de inzet van 
Francien als actieve vrijwilliger rekenen. 
En last but not least is zij sinds de oprich-
ting in 2017 als bestuurslid actief voor 
de Stichting Collectief Ouderenvervoer 
Heusden. <

Margriet van Kol-Van Bon (77 jaar) uit 
Drunen (Lid in de orde van Oranje-Nassau)

In de jaren 80 was Margriet van Kol een ac-
tief bestuurslid van de Ouderenvereniging 
van Basisschool ’t Kompas in Nieuwkuijk. 
Het bevorderen van een goede samenwer-
king was een van haar drijfveren waardoor 
de school een verbindend orgaan in het 
dorp werd. Verder was zij van 1994 tot 
2019 penningmeester bij de Vastenactie 
in het dekenaat Heusden en later in het 
vergrote dekenaat Waalwijk, Heusden en 
Zaltbommel. Tussen 1997 en 2013 was zij 
bestuurslid van De Zonnebloem afdeling 
Haarsteeg-Nieuwkuijk, waarvoor zij na het 
neerleggen van de bestuursfunctie tot op 
heden vrijwilliger is, met hart en ziel.

Ad Dekkers (77) uit Vlijmen  
(Lid in de orde van Oranje-Nassau)

Deze als hoofd van de openbare basis-
school De Wilgen bekende Vlijmenaar zet 
zich sinds zijn pensionering in voor de 
oudere medemens, waardoor hij betrok-
ken raakte bij de ANBO, de Seniorenraad, 
het Muziekcafé voor ouderen, De 
Seniorenschool (2021), de bibliotheek 
en sinds 2019 als medeoprichter van de 
Stichting Fietsmaatjes Heusden. Ad maakt 
zich bij al deze activiteiten vooral verdien-
stelijk als bestuurder c.q. voorzitter of 
coördinator, maar trekt er zo nodig ook als 
fietsmaatje op uit.
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