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Geffense motorclub barst van de activiteiten

MC Maasdonk: motorvrienden bij uitstek
GEFFEN – “Ieder lid kan en mag
meedoen aan welke activiteit
hijzelf de voorkeur geeft. Niks
moet, maar het is zeker ook
niet zo dat alles mag”, zegt de
voorzitter van Motorclub Maasdonk Gert-Jan Langens. De leden/rijders variëren in leeftijd
van jong en iets minder jong.
Er zijn sportieve rijders, de
echte tourbuffels en alles wat
daar tussenin zit. De vereniging telt op dit moment ruim
dertig leden.
Door Jan van Ravenstein
Begin jaren negentig was er bij
een aantal bikers uit Geffen en
omgeving de behoefte om, bijvoorbeeld op de zondagmorgen, samen wat kilometers te
maken. De Gouden Leeuw in
Geffen werd het vertrekpunt.
Wie aanwezig was reed mee.
En na een kopje koffie en een
korte voorbespreking werd er
klokslag tien uur gestart voor
een tocht. Het clubje rijders
groeide. En al snel (1992) werd
besloten voor een officiële inschrijving bij de Kamer van
Koophandel. MC Maasdonk
was geboren. Cor Legierse en
Hans Savelkouls namen de eerste jaren, als voorzitter, het
voortouw in de vele activiteiten. “De feitelijke doelstelling
is ‘kilometers maken’ door middel van mooie tourtochten in
binnen- en buitenland. Bijna

altijd rijden we de zogenaamde
toeristische route en de snelheid komt op de tweede, misschien wel derde plaats. De
voorrijder bepaalt in feite de te
rijden tour en mede daardoor
ook de snelheid. Ieder heeft
zijn of haar eigen verantwoordelijkheid qua rijgedrag. Maar
wanneer er eentje ‘naast het
potje pist’ dan wordt hij er bij
de eerste stopplaats wel op
aangesproken”, aldus Jo van
Venrooij, een van de eerste leden van de club.
Activiteitenagenda
Van januari tot en met december staat de agenda vol met uiteenlopende activiteiten. Het
verenigingsjaar start met de
traditionele Nieuwjaarsborrel.

Na de quizmiddag en feestavond staat de eerste tourrit
(openingsrit) gepland. Een zomer puzzelrit met een afsluitende barbecue tot de bekende
Binckhorstdag. Ruim tien activiteiten staan de leden jaarlijks
te wachten. “Wij zijn geen club
die op zoek zijn naar culturele
activiteiten. Dat is ook niet
onze doelstelling. Een museum
of een bezienswaardigheid rijden we, zonder het te zien,
voorbij. Maar voor een mooi
heuvelachtig landschap met
mooie wegen willen we best,
een kilometertje of wat, omrijden”, lacht Gert-Jan. Het Hemelvaartweekend staat voor
MC Maasdonk traditioneel in
het teken van Duitsland. Sinds
jaar en dag vertoeven ze dan in

het Eifelgebied om vandaar de
mooiste tochten te gaan rijden.
Alle tochten worden uitgezet
door steeds een ander lid.
Anno 2014 gebeurt dat digitaal
omdat de meeste rijders rijden
met navigatie. “Voorheen reden we ‘op de rol’. De route
werd met de pen uitgeschreven
en vanaf een papieren rolletje,
voor op het stuur, afgelezen”,
zegt Gert-Jan. Hun nieuwe website staat boordevol met reisverslagen en info van de club.
Bovendien zijn de door hen gemaakte binnen- en buitenlandse tochten voor eenieder gratis
te downloaden op www.mcmaasdonk.nl.

club. We doen in feite alles samen en dragen ook samen de
verantwoordelijkheid staat er
te lezen op hun website. Tourtochten maken staat natuurlijk
bovenaan ieders lijstje, dat
spreekt voor zich. Maar je hobby op een gezellige manier met
elkaar delen, waar bovendien
ook je partner aan kan deelnemen, dat geeft toch een extra
dimensie aan het geheel”, zegt
Gert-Jan. Voor een dagtocht
wordt rond de klok van negen
uur vertrokken. Vaak rijden ze
dan een afstand tussen de 200
en 300 kilometer. In combinatie met een aantal koffiestops,
zijn de rijders weer plusminus
16.00 uur terug bij hun clubhuis. De rijder die de rit heeft
uitgezet gaat voorop en leest
zijn rit op de navigatie. Een ongeschreven regel is dat de voorrijder nooit wordt gepasseerd.
Rijder ‘twee’ houdt altijd een
bepaalde afstand om de voorrijder de kans te geven om op
een veilige manier te kunnen
corrigeren. “Veiligheid gaat altijd voorop”, zegt Jo resoluut en
gedegen.

Binckhorst
De associatie met bikers is ruig
en stoer, ontegenzeggelijk.
Maar wanneer de zogenaamde
jaarlijkse “Binckhorstdag” ter
sprake komt, smelt er iets in
dat stoere en soms ruig ogende
Touren
“Als vrienden runnen we de gedrag. Het idee is jaren terug

eens, met toeval, ‘opgepikt’
door Hans Savelkouls in Tilburg. Het is zo simpel en tegelijkertijd zo doeltreffend. Een
rondje op de motor samen met
de mindervalide medemens.
Hans heeft na die ‘Tilburgse’
ervaring contact gezocht met
de Binckhorst en vanaf dat moment is het een jaarlijks terugkerend evenement. In de beginjaren droegen Jo Schuffelers
en de Gouden Leeuw als sponsoren het geheel financieel een
warm hart toe zodat er voor de
kinderen en de rijders een onvergetelijke dag werd. Inmiddels ligt de totale organisatie
bij MC Maasdonk. Anton Megens is hierin de grote animator. Uit eigen kas wordt de dag
gefinancierd. Naast de leden
van MC Maasdonk zijn er gastrijders met motor met zijspan,
trikes, choppers en goldwings.
“Alleen maar rondjes rijden op
een afgeschermd terrein. Meer
is het niet. En als je dan die
stralende gezichten ziet, dat is
pas echt genieten man”, zegt
Jo. “Pas op de dag zelf wordt
door de leiding aan de kinderen van de Binckhorst verteld
dat de motors gaan komen. Een
keer hebben ze dat een week
van te voren verteld. De blijdschap was zo groot dat er van
slapen, nachten aaneen, niks
meer terecht is gekomen. Mooi
toch”, aldus Gert-Jan.

Waterschap houdt watervoorraad voortdurend in de gaten
meer dan 100 mm (en in een
klein deel van het gebied zelfs
meer dan 125 mm). En dat in
een paar dagen tijd. Op diverse
plekken raakte het watersysteem dan ook overbelast waardoor wateroverlast optrad.

Met diverse maatregelen heeft het waterschap het teveel aan water zo snel mogelijk afgevoerd.
Dit om schade aan landbouwgewassen, percelen en gebouwen tot een minimum te beperken.
REGIO - Vooruit kijken en anticiperen op de lokale situatie.
Dat is wat de medewerkers van
waterschap Aa en Maas voortdurend doen. Dat betekende
vorige week donderdag alle
hens aan dek om de extreme
regenval die lokaal in de nacht
van 10 op 11 juli viel het hoofd
te kunnen bieden. Hoe anders
zijn de voorspellingen voor het
einde van deze week. Want dan
worden temperaturen verwacht

van meer dan dertig graden.
Dat betekent dat vanaf nu de
grondwatervoorraad en waterpeilen in beken en sloten zo
goed mogelijk op peil moeten
worden gehouden.
Het waterschap Aa en Maas
speelt voortdurend in op de
weersomstandigheden en de
situatie in het veld. Zo viel er in
de nacht van 10 op 11 juli in het
beheergebied van Aa en Maas

veel neerslag. Plaatselijk ging
het om meer dan 60 mm met
pieken tot 80 mm in het oostelijke deel van het werkgebied,
in de omgeving Landhorst en
Oploo en rondom Deurne. Al
een paar dagen daarvoor werden de medewerkers in stelling
gebracht en werden de nodige
voorbereidingen
getroffen.
Want ook toen al had het veel
geregend. Op diverse locaties
kwam het totaal daarmee op

Toespitsen op lokaal
Met diverse maatregelen heeft
het waterschap het teveel aan
water zo goed en snel mogelijk
afgevoerd. Dit om schade aan
landbouwgewassen, percelen,
gebouwen, tuinen en oevers
van beken en sloten tot een minimum te beperken.
Concreet betekende dit: verlaging van stuwen, storingen aan
automatische stuwen en gemalen oplossen, plaatselijk extra
maaien om de doorstroming te
verbeteren, waar nodig noodpompen inzetten om water weg
te pompen en extra gebiedscontroles.
Vanaf vrijdag normaliseerde de
situatie. Voorspelde piekbuien
in de nacht van vrijdag op zaterdag bleven uit. Mede door de
alertheid en gerichte acties van
waterschapsmedewerkers bleef
alles onder controle en zijn er
geen grote problemen opgetreden.

deerd, waarbij er oog is voor zoInspelen op omstandigheden
De waterpeilen zijn momenteel wel landbouw als natuur.
aan het zakken. Om te anticiperen op de zomerse temperaturen die verwacht worden, wordt
momenteel het water weer vastgehouden zodat de grondwatervoorraad zo goed mogelijk op
peil blijft. Dat houdt in dat de
stuwen omhoog zijn gezet en
de wateraanvoer vanuit de
Noordervaart, het Kanaal van
Deurne en het Peelkanaal geleidelijk weer op gang zijn gekomen. Maar het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater als
preventieve maatregel blijft gehandhaafd. Sommige (benedenstrooms gelegen) gebieden
vallen daardoor minder snel
droog en de snel wegzakkende
grondwaterstanden blijven op
die plekken dan langer op peil.
Bijstellen waar nodig
Via dit soort waterconserverende maatregelen ‘stuurt’ het waterschap bij eventuele droogte
het water heel gericht naar die
plekken waar het nodig is. En
wordt dit bijgesteld waar dit gewenst is om knelpunten te voorkomen. Zo wordt een zo optimaal mogelijk waterpeil en een
goede waterkwaliteit gegaran-
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In de zomerse weken 31, 32, 33 en 34

Hoogwaardig kwaliteit vlechtwerk,
inclusief zitkussen.

VERSCHIJNT IN: Schijndel, Eerde, Gemonde, Berlicum, Den Dungen,
Middelrode, St. Michielsgestel, Maaskantje, Halder, Heeswijk-Dinther,
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Uw specialist in tuinmeubelen,
bijna alles direct uit voorraad leverbaar.
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Berkdijk 9a – St. Michielsgestel – tel. 073-5515716
OPENINGSTIJDEN:
maandag 13.00-18.00 uur - di. t/m do. 9.00-18.00 uur
vrijdag koopavond 9.00-20.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur

verkoopschijndel@aencmedia.nl of 0492-371137
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MET 40 BEGINT ’T PAS…
Anny, (schoon) moeder van Ilse en Lizzy is nog steeds een bekend gezicht in onze winkel. Eén dag
in de week helpt ze nog met veel plezier onze klanten, gewoon voor de lol en de gezelligheid...
“Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, het ﬁjne van nu is dat ik nu alleen nog maar de lusten heb”.
Ilse en Lizzy zijn trots op hun (schoon)moeder.
Ze hadden geen betere mentor kunnen hebben.

de bakkers Lamers
Schaepmanlaan 101, Oss – T. 0412 625449
’t Dorp 109, Heesch – T. 0412 454646
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Thuiszorger kiest voor milieuvriendelijk

Aardgasauto’s voor Vivent
REGIO - Thuiszorgmedewerkers van Vivent hebben aangegeven meer zichtbaar te willen
zijn in de wijk. Naast de scooters voor in de stad, bestond
ook de wens voor een leaseauto. Een leaseauto voor medewerkers die vele dienstkilometers rijden naar hun cliënten.
“Vivent wilde hier graag aan
meewerken”, vertelt divisiemanager Karin van Grinsven.
“Maar alleen als het kostenneutraal zou kunnen.” Vivent
kwam in contact met J&T autolease/ Van Mossel in Waalwijk
en na onderzoek bleek dat
door de inlevering van de reiskosten en een kleine eigen bijdrage de medewerkers van Vivent een nieuwe leaseauto
kunnen rijden.
Donderdag 10 juli was het dan
zover. De eerste 30 Volkswagen
Up’s, in Vivent stijl, mochten
met de nieuwe eigenaren naar
huis. 36 Vivent medewerkers
kozen overtuigend voor deze
milieuvriendelijke en compacte
auto op aardgas, met maar

zorg bij onze cliënten te verlenen. We hebben een versimpeling van de reiskosten en we
zijn zichtbaar!”
Over een aantal weken krijgen
nog eens 10 medewerkers van
Vivent hun nieuwe Vivent auto.
Over Vivent
Vivent is de persoonlijke zorgverlener voor mensen in de
buurt, met een kwalitatief goed
zorgaanbod dat aansluit op
hun wensen. De dienstverlening richt zich op iedereen met
een zorgvraag. En op mensen
die vanwege specifieke beperkingen behoefte hebben aan
heel speciale behandeling, verpleging of verzorging. Door ondernemerschap op alle niveaus
ontwikkelt Vivent telkens voor
én met haar cliënten de beste
zorgoplossingen. Vivent is
werkzaam in de gemeenten
Boxtel, Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michiels14% bijtelling. Karin van Grins- en vanaf nu kan iedereen ze in “Het is een mooie win-winsitu- nieuwe auto. Daardoor kunnen gestel, Vught en Vlijmen. Bij Viven: “Het was een feestelijke ons werkgebied, regio ’s-Herto- atie. Medewerkers beschikken ze met een betrouwbaar ver- vent werken ongeveer 1500
overhandiging van de sleutels genbosch,
zien
rijden.” privé en voor het werk over een voermiddel op weg om zo de mensen.

Harmonie Odio zoekt uitbreiding van Club van 50
VINKEL - In de maand mei vond
de aftrap plaats van de Club
van 50.
Harmonie Odio mag zich gelukkig prijzen dat ze aardig richting de 50 mensen komen die
zich aangemeld hebben. Een
sympathiek gebaar van deze
mensen, waarmee ze aantonen
een warm hart te hebben voor
harmonie Odio.
Harmonie Odio wil graag nog
enkele aanmeldingen ontvangen om aan de gewenste 50 leden van de Club van 50 te komen. Daarom willen de leden
de Vinkelse inwoners graag
herinneren aan de Club van 50,
een actie bedoeld om deze
toonaangevende muziekvereniging te behouden voor het
dorp.
Harmonie Odio groeit. Zeker de
afgelopen jaren zijn een groot
aantal jeugdleden aangesloten. Daar mag Vinkel trots op
zijn. Toch ontstaan juist daar
problemen. Veel nieuwe leden
vraagt ook aanschaf van veel
nieuwe instrumenten en kle-

NULAND - Voor verschillende
afdelingen op Sint Jozefoord
worden vrijwilligers gezocht
die graag voor een paar uur per
week iets willen betekenen
voor aan ander.

ding, meer onderhoud aan materialen, en vervanging van grote
slagwerkinstrumenten.
Desondanks wil Odio de contributie niet te veel verhogen,
want muziek beoefenen zou
voor iedereen toegankelijk

moeten blijven. Om op een positieve manier de aandacht op
de Club van 50 te vestigen,
werd er op 25 mei een muzikale
mars gelopen terwijl een aantal
leerlingen en niet spelende leden de brieven bezorgden bij

de inwoners. Mocht u deze
brief niet bewaard hebben, dan
kunt u zich ook aanmelden via
www.harmonieodio.nl of stuur
een mail naar info@harmonieodio.nl.

Hans van de Moosdijk Bachelor of Music
ting tot de Masteropleiding die
hij in Zwolle zal gaan volgen.
Naast zijn studie zal Van de
Moosdijk als docent/dirigent
gaan werken bij Rhythm Impact
slagwerkopleidingen en blijft
hij actief bij zijn muziekvereniging Harmonie Odio, waar hij
de grondbeginselen van het
vak geleerd heeft.

VINKEL - Op donderdag 3 juli
studeerde Hans van de Moosdijk uit Vinkel af als Bachelor
Klassiek Slagwerk. Na vijf jaar

Sint Jozefoord zoekt
vrijwilligers

studie aan het Artez Conservatorium in Arnhem mocht Van de
Moosdijk zich presenteren in
zijn eindexamenconcert. Het

werd een prachtig concert
waarin hij zowel solo als in ensembles speelde. Het eindresultaat was een 8,5 en toela-

foord.nl, tel. 073 534 2342.
Op de afdelingen Laanzicht,
Berkenzicht, Zonzicht en Parkzicht worden mensen gezocht
om gezellig samen met de bewoners te eten, om met hen te
wandelen, voor huiskameractiviteiten en als persoonlijk matje. Meer informatie: A. Leijten,
A.Leijten@jozefoord.nl, tel. 073
5342342.

Op afdeling Torenzicht zoekt
men vrijwilligers om gezellig
samen met de bewoners te
eten, voor huiskameractiviteiten en als persoonlijk maatje.
Meer informatie: H. Fatingan, De afdeling Fysiotherapie is op
H.Fatingan@jozefoord.nl, tel. zoek naar mensen die met de
bewoners willen fietsen en om
073 5342342.
bewoners te begeleiden naar
Op afdeling Welzijn & Recreatie de therapie. Meer informatie:
worden vrijwilligers gezocht om A. Leijten, A.Leijten@jozefoord.
samen met te bewoners te ont- nl, tel. 073 5342342.
spannen, te kaarten, voor creatieve activiteiten en voor kleine Goede ondersteuning
klusjes in de tuin. Meer infor- U wordt begeleid en krijgt van
matie: A. Leijten, A.Leijten@jo- de medewerkers goede onderzefoord.nl, tel. 073 5342342.
steuning, zodat u zich snel op
uw plek gaat voelen. U kunt
Op afdeling Boszicht is men op met uw vragen te allen tijde bij
zoek naar vrijwilligers die als alle medewerkers terecht. Voor
persoonlijk maatje willen fun- het tonen van uw interesse
geren, of om samen te wande- kunt u contact opnemen met
len en voor het huiskamerpro- de contactpersoon vermeld bij
ject ‘het Verzetje’, een de vacature. Voor algemene
ontmoetingsruimte waar bewo- vragen: mevrouw Van Niftrik:
ners elkaar kunnen treffen. j.vanniftrik@jozefoord.nl, tel.
Meer informatie: R. van der He- 073 5342342.
ijden, R.vanderHeijden@joze-

75 jaar

sinds 1939

Kijk op onze website.
Elke maand een
andere aanbieding.

...ik voel me veilig
en vertrouwd
salvador allendelaan 5
5231 bz ‘s-hertogenbosch

073 6 420 281

e. info@klopperenkramer.nl
w. klopperenkramer.nl
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Cliëntenraad MEE zoekt leden
genbosch kritisch en
hebben regelmatig overleg met de regiomanager.
De cliëntenraad biedt
mensen met een beperking de mogelijkheid om
inspraak te hebben in zaken die voor hen belangrijk zijn. Soms vraagt de
regiomanager van MEE
de cliëntenraad om een
advies, maar de cliëntenraad kan ook ongevraagd
een advies uitbrengen.
De onderwerpen die beDe leden volgen het werk sproken worden zijn bijvan MEE regio ’s-Herto- voorbeeld resultaten van
‘s-HERTOGENBOSCH - De
cliëntenraad van MEE regio
’s-Hertogenbosch
zoekt nieuwe leden. De
cliëntenraad bestaat uit
mensen met een beperking, een chronische
ziekte, niet aangeboren
hersenletsel of autisme.
Ook ouders, familieleden
of anderen die affiniteit
hebben met mensen met
een beperking kunnen
lid worden.

MEEpraten in de cliëntenraad van MEE regio ’sHertogenbosch? Of wilt u
meer informatie? Neem
dan contact op met Jos
Nijland, regiomanager,
telefoon 088 4653600,
e-mail
j.nijland@meedenbosch.nl. U kunt ook
contact opnemen met
Yvonne van Daelen, voorzitter cliëntenraad, telefoon 06 12603869, email ClientenraadRDB@
Heeft
u
interesse? meedenbosch.nl.
Uw mening telt. Wilt u
graag MEEdenken en
onderzoeken naar de tevredenheid van cliënten,
evaluatie van dienstverlening, vertrouwenspersoon en klachtenregeling
cliënten. Ook bespreekt
de cliëntenraad jaarplannen en jaarverslagen samen met de regiomanager. De cliëntenraad
vergadert vier à vijf keer
per jaar. Leden krijgen
een onkostenvergoeding.

GRANDIOZE UITVERKOOP

60%

TOT
KORTING
OP ONZE GEHELE COLLECTIE
DAMES- EN HERENKLEDING
(M.U.V. GALAKLEDING EN ACCESSOIRES)

GALAJURKEN

IN HET KORT EN LANG

AL V.A.

€ 39,95

Kleding voor jong en oud van maat 34 t/m 56
Maaskantje 7 Den Dungen Tel. 073-5944351
Geopend dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur; zaterdag 10.00-17.00 uur

Training ‘genieten van de natuur,
ook voor mensen met dementie’
in de directe omgeving
van Mariaoord of van
Sint Jozefoord? En wilt u
graag leren wat je allemaal in de natuur kunt
doen met mensen die
dementie hebben? Meld
u dan nu aan voor deze
training.
De training is bedoeld
voor familieleden, (nieuwe) vrijwilligers en verzorgenden/activiteitenbegeleiders die naar
buiten willen gaan met
iemand met dementie en
die meer willen halen uit
zo’n uitstapje in de naBent u benieuwd wat er tuur. U kunt kiezen uit
allemaal te beleven valt twee data en plaatsen:
REGIO - Mariaoord en
Sint Jozefoord zijn twee
zorgcentra in de prachtige natuur van de Hooge
Heide. Toch komen veel
bewoners van deze locaties nog te weinig buiten. En dat terwijl een
verblijf in de natuur zoveel moois teweegbrengt
bij iemand die dementie
heeft. Daarom geeft
Stichting Het Bewaarde
Land in samenwerking
met Mariaoord en Sint
Jozefoord een training
natuurbeleving.

donderdag 11 september
2014 van 13.00 uur tot
16.30 uur, locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15 in Nuland, zolder
Duyn en Dael; dinsdag 16
september 2014 van
13.00 uur tot 16.30 uur,
locatie Mariaoord Vivent,
Vliertwijksestraat 369 in
Rosmalen, leslokaal A.
Het is een praktische
scholing van één middag
waarbij u zelf kennis
maakt met allerlei werkvormen, die u vervolgens
later kunt gebruiken bij
uw gezamenlijke uitstapjes in de natuur. Ieder-

een kan deelnemen. De
training vindt grotendeels buiten plaats, denk
dus aan geschikte kleding en schoenen. Er zijn
geen kosten aan de training verbonden.
Aanmelden
Meer informatie aanvragen of aanmelden kan
door te mailen naar
info@hetbewaardeland.
nl; via het aanmeldingsformulier op www.hetbewaardeland.nl/projecthooge-heide/
mensen-met-dementie of
door te bellen naar 0411
683407.

Waken bij zieke
REGIO - Kunt u in de nachtelijk uren iets betekenen
voor een ernstig zieke? U
ontlast familie en vrienden
in een periode die er op
aankomt.

Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg ‘s-Hertogenbosch e.o. is op zoek naar
vrijwilligers op die belangrijke momenten. In september start een nieuwe
training. Heeft u mogelijk-

heden om iets te betekenen voor een zieke in de
laatste levensfase? Meer
informatie: Margriet Jansen, tel. 06 22663008.
www.thuistotheteinde.nl

Demonstratie ganzen hoeden
NULAND - Afdeling Welzijn
& Recreatie van Sint Jozefoord zet de deuren graag
open voor inwoners van
Maasdonk. U bent op
dinsdag 19 augustus vanaf
15.00 uur van harte welkom om de demonstratie
‘ganzen hoeden’ bij te wonen in de binnentuin van

Sint Jozefoord. Johan en
Sjan Engelbert reizen met
hun ganzen en border collies af vanuit Empel en zullen u een bijzondere demonstratie laten zien.
Tijdens de demonstratie
wordt het principe van het
drijfinstinct van de border
collie uitgelegd. Waarom

doet de hond op deze manier zijn werk en waarom
gedraagt hij zich zo? Hoe
ziet de hond zijn baas en
hoe ziet hij de ganzen? Op
al deze vragen krijgt u tijdens deze demonstratie
een antwoord.

het begin van het seizoen
meespeelavonden
voor
mogelijk nieuwe leden.
Heb je interesse in theater?
Heb je geen zin om teksten
uit je hoofd te leren? Ligt
improviseren je? En vind je
het leuk om met een groep
diverse mensen wekelijks
al spelend jezelf te ontwikkelen? Kom dan op 3 en 10
september meespelen.

element en je improvisatietalent zijn bij de voorstellingen duidelijk aanwezig.
De spelers richten zich op
het uitdiepen van karakters
en situaties. Er wordt hierbij zowel aanspraak gedaan op de bijzondere momenten van het gewone
leven, maar het mag natuurlijk af en toe ook gek
en uitbundig zijn.

Dit jaar zoekt de vereniging
alleen nieuwe spelers voor
de theaterport afdeling van
Zoetelieve. Bij theatersport
worden korte en langere
scènes gespeeld, met als
platform een vaststaande
spelvorm. Het wedstrijd-

Aanmelden
Zes maal per jaar worden
er voorstellingen gegeven
in de Verkadefabriek en
elke woensdagavond komen de spelers bij elkaar
om onder begeleiding van
een ervaren docent te trai-

nen. Tijdens deze trainingen wordt aandacht besteed aan het creëren van
verhalen, het spelen van
personages, je stemgebruik en het onderzoeken
van (nieuwe) spelvormen.
Wil je samen met de Zoetelieve jouw creatieve talent
ontwikkelen? Vergeet dan
niet om je tijdig aan te melden voor de meespeelavonden! Mail naar zoetelieve@hotmail.com
met
daarin je naam, leeftijd en
spelervaring. Er wordt dan
zo snel mogelijk contact
met je opgenomen. Meer
informatie: www.zoetelieve.nl.

Theatersport Zoetelieve zoekt nieuw talent
‘s-HERTOGENBOSCH - Hoewel de vakantie nog nauwelijks is begonnen, kijkt
Zoetelieve nu al naar het
nieuwe
theaterseizoen.
Onder het motto “improviseren kun je leren” organiseert Improvisatie- en Theatersportvereniging
Zoetelieve op 3 en 10 september meespeelavonden.
Spelers met toneelervaring die interesse hebben
om lid te worden van de
vereniging, zijn hiervoor
uitgenodigd.
Een nieuw seizoen, een
nieuwe start en… nieuwe
spelers. Traditiegetrouw organiseert Zoetelieve aan

TERRASOVERKAPPINGEN
BALKONBEGLAZING
VERANDADAKEN
ZONWERING
TUINKAMERS

TERRASOVERKAPPING
6 meter breed x 3 meter uitval
GRATIS plaatsing

V95

-

2350,

ZONDAG
20 juli OPEN
van 11.00 - 16.00 uur

Industrieterrein
De Ketting 16b
Vught
T: 073-6840818
T: 06-53268165

www.jadaveranda.com

TERRASOVERKAPPING XXL
6 meter breed op 2 palen
3 meter uitval incl glas
GRATIS plaatsing

Bezoek onze showroom in Vught!
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Alle dagen telefonisch bereikbaar!
De kofﬁe staat klaar!
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Ruud Vreeman nieuwe voorzitter
Raad van Toezicht Avans Hogeschool
‘s-HERTOGENBOSCH - De waarnemend burgemeester van
Groningen Ruud Vreeman
wordt per 1 oktober de nieuwe
voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool.
Tegelijkertijd treedt Peter
Struik, president van Fujifilm
Manufacturing Europe B.V. en
directeur van Fujifilm Europe
B.V., toe tot het toezichthoudend orgaan van de hogeschool.
Vreeman (66) neemt na de zomer het stokje over van Hans
Dona die deze functie vanaf
2006 bekleedde en het einde
van zijn statutaire termijn heeft
bereikt. Aankomend voorzitter
Vreeman is vanaf 2013 burgemeester van Groningen. De toekomstig voorzitter van de Raad
van Toezicht van Avans was in
het verleden eveneens burge-

meester van Zaanstad en Tilburg.
Vreeman heeft ruime ervaring
als commissaris bij diverse organisaties, zoals TNO, Connexxion, Arbo Unie en de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij.
Ook verdiende hij bij tal van instanties zijn sporen als voorzitter, waaronder het Contractspelersfonds van de KNVB en de
plaatsingsadvies
commissie
van de Nationale Politie. En als
voorzitter van de Raad van Toezicht onder andere bij Openbaar Voortgezet Onderwijs
Zaanstad (OVO).
Struik (49) vervangt Marga Bekker die vanaf 2006 lid was van
de Raad van Toezicht van
Avans. Hij is gekozen mede op
voordracht van de Avans Medezeggenschapsraad
(AMR).

Struik begon in 1988 bij Fujifilm en trad in 2001 toe tot de
directie van het internationaal
opererende bedrijf. In 2007
werd hij president van Fujifilm
Manufacturing Europe B.V. En
daarnaast werd hij in 2011 ook
directeur Fujifilm Europe B.V.
In maart van dit jaar werd
Struik benoemd tot de nieuwe
voorzitter van de BrabantsZeeuwse Werkgeversvereniging
BZW. Sinds 2011 is hij al voorzitter van de BZW Midden-Brabant. Ook is hij lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW.
Verbondenheid met samenleving en economie gewaarborgd
Hans Dona: “Met de benoeming van Vreeman en Struik is
het proces om te komen tot een
geheel nieuwe Raad van Toezicht voor Avans afgerond. Naar
mijn mening hebben we hier-

mee een bijzonder sterke Raad
gecreëerd die zowel de organisatorische, de financiële als de
inhoudelijke kanten van het
toezicht zeer goed kan invullen.
Ook is de verbondenheid met
de regionale samenleving en
economie goed gewaarborgd.
Aan Raden van Toezicht worden
(terecht) steeds zwaardere eisen gesteld. Met deze benoemingen loopt de Raad van Toezicht van Avans daarin voorop.”

De vakantiekoffer
op Natuurcentrum
De Maashorst

NISTELRODE - Natuurcentrum
De Maashorst organiseert op
woensdagmiddag 23 juli van
14.00 tot 16.00 uur voor basisschoolkinderen een leuke activiteit: de vakantiekoffer! Kom
als je zin hebt in een gezellige
en actieve middag in de vakantie! Kosten 5,00 per kind. Geef
je tijdig op, want vol is vol! Reserveren kan aan de balie of
via
www.natuurcentrumdeDe Raad van Toezicht contro- maashorst.nl.
leert en adviseert het beleid
van het College van Bestuur Je hoeft echt niet naar het buivan Avans Hogeschool. Het Col- tenland te gaan om een fijne
lege van Bestuur bestaat uit vakantie te hebben. Bij NatuurPaul Rüpp (voorzitter), Marja centrum De Maashorst is geduKamsma (vicevoorzitter) en rende de zomervakantie van alDiederik Zijderveld (lid).
les
te
doen.
Er
zijn
verschillende tassen te huur

met leuke en interessante opdrachten. Je kunt het Kabouterpad volgen, de tentoonstelling
bekijken en spelen in de speeltuin. Heel speciaal is de vakantiekoffer. Wat zit er in? Gaan we
een spel doen? Gaan we iets
moois knutselen? Gaan we iets
lekkers maken?
Er zijn begeleiders bij de activiteiten, maar ouders, opa’s en
oma’s mogen natuurlijk ook gezellig meehelpen. We gaan in
ieder geval naar buiten, iets leren over de natuur en we gaan
iets knutselen. Voor de kinderen is er natuurlijk ook een
glaasje ranja. Er kunnen per
middag maximaal 30 kinderen
meedoen.

Extra handen nodig in Rosmalen en Nuland
Is MS voor iedereen hetzelfde?
MS is niet voor iedereen hetzelfde. Je kunt 100 MS-patiënten hebben en iedereen heeft
een ander verhaal. De grootste
misvatting? Ten eerste dat mensen denken dat het een spierziekte is en ten tweede dat iedereen met MS in een rolstoel
terecht komt. Dat is helemaal
niet zo. Je kunt 100 jaar worden
met MS. Het motto van Saskia
Lie Atjam is ‘het zijn niet de jaren in je leven die tellen, maar
hoe je het leven hebt geleefd in
die jaren’.

REGIO - Zeg Multiple Sclerose
(MS) en veel mensen denken
aan een rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte
die het zenuwstelsel aantast,
komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie, besluit Saskia Lie Atjam, ambassadeur van het Nationaal MS
Fonds.
Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft
vier jaar geleden de diagnose
MS gekregen, maar heeft sinds
2007 al klachten. Was de diagnose een dieptepunt of duidelijkheid? “Het is een duidelijkheid, een verademing. Eindelijk
heb ik een diagnose, hoe zwaar
die ook is! Er is een enorm
vooroordeel dat mensen met
MS in een rolstoel terechtkomen. Ik heb mijn omgeving zelf
verteld wat MS is zodat mensen
niet zelf daarbij een beeld gaan
vormen.”
Staat MS jouw leven in de weg?
“MS staat mijn leven niet in de
weg, ik denk dat je alleen maar
zelf je leven in de weg kan
staan. Het is gewoon hoe je er
zelf mee omgaat en hoe positief of negatief je in het leven

staat. Op zekere hoogte kun je
natuurlijk bepaalde dingen
minder goed, maar mijn leven
gaat gewoon door. Het lastigste

vind ik het inleveren van bepaalde dingen die je vroeger
deed. Ik sportte bijvoorbeeld
heel veel, dat gaat gewoon niet

meer. Je moet niet meer teruggrijpen naar het leven wat je
hiervoor had. Zo van: Ja, maar
toen kon ik dat nog… Dat vind

Extra
handen
gezocht
Afgelopen november werd de
MS Collecte met 37 collectanten georganiseerd. “Wij zijn
dolblij met dit aantal collectanten! Maar om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn er zeker
nog 85 collectanten nodig”,
zegt Saskia Lie Atjam. Aanmelden als collectant kan bij het
Nationaal MS Fonds, info@naBas Muijs en Saskia Lie Atjam. tionaalmsfonds.nl of via tel.
010 5919839. Meer informatie:
ik af en toe wel eens lastig. Je www.nationaalmsfonds.nl. Een
lichaam dirigeert nu eigenlijk donatie, klein of groot, is welkom op giro 5057. De collecteeen beetje je leven.”
week is van 17-22 november.

Dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 juli

Fiets3daagse Bernheze
BERNHEZE - Dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 juli is
het weer zover. Voor de 17e keer wordt de Fiets3daagse van TRV
Bernheze georganiseerd. Er kan elke dag worden gestart voor
een 35 of 55 km route die zal leiden door de schitterende natuur
van Bernheze en de daaromheen gelegen dorpen. Ook 1 of 2 dagen fietsen mag. Elke dag wordt in een andere plaats gestart, in
de volgorde Vinkel, Nistelrode en Heeswijk-Dinther. Daar is ook
de finish. Dagelijks is er een leuke levensmiddelenloterij met als
hoofdprijs over de 3 dagen een gloednieuwe fiets.

Meerstraat 30b, 5473 VX Hees- genieten van de heerlijke Noordoost Brabantse natuur. De route
wijk-Dinther.
is niet met pijlen aangegeven
maar in grote letters beschreven.
Mooie routes en gezelligheid
De nieuw uitgezette routes zijn
ook dit jaar zeer de moeite Doet u ook mee met de TRV?
waard. Er zal worden gefietst U kunt starten tussen 9.00 en
naar verschillende windrichtin- 12.00 uur en de verwachte teruggen om de mooiste plekjes van komst is, afhankelijk van de geBernheze en haar regio aan te kozen route, tussen 11.30 en
Starten tussen 9.00 en 12.00 uur. Vinkel; 30 juli: cultureel centrum doen. Natuurlijk is erop gelet om 16.00 uur. Onderweg zal er een
29 juli: boerderijterras het Ven- Nesterlé, Parkstraat 2, 5388 HS het drukke verkeer zoveel moge- pauzepunt zijn in een horecagester, Vinkelsestraat 84, 5383 KM Nistelrode; 31 juli: Aquarest, lijk te ontwijken om te kunnen legenheid zodat de verloren

energie weer aangevuld kan worden. Deelname kost 7,50 voor
de drie dagen of 3,- per dag.
Daarvoor krijgt u dagelijks de
route, een versnapering, een lot
voor de levensmiddelenloterij en
een lot voor de hoofdprijs: de
fiets. Iedereen mag meedoen en
kinderen tot 12 jaar fietsen gratis
mee. Meer info op www.TRVBernheze.nl.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
tijdens de vakantieperiode in week 31
en 32 zijn wij alleen geopend op
dinsdag, vrijdag en zaterdag.

‘Situaties’, een nieuw boek van Henry van Hugten
ROSMALEN - Het boek ‘Situaties’ van Henry van Hugten uit
Rosmalen bevat een verzameling korte verhalen, six word
stories en foto’s. De korte verhalen zijn cynisch, aangrijpend
en spannend. Hij heeft bewust
voor de soms extreem korte

vorm gekozen omdat hij zonder
omwegen, vrijwel direct, de ‘situatie’ wil presenteren. Regelmatig laat de auteur de keerzijde van mensen zien, hierbij niet
nalatend het ideaalbeeld onderuit te halen. De six word stories
spreken voor zich en prikkelen

de fantasie van de lezer. Het
beeldmateriaal zorgt voor een
sfeervolle onderbreking. De foto’s zijn onder andere genomen
in leegstaande gebouwen en
verlaten dorpen. Thema’s zijn
vergankelijkheid en de schoonheid van verval.

‘Situaties’ (65 pagina’s, ISBN:
9789402120035) is gepubliceerd via het self-publishingplatform Brave New Books. Het
boek is te koop in alle landelijke
webwinkels en te bestellen door
iedere boekhandel.

DANGÉ
haarverzorging

DAMES

HERENSALON

Daarnaast is het verstandig tijdig een
afspraak te maken omdat we
met een kleinere bezetting werken.
Team Dangé wenst u een fijne
vakantietijd.

Mercuriusplein 60 | Berlicum | 073 503 3252 | info@dange.nl | www.dange.nl

8LWJHOLFKW
resultaat in 2014:

158 in verkoop genomen

Kruisstraat 21 Oss, (0412) 63 29 28

174 verkocht

€ 375.000,- k.k.

+\SRWKHHNUHQWH
MDDUYDVW

6WDELHOUHVXOWDDW
PDDQGQDPDDQG
9OLHUVWUDDW2LMHQ
Op goede locatie gelegen royale
bungalow op groot perceel met royale
tuin op zonzijde, weiland, garage en
carport. Op begane grond: woonkamer
met haard, woonkeuken, bijkeuken, 2
slaapkamers en badkamer met ligbad.
Op 1ste verdieping 3 slaapkamers.

5R\DDOODQGHOLMNHQ
YULMZRQHQLQ2LMHQ

Inhoud: 500 m3 excl. garage van 85 m3
Grondoppervlakte: ± 1846 m2
Bouwjaar: 1992
Direct meer info:
www.krabben.nl/1611
van binnen zien!

Onze verkopen zijn geen eendagstreffers. Natuurlijk weten wij dat, maar bent u
zich daar ook van bewust? En hoe belangrijk dat voor u is als u op zoek bent naar
een makelaar om uw woning te verkopen? Immers, continuïteit is de vertaling
van inzet en deskundigheid. Betrokkenheid ook, en kennis van de markt. Al deze
ingrediënten zijn nodig om keer op keer, bijna elke dag van de maand, weer een
woning te verkopen. Mensen bij elkaar te brengen, die hierdoor verder kunnen
met hun toekomst.
Niet overtuigd? We hebben het even voor u op een rij gezet:
 januari 20 woningen verkocht
februari 23 woningen verkocht
 maart 31 woningen verkocht
april
30 woningen verkocht
 mei
29 woningen verkocht
juni
32 woningen verkocht
Maakt uw woning binnenkort ook deel uit van deze cijfers?
Ga op zeker, bel ons!
(0412) 63 29 28

)OLQNLQSULMVYHUODDJG

Laatste drie patiowoningen
9RRUEXUFKW/XLWHQGDDO/XLWHQGDDO2VV
De bungalows zijn zo in relatie tot elkaar en op hun grond geplaatst dat ze een
intieme, geborgen sfeer uitstralen. Je voelt je er veilig en omringd, terwijl door de
uitgekiende bouwwijze de privacy zowel aan de voorzijde als in de patiotuin optimaal
is. Daarbij is de toegankelijkheid van de bungalows tegelijk individueel en open. Twee
parkeerplaatsen op eigen terrein zorgen voor breedte naast de entree, die naar de
buren wordt afgeschermd door een uitgebouwde berging.
De patiobungalows zijn ook verder gebouwd vanuit de gedachte dat luxe en comfort
u toekomen. Het ontwerp is eigentijds modern met speelse elementen, de gebruikte
materialen hoogwaardig, de afwerking compleet met luxe keuken (Siematic) en
badkamer. In de hele bungalow wordt vloerverwarming aangebracht. De doordachte
indeling van de begane grond geeft u naast veel lichte leefruimte, ook een grote
hoofdslaapkamer en de badkamer. De verdieping laten we helemaal aan uw eigen
creativiteit en inspiratie over.

,QSULMVYHUODDJG
.RRSVRPYDQDI½YRQ

(QHUJLH]XLQLJHQH[WUDZRRQFRPIRUW
De bungalows aan de Voorburcht zijn onder meer bijzonder energiezuinig en
comfortabel omdat ze worden voorzien van een individuele warmtepomp en een
lage-temperatuur vloerverwarming. In alle verblijfsruimtes en de badruimte(n)komt een
ruimtethermostaat t.b.v. de naregeling. In de zomermaanden kan de warmtepomp uw
bungalow iets koelen wat u extra wooncomfort oplevert.

Voorburcht 14
Inhoud: ± 570 m3
Grondoppervlakte: ± 186 m2
€ 269.000,00 v.o.n.

Luitendaal 3 en Luitendaal 5
Inhoud: ± 554 m3
Grondoppervlakte: ± 187 m2
€ 259.000,00 v.o.n.

Direct meer info:
www.krabben.nl
energiezuinig

van.der.Krabben.makelaardij
Krabbenmakelaar
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Stralende gezichtjes bij
bootcamp van judoclub

Sport
ROSMALEN - Ze hebben er
weken met spanning naar uitgekeken, de kinderen van de
Rosmalense Judoclub. Wat
zouden de trainers voor hen
in petto hebben? Zaterdagmorgen 5 juli verzamelden
zich zo’n 90 kinderen bij het
Wiel van Armando voor een
heuse bootcamp. Enigszins
onwennig, want normaal dragen ze allemaal een keurig
wit of blauw judopak voor de
judotraining en nu was het
een feest van kleurrijke outfits.

Een enkele toeschouwer
waagde zich door de regen
om te komen kijken naar dit
mooie schouwspel. Tijdens
deze bootcamp kwam ook het
kenmerkende van de Rosmalense Judoclub naar voren,
want hoewel het een individuele sport is, is de saamhorigheid van deze groep groot.
De grotere helpen de kleintjes, ze maken afspraken hoe
ze samen opdrachten kunnen
uitvoeren en bovenal hebben
ze plezier in het sportief bezig
zijn.

Ondanks het druilerige weer
zat de sfeer er al snel in. De
buien lieten ze maar even
voor wat het was, ze waren er
tenslotte om te trainen. Het
begon met een rustige warming up, trimmend in het
mulle zand, maar al snel volgden de opdrachten waarbij
het zand ze letterlijk om de
oren vloog.

Een sixpack werd vandaag
niet getraind, maar wel werd
er genoten. Deze sportieve
ochtend werd afgesloten met
een lekkere lunch waaraan de
lokale winkeliers hun steentje
hebben bijgedragen. Natgeregend, vuil en vermoeid gingen de kinderen huiswaarts,
op naar een warm bad.

Black Eagles zomeravondcompetitie 2014 zonnig verlopen
ROSMALEN - Voor de vierde keer is de Black Eagles basketbal zomeravondcompetitie gespeeld, waarbij de nodige aantal records
zijn verbroken. Op drie donderdagavonden, 19 en 26 juni en 3
juli 2014 is er sportief, recreatief en ook fanatiek door tien deelnemende seniorenteams uit Rosmalen en omgeving gespeeld.
Dit is het eerste record.

en organisatie per persoon
twee vrijkaartjes krijgen
voor een wedstrijd van SPM
shoeters in het volgende
seizoen.
Lid van verdienste
Dit jaar is Wilbert van Haren
lid van verdienste geworden
bij de Black Eagles. Voor dit
evenement regelt hij dat er
bij iedere wedstrijd twee
scheidsrechters zijn, waardoor de wedstrijden in goe-

de banen worden geleid.
De evenementencommissie
is Van Haren hier natuurlijk
heel dankbaar voor, naast
natuurlijk de scheidsrechters die hebben gefloten.
Mark Dentz en zijn studiemaat Machiel hebben deze
competitie uitgekozen voor
een studieproject van de
HBO sportopleiding in Eindhoven en ook hier was de
organisatie blij mee, want er

De weersgoden waren de spelers dit jaar gunstig gezind
waardoor zij voor het eerst
twee keer buiten hebben gespeeld op de sportvelden nabij
de scholengemeenschap de
Rodenborch. Dit jaar heeft BT

zonne-energie zijn naam aan
deze competitie gegeven en
daar is de club natuurlijk
heel blij mee. De SPM shoeters vrijwilligers waren zo
enthousiast over hun deelname, dat alle deelnemers

Uitverkoop in
Wereldwinkel

Natuurcentrum De Maashorst
presenteert app ‘Boevenpad’

ROSMALEN - De vrijwilligers
van Wereldwinkel Rosmalen
hebben eens goed naar hun
eigen voorraden gekeken,
maar ook naar die van hun
importeurs.
Daarbij kwamen ze aantrekkelijke artikelen en cadeaus
tegen voor aanmerkelijk lagere prijzen dan gebruikelijk. Omdat ze weten dat de
producenten hun normale
beloning krijgen voor hun
werk, vinden ze dat hun
trouwe klanten mogen profiteren van deze kortingen.
Faire prijzen voor faire artikelen, zowel in food als cadeaus!

NISTELRODE - Natuurcentrum De Maashorst heeft de
hoofdprijs gewonnen in een prijsvraag van Buro Kloeg: de
app ‘Op boevenpad’. Deze is gratis te downloaden via
www.beleefroutes.nl. Met deze app beleef je op de fiets
De Maashorst wel op een heel bijzondere manier!
stelling verzorgde professor
Cabaretier Mark van de Veer- Eduard Hakjes Klein Schip
donk is in de huid gekropen
van de historische figuur Ko- horst, één van de vele alter
bus van der Schlossen, een ego’s van Mark van de Veerroverhoofdman die in de 17e donk, een inleiding over de
eeuw Slabroek en omgeving schurk Jacobus van der
onveilig maakte. Kobus laat Schlossen. De aanwezigen
de fietser op hilarische wijze kregen een voorproefje van
de leukste en mooiste plek- de filmpjes, die de recreatieve fietser via de app op
ken in De Maashorst zien.
zijn smartphone te zien
De app is op 10 juli in het krijgt. Daarna maakte Kobus
natuurcentrum
gepresen- van der Schlossen in
teerd. Onder grote belang- hoogsteigen persoon zijn

opwachting. Omdat hij zich
in onze tijd, 250 jaar na die
van hem, toch niet echt
thuis bleek te voelen, nam
hij alweer snel de benen.
Op de vriendenwand in het
natuurcentrum is een fraaie
afbeelding van een boom
geplaatst waarop bezoekers
gewezen wordt op de mogelijkheid om de app te downloaden. Verder zijn op de
boom de namen vermeld
van degenen die belangeloos hebben meegewerkt
aan de totstandkoming van
de app.
www.natuurcentrumdemaashorst.nl

werd een flinke hand geholpen.De
deelnemende
teams, in willekeurige volgorde omdat het motto van
het evenement ‘meedoen is
belangrijker dan winnen’ is,
waren: SVH uit Heusden;
Condor uit Kerkdriel; Den
Dungk heren 3; Black Eagles
ouders U10-4; EBBC dames
recreanten; Black Eagles dames recreanten; Empel trotters; Basketball Wizards uit
Rosmalen; Black Eagles he-

ren 1 recreanten en de SPM
shoeters. Alle teams hebben
per avond twee wedstrijden
van 25 minuten doorlopende speeltijd gespeeld. Volgend jaar zal dit succesvolle
evenement op de kalender
komen te staan van het jubileumprogramma van het
45-jarig bestaan van Black
Eagles en gaat de club ook
het lustrum tegemoet van
de Black Eagles zomeravondcompetitie.
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Diagnose prostaatkanker: wat nu?
Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen.
Als je hoort dat je prostaatkanker hebt gaat er heel wat door je
heen. Je moet zelf je weg vinden in de zorg, en keuzes maken voor
een behandeling samen met je arts. ProstaatKankerStichting.nl is
de patiëntenorganisatie en kan je daarbij helpen. De Stichting is
aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en wordt gesteund door KWF kankerbestrijding.

$E STICHTING HEEFT INFORMATIE OP MAAT
ONTWIKKELD WAARMEE JE ZELF DE BAAS
KUNT BLIJVEN OVER HET ZIEKTEPROCES
EN DE BEHANDELING :O ONTVANG JE BIJ
AANMELDING ALS DONATEUR GRATIS HET
0ROSTAATKANKERLOGBOEK EEN GIDS MET
UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE DIAGNOSE
BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN EN LEVEN MET

PROSTAATKANKER /P DE WEBSITE STAAT EEN
0ATIÑNTENWIJZER WAARMEE JE KUNT ZOEKEN
NAAR HET ZIEKENHUIS IN DE BUURT DAT BIJ JOU
PAST %N ER ZIJN CHECKLISTS MET VRAGEN TE
VINDEN OM EEN GOEDE GESPREKSPARTNER TE ZIJN
VAN DE ARTS $AARNAAST ZIJN ER BIJEENKOMSTEN
DOOR HET HELE LAND EEN LOTGENOTEN TELEFOON
EN EEN MAGAZINE MET UP TO DATE INFORMATIE

Wat biedt ProstaatKankerStichting.nl?

Nieuwe video : Hoe blijf ik de
baas over mijn prostaatkanker?
(OE HOUD JE DE REGIE $AT WORDT
UITGELEGD IN EEN NIEUWE VIDEO MET
OA (ARM +UIPERS OUD /LYMPISCH
KAMPIOEN SCHAATSEN ARTS EN
PROSTAATKANKERPATIÑNT )N DE VIDEO
LEGT DE 0ROSTAAT+ANKER3TICHTING UIT
WAT ZE VOOR PATIÑNT EN PARTNER KAN
BETEKENEN VANAF HET MOMENT DAT
JE HOORT DAT JE PROSTAATKANKER HEBT
TOT EN MET DE FASE VAN UITGEZAAIDE
KANKER %R ZIJN IN .EDERLAND 
MANNEN MET PROSTAATKANKER EN DE
PATIÑNTENORGANISATIE GROEIT SNEL
$E STICHTING WIL LAAGDREMPELIG EN
TOEGANKELIJK ZIJN OOK VOOR PARTNERS
$E VIDEO IS TE BEKIJKEN VIA DE WEBSITE
VAN 0ROSTAAT+ANKER3TICHTINGNL

WIJ

HELPEN

U

s $E STICHTING HEEFT EEN UITGEBREID
NETWERK VAN MEER DAN  VRIJWILLIGERS
ERVARINGSDESKUNDIGEN EN PARTNERS
s *E KUNT BELLEN OF MAILEN ALS JE INFORMATIE WILT
OF MET EEN ERVARINGSDESKUNDIGE IN CONTACT
WILT KOMEN
s %R VINDEN REGELMATIG BIJEENKOMSTEN PLAATS
DOOR HET HELE LAND
s 0ROSTAAT+ANKER3TICHTINGNL DENKT EN PRAAT
MEE OVER NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG
s $E STICHTING BEHARTIGT DE BELANGEN VAN
PROSTAATKANKERPATIÑNT BIJ ZORGVERZEKERAARS
ZORGVERLENERS EN OVERHEID
s %R IS VEEL EXPERTISE AANWEZIG OVER DE
BEHANDELKEUZES DIE MEN KAN MAKEN
s #HECKLISTS ZIJN OP DE WEBSITE IN TE ZIEN EN TE
GEBRUIKEN ALS VOORBEREIDING OP HET GESPREK
MET DE ARTS
s /NLINE 0ATIÑNTENWIJZER VOOR DE KEUZE VAN HET
ZIEKENHUIS IN DE BUURT DAT BIJ JOU PAST
s $E STICHTING IS OP DE HOOGTE EN BETROKKEN
BIJ DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN EN
BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN VOOR
PROSTAATKANKER
Kijk voor meer informatie op:
www.prostaatkankerstichting.nl

GRA AG

Voortaan checken alle treinreizigers in en uit
U heeft het vast al gemerkt. Sinds kort checkt
iedereen op alle treinstations in en uit met de
OV-chipkaart of eenmalige chipkaart.
Misschien is dat nog even wennen voor u.
Vooral als u niet zo vaak met de trein reist.
Daarom helpen wij u graag. Onze medewerkers
staan op de grotere stations voor u klaar.
Maar ook vanuit huis bieden wij u op
verschillende manieren hulp.

Met welke kaart checkt u in en uit?
OV-chipkaart
Dit is één pas voor alle openbaarvervoerbedrijven in
Nederland. U kunt kiezen uit 2 kaarten. Reist u vaak met
het openbaar vervoer? Dan is de persoonlijke OV-chipkaart
ideaal. U vraagt deze aan via ov-chipkaart.nl. Reist u af en
toe met het openbaar vervoer? Kies dan voor de anonieme
OV-chipkaart: onder meer te koop op NS-stations.

Met korting reizen
Om met korting te reizen heeft u een persoonlijke
OV-chipkaart nodig met een kortingsabonnement. Bij het
inchecken wordt uw korting automatisch verrekend.

Eenmalige chipkaart (los treinkaartje)
Deze is geschikt als u maar een enkele keer met de trein
reist. Dit losse treinkaartje met een chip erin vervangt het
voormalige papieren treinkaartje. U betaalt hiervoor het
volle tarief met een toeslag van € 1. Het kaartje is eenmalig te gebruiken en is pas geldig als u ermee incheckt.

Hulp op het station en vanuit huis

U heeft al een OV-chipkaart?
Zo maakt u deze geschikt voor NS

Verder bieden wij u op de volgende manieren hulp:
1. Top 10 meestgestelde vragen & antwoorden
op ns.nl/ovchipkaart
2. Oefenfilmpje op ns.nl/ovchipkaart over het activeren
van uw OV-chipkaart
3. Serviceforum: ns.nl/forum
4. Telefonische hulp bij de NS-kaartautomaat:
gratis telefoonnummer, 24 uur per dag bereikbaar
5. NS Servicezuil: 24 uur per dag gratis vragen stellen
aan een NS-medewerker via de informatieknop

Reist u voor het eerst met uw OV-chipkaart bij NS?
Activeer deze dan eenmalig. Dit gebeurt automatisch
zodra u bij een NS-kaartautomaat saldo op uw OV-chipkaart laadt. Heeft u al voldoende saldo op uw kaart? Kies
dan ‘Laden overige producten’ en vervolgens voor ‘Reizen
op saldo zonder NS-abonnement’.

Heeft u hulp nodig? Ga naar een van onze medewerkers op
het station.

Hoe werkt saldo laden?
• Houd uw OV-chipkaart voor de kaartlezer bij een
NS-kaartautomaat.
• Kies ‘Opladen saldo’ en volg de aanwijzingen op het
scherm. U kunt nu in- en uitchecken bij een paaltje of
poortje van NS of een andere treinvervoerder.

Meer weten? Kijk op ns.nl/ovchipkaart
Belt u toch liever? Bel dan onze Klantenservice op
030 - 75 15 155. Bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot
22.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
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Uitwijzer
Nico Hendriks exposeert

Verbondenheid
%LQQHQ6LQW-R]HIRRUGKHHUVWHHQVHUHQH
UHOLJLHX]HHQUHVSHFWYROOHVIHHU0HGHZHUNHUV
HQEHZRQHUVNHQQHQHQ]tHQHONDDU$OOHVYDQXLW
RSUHFKWHYHUERQGHQKHLG

menteel werd gewerkt. Na zijn pensionering heeft hij zich in 2010 aangesloten bij
het Collectief, een groep schilders die
vooral realistisch werkten en werken.
Mensen, dieren, stadsgezichten en landschappen zijn de favoriete onderwerpen
van Hendriks en zijn werken, waarbij potlood, houtskool, conté, pastel en acryl
In de jaren ‘60 is Hendriks begonnen met worden toegepast, zijn voornamelijk onteen aantal portrettekeningen, gemaakt staan naar eigen foto-opnames.
vanaf foto’s van bekende personen en
ook van mensen uit zijn directe omge- De overzichtsexpositie is tot 28 augustus
ving. Van 1995 tot 1999 heeft Hendriks te bezoeken in Sociaal Cultureel Centrum
lessen gevolgd bij Till Willems van de Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR
groep Tangram Rosmalen waar experi- Rosmalen.
ROSMALEN - Nico Hendriks (69), woonachtig in Rosmalen en lid van het Hinthams Kunstschilders Collectief, exposeert een dertigtal werken van
portrettekeningen uit de jaren ‘60, experimenteel uit de jaren ‘90 tot realistisch
werk uit het jaar 2000.

De beste zorg
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Tiramisuvlaai
€ 12.95
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Horizontaal
1. werkkleding; 7. weerkerend couplet; 12. mannetjeshond; 13. afscheidingsproduct van de nieren; 14. kledingstuk; 15. Hewlett-Packard (afk.); 17. bijbelse reus; 19. gespitste mond; 21. sanitaire inrichting; 22. vierhandig dier; 24. uitheemse vrucht; 27.
uitroep van afkeer; 28. behaaglijk; 30. plaats waar water uit de grond opborrelt; 31. Europa (afk.); 32. hoofdkaas; 33. gevangenis; 35. inhoudsmaat; 37. vogeleigenschap; 38. aangeboren aard of gestel; 41. end of ﬁle (afk.); 42. moederloos zeehondje; 44.
herenoverjas; 46. Europeaan; 47. gang van het paard; 48. korte dikke stok; 49. azijn; 50. vergrootglas; 52. deel van hals; 54. autoritaire bestuurder; 56. hertensoort; 58. vogelsoort; 61. bewoner van Oost-Europa; 62. betaalplaats; 64. desoxyribo nucleic acid
(afk.); 65. Europeaan; 67. naaldboom; 68. plaats in België; 70. loon van een artiest; 72. gevangenverblijf; 73. plaats in NoordHolland; 76. onderdeel van een soort; 77. United Nations (afk.); 78. middelpunt; 79. weg met bomen; 81. militaire rang (afk.);
82. rondedans; 83. plotseling opkomende gedachte; 84. Nederlandse norm (afk.); 86. verontschuldiging; 87. rangschikken.
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www.delekkerstevlaai.nl (naast FLEURIE)
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Prijswinnaar:
Marijke van Beureden
Rosmalen
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de oplossing inleveren bij Cappuccino of
per mail naar:
info@delekkerstevlaai.nl
onder de goede inzendingen wordt
elke week een heerlijke vlaai verloot.
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Win elke week een heerlijke vlaai van
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waarin particulieren, geen handelaren, de
kans krijgen om gebruikte spullen aan de
man te brengen. Entree 1,50. De opbrengst
gaat naar het scheidsrechterskorps in de
regio. Voor meer informatie en kraamverhuur, bel Rien van Breugel: 073 5514010.

5

Werken bij Sint Jozefoord

6WLFKWLQJ6LQW-R]HIRRUG
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Snuffelmarkt bij stadion
De Vliert
‘s-HERTOGENBOSCH - Op het terrein voor
stadion De Vliert van FC Den Bosch aan de
Victorialaan, wordt zondag 31 augustus van
09.00 tot 16.00 uur een snuffelmarkt georganiseerd door de Centrale Organisatie van
Voetbalscheidsrechters (COVS) Den Bosch
en omstreken. Er zullen 80 kramen staan

6LQW-R]HIRRUGRQWYLQJKHW*RXGHQ
.ZDOLWHLWVNHXUPHUNpQGHWRHNHQQLQJµ.RSORSHU
LQGH=RUJ¶YRRUGHKRJHNZDOLWHLWYDQ]RUJ
2Q]HNOHLQVFKDOLJKHLGYHUVWHUNWGHSHUVRRQOLMNH
EHWURNNHQKHLG

24
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49
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Verticaal
1. denksport; 2. ondernemingsraad (afk.); 3. goede geest in sprookjes; 4. verslaafde aan harddrugs; 5. stumperd; 6. op voorwaarde dat; 7. terugreis; 8. marterachtig roofdier; 9. bedorven; 10. maanstand (afk.); 11. niet beschonken; 16. kookgerei; 18.
algemene ouderdomswet (afk.); 20. gehoororgaan; 21. waterkant; 23. leesteken; 25. smeervloeistof; 26. familielid; 27. bult; 29.
voorzegger bij toneelstukken; 32. jonggeborene; 34. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 36. soort gebak; 37. pulverig;
39. planeet die wij bewonen; 40. zichzelf voortstuwend projectiel; 42. opkoper van gestolen goed; 43. keurkorps; 45. Koninklijk
Nederlands Persbureau (afk.); 46. dierenmond; 51. gewicht; 53. plechtige belofte; 54. opgekropte wrok en maatgevoel; 55.
grap; 56. Zuid-Afrikaanse munt; 57. oliemaatschappij; 59. genoeg gekookt; 60. oxideren; 62. kundigheid; 63. Amerikaans
ruimtevaartuig; 66. sullig persoon; 67. mannetjesbij; 69. bontgekleurde papegaai; 71. bitter vocht; 73. maaigereedschap; 74.
vrouwentijdschrift; 75. deel van gebit; 78. biljartstok; 80. ontkenning; 82. rekening-courant (afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).
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OVERTUIG UZELF EN KOM ONZE MACHINES TESTEN
Weijen
77a
Weijen
77a, 5388 HM Nistelrode
5388 HM Nistelrode
tel.
0412
- 611004
tel.
0412
- 611004
www.vanliempdtuinenpark.nl
www.vanliempdtuinenpark.nl

DOE MEE EN WIN!!!

Zie onze
onze site
site voor de maandelijkse
maandelijkse prijsvraag
Zie
prijsvraag

Fiets mee langs De Groene Vesting

3 Dolle
Verkoopdagen
In Rosmalen bij

Boetiek WILLEMIEN
Achter de Driesprong 10

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23 juli 2014
24 juli 2014
25 juli 2014

Alle restanten voor
€ 20,- / € 30,- / € 35,Lingerieverkoop:
B-H’s
T-Shirt BH
Nachthemden
Pyjama’s

€ 12,€ 15,€ 10,€ 13,-

Kom langs en grijp uw kans

TRV-Bernheze.nl
FIETS3DAAGSE
29 - 30 - 31 juli

Happen & Stappen en Happen & Trappen

DE CULINAIRE FIETS- en WANDELROUTES
www.Klaverbladroutes.nl
Wonen totaal
Tegels & Sanitair Toon
den Otter Empel. Grote
showroom, grote voorraad, lage prijzen. Deken
Pompenstraat 46. 0736421530 Empel

Markten / Evenementen
open van 08:30 tot 15:30
entree € 2,50
kinderen t/m 12 jaar gratis,
parkeren GRATIS
Info: zie onze website

PARIJSE MARKT BERLICUM zon 27 juli. 225 kramen oude spullen, live
muziek. Kinderamusement. Entree €3,50 voor
volw. kinderen onder
geleide t/m 12 jaar gratis.
vanaerlebv.nl

togenbosch in 1629 lang
geleden? Niet als u op een
van de hieronder genoemde zondagen met Stichting
De Groene Vesting per
fiets op verkenning uitgaat
naar de dijkenlinie van 42
kilometer lang. Frederik
Hendrik liet deze dijken
destijds in 3 weken aanleggen om Den Bosch te
kunnen veroveren op de
Spanjaarden. Door de
loop van de Dommel en de
Aa aan de buitenzijde van
de linie te verplaatsen en
de ondergelopen polder
leeg te malen met 23 Rosmolens, wist Frederik Hendrik Den Bosch in te nemen. Dit beleg was een
ongekende prestatie van
Lijkt het beleg van ‘s-Her- de zijde van de Staatsen.
REGIO - In 1629 verdedigde de stad ’s-Hertogenbosch zich door het gebied buiten de muren
onder water te zetten. Niet
voor niets werd ‘s-Hertogenbosch in die tijd ‘De
Moerasdraak’ genoemd.
De geschiedenis leerde
dat de stad niet in te nemen was. Totdat Frederik
Hendrik voor de stad verscheen met een leger dat
bestond uit 24.000 soldaten en evenveel mensen
om loopgraven en dijken
aan te leggen en voor allerlei andere diensten zoals de voorziening van
voedsel voor mens en
dier.

Frederik Hendrik, zoon van
Willem van Oranje, heeft
door de inname van ’sHertogenbosch de strijd
tegen Spanje een definitieve wending gegeven.
Daarmee heeft hij de basis
gelegd voor het stichten
van een zelfstandige staat
die uiteindelijk Nederland
werd met een ‘Oranje’ als
staatshoofd. En dit speelde zich allemaal af rondom de stad, ook in Rosmalen,
Berlicum,
Sint-Michielsgestel, Den
Dungen, Vught en Vlijmen.
Nog altijd is die linie van
toen in het landschap
rondom Den Bosch zichtbaar. Maar de linie komt
pas echt tot leven door de

informatie die u krijgt tijdens de fietstocht langs
een deel van de linie. En
daar neemt de stichting u
graag mee naar toe, maar
dan dient u wel naar een
van de genoemde startplaatsen te komen.

bosch; route de noordwestelijke route, Orthen,
Engelen en Empel; aanvang 13.00 uur; inschrijven via info@degroenevesting.nl; info bij Geert
Loeffen, tel. 06 51659685.

Fietstocht ‘Landschap van
de beleving’ op 7 september en 5 oktober: lengte
29 km; startpunt Pettelaarse Schans, bij restaurant
Croy; route: de zuidoostelijke route via Den Dungen, Sint-Michielsgestel,
Vught; aanvang 13.00 uur;
Fietstochten en startinschrijven via info@deplaats
Fietstocht ‘Landschap van groenvesting.nl; info bij
ontwikkeling’ op 27 juli en Teun Holla, tel. 06
21 september: lengte 32 13465544.
km; startpunt d’n Boerderij, Herven 52 ‘s-Hertogen-

Stichting De Groene Vesting vraagt een sponsorbijdrage 3 euro per persoon,
ter plaatse te voldoen.
Meer informatie: www.degroenevesting.nl.

Primeur Van den Udenhout: e-Golf nu in de showroom
‘s-HERTOGENBOSCH
Autobedrijf Van den
Udenhout heeft sinds afgelopen week een primeur in huis: de e-Golf.
De elektrische versie van
de populaire Volkswagen
Golf, welke u kennis laat
maken met innovatieve
technieken. Roel van
Tongerlo,
e-specialist
Van den Udenhout: “We
combineren onze meest
populaire model, met de
toekomst van elektrisch
rijden. Mooier kan niet,
toch?”
De e-Golf in de showroom van Autobedrijf Van den Udenhout.
De Golf is al vele jaren
een vaste waarde in het
aanbod van Volkswagen.
Het model is een icoon
en staat voor comfort en
duurzaam. Die duurzaamheid krijgt met de eGolf een extra lading. Hij
rijdt fluisterstil en stoot
geen Co² uit. Bij zakelijk
gebruik komt deze uitvoering in aanmerking
voor 4% bijtelling! Ondernemers profiteren ook
nog eens van een milieuinvesteringsaftrek van
10.559. De e-Golf is er
vanaf 35.490,-. De eGolf heeft een leaseprijs
vanaf 685,- incl. BTW.
Easy Electric
Nog blijer wordt de e-Golf
rijder ongetwijfeld van de
(stroom)kosten. Voor nog
geen 3,- kan er 100 kilometer worden gereden.
Het laden van de accu’s
kan via het stopcontact,
een laadpunt of een snellader. In het laatste geval
is binnen een half uur
80% van de accu ‘gevuld’. Er is ook een abonnementsvorm genaamd
‘Easy Electric’, waarin onderhoud,
verzekering,
een thuis laadpunt en
voor 10.000 kilometer
aan groene stroom inbegrepen zit.

Roel van Tongerlo: “Wij
willen ons op het gebied
van elektrisch rijden
steeds meer profileren in
de regio. We zien dat het
hier bruist op het gebied
van automotive. Er zijn
bijzondere en innovatieve projecten te vinden.
Verder staat het bedrijfsleven open voor elektrisch rijden en zijn er re-

latief veel mensen die van Van den Udenhout.
kiezen voor een elektri- Vragen zijn: wat is de
restwaarde? Hoe milieusche auto.”
vriendelijk is de e-Golf?
Bij Van den Udenhout Waar kan ik de auto oplaweten ze dat de consu- den? Kan ik met de auto
ment veel vragen heeft op vakantie?
als het gaat om elektrisch rijden. “Onze e- Roadshow
specialist staat u graag De komende tijd zal de
te woord om alle vragen nieuwe elektrische auto
te beantwoorden”, zegt van Volkswagen op diverKurt Verhees, directeur se plaatsen opduiken.

“We gaan een roadshow
door de regio maken.”
Daarnaast doet Van den
Udenhout mee aan het
deelvervoer-project op
Strijp-S in Eindhoven.
Kurt Verhees: “Kom naar
onze showroom en test
zelf de voordelen van
elektrisch rijden!”

!

Plaats tegen een voordelig tarief *
uw rubrieksadvertentie in dit blad,
of in een van onze zusterbladen.
Bel

gratis met:

0800-0995533 (Limburg)
0800-0240202 (Brabant)
voor meer informatie en
het opgeven van uw rubrieksadvertentie.
* Tarieven en combinaties kunt u telefonisch opvragen.

Berichten gemeente Maasdonk
Inbrekers gaan niet met vakantie
De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of dagjes uit. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn.
Om een inbraak te voorkomen kunt u de volgende tips opvolgen.
Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij
kunnen op uw woning letten en deze een bewoonde indruk
geven. Bijvoorbeeld door de post weg te halen, de auto af
en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te
doen. Bij deze Streekwijzer treft u een burenkaart als bijlage
aan. Hierop kunt u uw vakantiegegevens noteren en deze
kaart achterlaten bij uw buren. Deze kaart dient ook als geheugensteuntje voor wat u met elkaar afgesproken heeft
om uw woning een bewoonde indruk te geven tijdens uw
vakantie.
Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden uit uw woning terwijl u er niet bent) direct
de politie (112) moeten bellen. Snel alarm slaan betekent
een grotere kans om inbrekers te pakken.

Avondopenstellingen
Van 4 juni tot en met 9 juli is er voor Publiekszaken op
woensdag een extra avondopenstelling van 17.00 tot 19.00
uur. Dit betekent dat u in die weken voor producten van
Burgerzaken ook op woensdagavond een afspraak kan maken. Van 14 juli tot en met 13 augustus is het gemeentehuis
op dinsdagavond en woensdagavond gesloten.

Afscheidsboek
gemeente Maasdonk
Lever voor 1 augustus uw verhaal of foto in!
Weet u nog een bijzonder
verhaal over Maasdonk? Een
verhaal dat echt niet mag
ontbreken in het afscheidsboek? Of hebt u een opmerkelijke foto van Maasdonk?
Mail deze dan voor 1 augustus naar Afscheidsboek@
Maasdonk.nl. U kunt uw verhaal of foto ook afgeven aan
de balie van het gemeentehuis.
Ook de jeugd mag verhalen
en foto’s insturen!
Zo’n boek samenstellen kan
natuurlijk alleen met de hulp
van alle inwoners. Het wordt
een boek van ons allemaal.
Bijzondere momenten, opmerkelijke verhalen, verhalen
over gewone mensen, over
het dagelijkse leven in onze
dorpen. Ook de jeugd mag
verhalen en foto’s van Maasdonk insturen!

Een blijvende herinnering
College van burgemeester en
wethouders en omroep Vladeracken namen samen het
om een afscheidsboek te laten maken, als afscheidscadeau voor de inwoners. Een
boek over de korte historie
van Maasdonk. Een boek dat
een blijvende herinnering
voor ons allemaal moet blijven; een ode aan Geffen, Nuland en Vinkel.

Voor de thuisblijvers; let op insluipers
Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor
gaan. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar
heel even naar de buren, boodschappen doen of even naar
boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen
kostbare spullen in het zicht.

Meer informatie
De campagne ‘Inbrekers gaan niet met vakantie’ vindt plaats
in de zomerperiode. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan
op de website www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne.
Voor informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, PKDaarnaast blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor VW-bedrijven en meer preventietips om veilig te wonen zie
goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Een www.politiekeurmerk.nl/bewoner.
goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Vraag hierover advies aan een
PKVW-bedrijf.

Vergunningen / Ontheffingen

Milieu

Bekendmaking

Meldingen 8.40

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk heeft besloten om op de persoonslijst
van: R.J. Szwedziak, geboren 10-05-1974 per 10 juni 2014
gegevens op te nemen over vertrek naar een onbekend
land. Op deze bekendmaking is procedure 3 van toepassing,
deze loopt vanaf 8 juli 2014.

Burgemeester en wethouders van Maasdonk maken bekend,
dat de volgende melding(en) als bedoeld in artikel 8.40 van
de Wet milieubeheer is (zijn) ingekomen:
- d.d. 26 juni 2014 melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een inrichting (Cafetaria-eetcafé ’t Centrum) op
de locatie Zandstraat 6 te Nuland;
- d.d. 26 mei 2014 melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, uitbreiding van het bedrijf met
een vastemest-opslag en 2 hygienesluizen op de locatie
Vreestraat 12 te Geffen;
- d.d. 8 juli 2014 (aangevuld op 9 juli 2014) voor het plaatsen van een mobiele puinbreker gedurende 3 dagen aan
de Papendijk 3 te Nuland. Aanvang van de werkzaamheden wordt verwacht in week 31 van dit jaar.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk heeft besloten om op de persoonslijst
Inleveren kan tot 1 augustus van: D.C. Rojas Semko, geboren 10-11-1994 per 10 juni 2014
Het boek wordt samenge- gegevens op te nemen over vertrek naar een onbekend
steld door Henk Buijks land.
(streekhistoricus) en Mechtilde Meijer (schrijfster). Zij ma- Op deze bekendmaking is procedure 3 van toepassing, deze
ken een keuze uit de inzen- loopt vanaf 9 juli 2014.
dingen. Wilt u niet dat de
samenstellers van het boek
u benaderen? Dan kunt u Het college van burgemeester en wethouders van de geook anoniem uw verhaal in- meente Maasdonk hebben besloten tot het verlenen van
leveren. Lever in voor 1 au- een kapvergunning voor:
gustus. Anders komt het niet - het kappen van een haagbeuk op de locatie Dissel 13 te
in het boek.
Nuland
Op deze bekendmaking is procedure 3 van toepassing.

Verleende kapvergunning

Ter inzage: 6 weken in het gemeentehuis van Maasdonk
Bedenkingen: niet mogelijk
Maasdonk, 18 juli 2014
namens burgemeester en wethouders van Maasdonk,
coördinator Vergunningen,
P.M.M. van der Heijden

W E G W I J Z E R
GEMEENTEHUIS MAASDONK:
Bezoekadres
Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN.
tel. 073 - 53 42 100
fax. 073 - 53 21 945
Correspondentieadres:
Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN.
E-mail:postbus5@maasdonk.nl
Internet:www.maasdonk.nl
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.
Openingstijden: woensdagmiddag van 13.30 uur
tot 15.30 uur (alleen voor publiekszaken)

ling) brengen naar milieustation Kruisstraat,
Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/ Rosmalen.
Het milieustation is open op woensdag en vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot
16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.
MELDPUNT OPEN BARE WERKEN
Voor meldingen over schades aan gemeentelijke
eigendommen kunt u contact opnemen met het
gemeentehuis, 073 - 53 42 100.
De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

OPENBARE WERKEN MAASDONK
Adres: Zandstraat 43a te Nuland,

RIOOLSTORINGEN
Voor storingen aan de openbare riolering kunt u
contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53
42 100.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT
Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen beta-

KLACHTEN LEGEN MINICONTAINER
Voor klachten over het legen van uw groene of

grijze minicontainer, kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de Afvfalstoffendienst in
‘s-Hertogenbosch, 073 - 61 56 513.
MELDING DEFECTEN
OPENBARE VERLICHTING
Voor defecten aan de openbare verlichting kunt u
tijdens kantooruren bellen naar het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. Graag ook het lichtmastnummer vermelden.
SPREEKUREN
Burgemeester R.H. Augusteijn
Wethouder J.G.J. Moon-Van der Biezen
Wethouder M.J.M van de Ven
Wethouder B.H.M. Brands
Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat, 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of
een van de wethouders spreken.
BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en
tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in
het gemeentehuis van Maasdonk.
POLITIE
112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad
0900 - 8844 voor aangifte, vragen,
meldingen (lokaal tarief )
0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem
www.politie.nl/brabant-noord voor
internetaangifte en informatie
ZORGLOKET
Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 12.30 uur en dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

Bestemmingsplannen

BESTEMMINGSPLANNEN
OPENBARE BEKENDMAKING
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “KERNEN MAASDONK,
HERZIENING HEESTERSEWEG 9
GEFFEN”
Herziening Heesterseweg 9 Geffen
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de
gemeenteraad in de vergadering van 8 juli 2014 het bestemmingsplan “Kernen Maasdonk, herziening Heesterseweg 9 Geffen” ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmingsplan Kernen Maasdonk 2006. Het bestemmingsplan voorziet erin dat de bestemming van het perceel, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie C, nummer 4730,
wordt herzien ten behoeve van het verplaatsen van het
bouwvlak voor de woning in westelijke richting.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 21 juli 2014
gedurende 6 weken elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur,
op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in de publieksruimte van
het gemeentehuis ter visie. Het plan is in te zien via de
link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1671.
BPKM2014DG000084-01VA
Beroep
Tegen het besluit kan binnen de termijn van tervisielegging
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20091, 2500 EA te
Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan
wel door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te hebben
gemaakt.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1671.
BPBG2013PP000072-01VA
Beroep
Tegen dit besluit kan binnen de termijn van tervisielegging
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20091, 2500 EA te
Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan
wel door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te hebben gemaakt.

OPENBARE BEKENDMAKING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
“BUITENGEBIED MAASDONK,
HERZIENING HOOLSTRAAT ONG.
(NAAST 8A) NULAND” EN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING
VOOR DE ACTIVITEIT BOUWEN

Het indienen van een beroep schorst de werking van het
vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan
gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om
voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het besluit van de gemeenteraad
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij
binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Herziening Hoolstraat ong. (naast 8a) Nuland
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de
gemeenteraad in de vergadering van 8 juli 2014 het bestemmingsplan “Buitengebied Maasdonk, herziening Hoolstraat ong. (naast 8a) Nuland” ongewijzigd heeft vastgesteld. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
is tevens meegenomen in de gecoördineerde voorbereiding
van deze besluiten.

Maasdonk, 18 juli 2014
Burgemeester en Wethouders van Maasdonk,
Namens deze
Coördinator werkeenheid Beleid
W.C.M. van Veghel

OPENBARE BEKENDMAKING
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED MAASDONK, HERZIENING KRAAIJEVEN/
LEIWEG ONG. GEFFEN”

Herziening Kraaijeven/Leiweg ong. Geffen
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de
gemeenteraad in de vergadering van 8 juli 2014 het bestemmingsplan “Buitengebied Maasdonk, herziening
Kraaijeven/Leiweg ong. Geffen” ongewijzigd heeft vastgeHet indienen van een beroep schorst de werking van het steld.
vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan
gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om Het bestemmingsplan betreft een herziening van het bevoorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij stemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012. Het bestemde voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de mingsplan voorziet er in dat de bestemming van drie perRaad van State. Zowel voor het indienen van een beroep- celen grond langs de Kraaijeven/Leiweg wordt herzien voor
schrift als een verzoek om voorlopige voorziening is grif- het juridisch/planologisch bestemmen van drie woningen,
fierecht verschuldigd. Het besluit van de gemeenteraad conform de visie “Geffen – Oss”. Bovendien bevat het betreedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij stemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid waardoor de
binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een bouw van nog twee woningen op twee andere percelen
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.
langs de Kraaijeven/Leiweg mogelijk is.
Maasdonk, 18 juli 2014
Burgemeester en Wethouders van Maasdonk,
Namens deze
Coördinator werkeenheid Beleid
W.C.M. van Veghel

OPENBARE BEKENDMAKING
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED MAASDONK, HERZIENING OUDE BAAN
ONG. (TUSSEN 6-10) GEFFEN”

Het bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012. Het plan
voorziet erin dat de bestemming van het perceel, kadastraal bekend gemeente Nuland, perceel sectie E, nummer
378, wordt herzien ten behoeve van de bouw van een woning.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht activiteit bouwen met bijbehorende stukken liggen vanaf 21 juli
2014 gedurende 6 weken elke werkdag van 08.30 tot 12.30
uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in de publieksruimte van
het gemeentehuis ter visie. Het plan is in te zien via de
link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1671.
BPBG2013PP000078-01VA
Beroep
Tegen deze besluiten kan binnen de termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20091, 2500
EA te Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpomgevingsvergunning kenbaar hebben gemaakt, dan wel door belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad
kenbaar te hebben gemaakt. Voor de mogelijkheid van beroep worden de twee besluiten als één besluit aangemerkt.
Het indienen van een beroep schorst de werking van het
vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan
gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om
voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het besluit van de gemeenteraad
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij
binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 21 juli 2014
gedurende 6 weken elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur,
op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in de publieksruimte van
het gemeentehuis ter visie. Het plan is in te zien via de
link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1671.
Maasdonk, 18 juli 2014
BPBG2012PP000069-01VA
Burgemeester en Wethouders van Maasdonk,
Namens deze
Beroep
Tegen dit besluit kan binnen de termijn van tervisielegging Coördinator werkeenheid Beleid
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht- W.C.M. van Veghel
spraak van de Raad van State, Postbus 20091, 2500 EA te
Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan
wel door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te hebben gemaakt.

Herziening Oude Baan ong. (tussen 6-10) Geffen
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de
gemeenteraad in de vergadering van 8 juli 2014 het bestemmingsplan “Buitengebied Maasdonk, herziening Oude
Baan ong. (tussen 6-10) Geffen” ongewijzigd heeft vastgeHet indienen van een beroep schorst de werking van het
steld.
vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan
Het bestemmingsplan betreft een her- ziening van het be- gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om
stemmingsplan Buitengebied Maas- donk 2012. Het be- voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij
stemmingsplan voorziet er in dat de bestemming van het de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
perceel, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie D, Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepnummer 393, wordt herzien voor natuurdoeleinden en voor schrift als een verzoek om voorlopige voorziening is grifhet juridisch/planologisch bestemmen van één tot drie wo- fierecht verschuldigd. Het besluit van de gemeenteraad
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij
ningen.
binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 21 juli 2014
gedurende 6 weken elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur, Maasdonk, 18 juli 2014
op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en dinsdag- Burgemeester en Wethouders van Maasdonk,
avond van 17.00 tot 19.00 uur in de publieksruimte van Namens deze
het gemeentehuis ter visie. Het plan is in te zien via de Coördinator werkeenheid Beleid
W.C.M. van Veghel
link:

OPENBARE BEKENDMAKING VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
“KERNEN MAASDONK, HERZIENING BRUGSTRAAT 59 VINKEL”
Herziening Brugstraat 59 Vinkel
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de
gemeenteraad in de vergadering van 8 juli 2014 het bestemmingsplan “Kernen Maasdonk, herziening Brugstraat 59 Vinkel” ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmingsplan Kernen Maasdonk 2006. Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van een bestaand bouwvlak
om daarmee een woning op het perceel Brugstraat 59 te
Vinkel mogelijk te maken. De huidige woning wordt gesloopt.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 21 juli 2013 ge-

durende 6 weken elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur, op
woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en dinsdagavond
van 17.00 tot 19.00 uur in de publieksruimte van het gemeentehuis ter visie. Het plan is in te zien via de link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1671.BPKM2013DV000081-01VA
Beroep
Tegen dit besluit kan binnen de termijn van tervisielegging
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20091, 2500 EA te
Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan
wel door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te hebben gemaakt.
Het indienen van een beroep schorst de werking van het
vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift
als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd. Het besluit van de gemeenteraad treedt in
werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze
termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend.
Maasdonk, 18 juli 2014
Burgemeester en Wethouders van Maasdonk,
Namens deze
Coördinator werkeenheid Beleid
W.C.M. van Veghel

Wet geluidhinder

E, nummer 378 een hogere grenswaarde te worden vastgesteld als bedoeld in artikel 83 lid 1 van de Wet geluidhinder.
Voor deze woning zal een hogere gevelbelasting gaan gelden dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer uit de Wet geluidhinder.

Uitgifte bouwkavel Verlengde De
Run – Geffen

Tegen het ontwerpbesluit is tijdens de ter visie ligging van
22 april 2014 tot 3 juni 2014 geen zienswijze ingediend. Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk hebben het besluit tot vaststelling van hogere geluidsgrenswaarden op 8 juli 2014 genomen.

In het tweede kwartaal van 2013 hebben wij een aanvang
gemaakt met de verkoop een aantal kavels in het plan Verlengde de Run te Geffen. Op dit moment bieden wij de nog
resterende kavel binnen het plan aan. Het betreft een kavel
langs De Schouw (kavel nr. 6) voor een vrijstaande woning.
Deze kavel bieden wij aan ‘n ieder te koop aan:
Het besluit, het aanvraagformulier en de daarbij behorende - kavel voor de bouw van een vrijstaande woning langs De
stukken liggen vanaf 21 juli 2014 gedurende zes weken elke Schouw. De kavel is 517 m2 groot. De prijs bedraagt €
werkdag tussen 08.30 en 12.30 uur, op woensdagmiddag 168.025,- ex BTW (€ 203.310,25 incl. BTW)
van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdagavond tussen 17.00
en 19.00 uur voor een ieder ter inzage in de publieksruimte Als er meerdere belangstellende voor de kavel(s) zijn dan
van het gemeentehuis van Maasdonk aan het Dorpsplein 9 zal de uitgifte van de grond plaats vinden via loting.
te Geffen.
Heeft u interesse in de koop van bovengenoemde kavel dan
Als u het niet eens bent met ons besluit tot het vaststellen kunt u een brief sturen naar Postbus 5, 5386 ZG te Geffen of
van de hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare ge- een e-mail sturen naar postbus5@maasdonk.nl. Vermeld u
luidsbelasting, dan kunt u op grond van artikel 145 en 146 alstublieft zo volledig mogelijk uw contactgegevens. Dat
van de Wet geluidhinder juncto hoofdstuk 20 van de Wet maakt het voor ons eenvoudiger om snel met u in contact
Milieubeheer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht- te komen. Uiteraard hebt u zich als mogelijke kandidaat
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s- vooraf door een hypotheekverstrekker laten informeren of u
Gravenhage. Volgens hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer de aankoop van de kavel plus de bouw van de woning gefistaat overigens beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak nancierd kan krijgen. Op onze website (www.maasdonk.nl)
van de Raad van State enkel open voor belanghebbenden kunt u uitgebreide informatie vinden over de mogelijkheden
die een zienswijze naar voren hebben gebracht of belang- van het plan en de bijbehorende (bouw)eisen.
hebbenden die kunnen aantonen dat hen niet kan worden
verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht. In Tot slot
het beroepschrift moet gemotiveerd worden aangegeven Vanaf vrijdag 4 juli 2014 ligt in het gemeentehuis de verkawaarom u het niet eens bent met de beslissing.
velingstekening ter inzage en kunt u deze ook via onze
website www.maasdonk.nl raadplegen. De voorschriften van
Voorlopige voorziening
het bestemmingsplan kunt u ook via onze website raadpleHet besluit wordt van kracht na afloop van de beroepster- gen. U kunt deze via onze website onder plannen en projecmijn, tenzij tijdens deze termijn een verzoek om voorlopige ten, Geffen stedelijk gebied, Bestemmingsplan Verlengde de
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afde- Run raadplegen (https://www.maasdonk.nl/actueel/plannenling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
en-projecten/bestpl-verl-run/).

Heesterseweg 9 te Geffen
Burgemeester en wethouders maken op grond van de Wet
geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht het volgen- Maasdonk, 18 juli 2014,
de bekend.
Burgemeester en wethouders van Maasdonk,
Vanwege het wegverkeerslawaai dienen voor de bouw van Voor dezen,
één woning op de locatie Heesterseweg 9 te Geffen, kadas- Coördinator Beleid,
traal bekend gemeente Geffen, sectie C, nummer 4730 ho- W.C.M. van Veghel
gere grenswaarden te worden vastgesteld als bedoeld in artikel 83 lid 1 van de Wet geluidhinder. Voor deze woning
zullen hogere gevelbelastingen gaan gelden dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer uit de Wet Kraaijeven/Leiweg ongenummerd te Geffen
geluidhinder.
Burgemeester en wethouders maken op grond van de Wet
geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht het volgenTegen het ontwerpbesluit is tijdens de ter visie ligging van de bekend.
31 maart 2014 tot 12 mei 2014 geen zienswijze ingediend.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk Vanwege het wegverkeerslawaai dienen voor de bouw van
hebben het besluit tot vaststelling van hogere geluidsgrens- drie woningen op de locatie Kraaijeven/Leiweg ongenumwaarden op 8 juli 2014 genomen.
merd te Geffen, kadastraal bekend gemeente Geffen, sectie
D, nummers 350, 1073 en 1102 hogere grenswaarden te
Het besluit, het aanvraagformulier en de daarbij behorende worden vastgesteld als bedoeld in artikel 83 lid 1 van de
stukken liggen vanaf 21 juli 2014 gedurende zes weken elke Wet geluidhinder. Voor deze woningen zullen hogere gevelwerkdag tussen 08.30 en 12.30 uur, op woensdagmiddag belastingen gaan gelden dan de voorkeursgrenswaarde van
van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdagavond tussen 17.00 48 dB voor wegverkeer uit de Wet geluidhinder.
en 19.00 uur voor een ieder ter inzage in de publieksruimte
van het gemeentehuis van Maasdonk aan het Dorpsplein 9 Tegen het ontwerpbesluit is tijdens de ter visie ligging van
te Geffen.
22 april 2014 tot 3 juni 2014 geen zienswijze ingediend. Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdonk hebAls u het niet eens bent met ons besluit tot het vaststellen ben het besluit tot vaststelling van hogere geluidsgrensvan de hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare ge- waarden op 8 juli 2014 genomen.
luidsbelasting, dan kunt u op grond van artikel 145 en 146
van de Wet geluidhinder juncto hoofdstuk 20 van de Wet Het besluit, het aanvraagformulier en de daarbij behorende
Milieubeheer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht- stukken liggen vanaf 21 juli 2014 gedurende zes weken elke
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s- werkdag tussen 08.30 en 12.30 uur, op woensdagmiddag
Gravenhage. Volgens hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdagavond tussen 17.00
staat overigens beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak en 19.00 uur voor een ieder ter inzage in de publieksruimte
van de Raad van State enkel open voor belanghebbenden van het gemeentehuis van Maasdonk aan het Dorpsplein 9
die een zienswijze naar voren hebben gebracht of belang- te Geffen.
hebbenden die kunnen aantonen dat hen niet kan worden
verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht. In Als u het niet eens bent met ons besluit tot het vaststellen
het beroepschrift moet gemotiveerd worden aangegeven van de hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare gewaarom u het niet eens bent met de beslissing.
luidsbelasting, dan kunt u op grond van artikel 145 en 146
van de Wet geluidhinder juncto hoofdstuk 20 van de Wet
Voorlopige voorziening
Milieubeheer beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtHet besluit wordt van kracht na afloop van de beroepster- spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’smijn, tenzij tijdens deze termijn een verzoek om voorlopige Gravenhage. Volgens hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afde- staat overigens beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
van de Raad van State enkel open voor belanghebbenden
die een zienswijze naar voren hebben gebracht of belangMaasdonk, 18 juli 2014,
hebbenden die kunnen aantonen dat hen niet kan worden
verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht. In
Burgemeester en wethouders van Maasdonk,
het beroepschrift moet gemotiveerd worden aangegeven
Voor dezen,
waarom u het niet eens bent met de beslissing.
Coördinator Beleid,
W.C.M. van Veghel
Voorlopige voorziening
Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij tijdens deze termijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Hoolstraat ongenummerd (naast 8a) te Nuland
Burgemeester en wethouders maken op grond van de Wet
geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht het volgen- Maasdonk, 18 juli 2014,
de bekend.
Burgemeester en wethouders van Maasdonk,
Vanwege het wegverkeerslawaai dient voor de bouw van Voor dezen,
één woning op de locatie Hoolstraat ongenummerd (naast Coördinator Beleid,
8a) te Nuland, kadastraal bekend gemeente Nuland, sectie W.C.M. van Veghel

Wet geluidhinder

Wet geluidhinder

Bouwen

Meer informatie?
Voor vragen of voor meer informatie over de verkoop en de
verkoopvoorwaarden kunt u contact opnemen mevrouw M.
van Griensven. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt
u contact opnemen met de afdeling Vergunningen.

Verleende gebruiksvergunning(en)
Burgemeester en wethouders van Maasdonk hebben
- op 8 juli 2014 een gebruiksvergunning verleend aan Stichting 44 jaar Vinkel voor het tijdelijk plaatsen en gebruiken
van een tent op 23 augustus 2014 voor het evenement 44
jaar Stichting carnaval Vinkel op de locatie Pastoor Vogelsplein ongenummerd te Vinkel.
Op deze bekendmaking is procedure 3 van toepassing

Ontvangen aanvragen
omgevingsvergunning
Reguliere procedure
- Op 7 juli 2014 voor de activiteit het (ver)bouwen van een
bouwwerk voor het renoveren van het dak en plaatsen
dakkapel op de locatie Marie Trompstraat 5 te Nuland;
- op 7 juli 2014 voor de activiteit slopen voor het slopen
van agrarische schuren op de locatie Wolfdijk 3a te Nuland;
- op 3 juli 2014 voor de activiteit slopen voor het verwijderen van golfplaten op de locatie De Gement 5 te Geffen;
- op 2 juli 2014 voor de activiteit slopen voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een monumentale
boerderij op de locatie Elst 10 te Geffen;
- op 24 juni 2014 voor de activiteit kappen voor het kappen
van een apenboom en voor de activiteit het (ver)bouwen
van een bouwwerk voor het uitbreiden van een woning op
de locatie Zandstraat 26 te Nuland.
Tegen deze (bouw)plannen kan nog geen bezwaar worden
gemaakt.

Reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van Maasdonk hebben
reguliere omgevingsvergunning verleend:
- Op 8 juli 2014 voor de activiteit het (ver)bouwen van een
bouwwerk en voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van een garage/berging op de locatie Rijksweg 41 te Nuland;
- Op 8 juli 2014 voor de activiteit het (ver)bouwen van een
bouwwerk en voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van een ligboxenstal op de locatie Vreestraat 12 te Geffen;
- Op 8 juli 2014 voor de activiteit het (ver)bouwen van een
bouwwerk en voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan voor het gedeeltelijk ophogen van het dak van
een landbouwloods en het gebruik daarvan als caravanstalling op de locatie Zevenvierendeelll 4 te Nuland;
- Op 7 juli 2014 voor de activiteit milieuneutraal veranderen
van een inrichting voor de inrichting op de locatie Kaathoven 21 te Vinkel.
Op deze bekendmaking is procedure 3 van toepassing.

Vergaderingen

Procedures

Raadsbesluiten
Op 8 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Maasdonk vergaderd. Onder meer de volgende besluiten werden genomen:
- De raad benoemde de heer J.Wissink als plaatsvervangend raadsgriffier met ingang van 8 juli 2014 tot de herindeling van 1 januari 2015.
- De raad stelde de Driemaandsrapportage begroting 2014
vast.
- De raad benoemde de heer Brands en de heer van de
Ven tot lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Heesch West en de heer Augusteijn
tot waarnemend lid.
- De raad stelde het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernen
Maasdonk, herziening Brugstraat 59 Vinkel’ ongewijzigd
vast net als het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied
Maasdonk, herziening Hoolstraat ong.(naast 8a)Nuland’.
- De raad stelde Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Maasdonk vast.
- De raad stelde ook het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Maasdonk,herziening Kraaijeven/Leiweg ong.Geffen’ ongewijzigd vast net als het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Maasdonk, herziening Oude Baan
ong.(tussen 6-10)Geffen’ en het ontwerpbestemmingsplan
‘Kernen Maasdonk, Heesterseweg 9 Geffen’.

spraak hiervoor kunt u contact opnemen
met de betreffende werkeenheid.
Tijdens de hoorzitting zal alleen worden
gehoord, er zal niet op reacties worden ingegaan.
Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt dat in de besluitvorming zal worden
meegenomen.
3. BEZWAAR
Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit (bijvoorbeeld een vergunning), dan kunt u binnen zes weken na
de dag van verzending van het betreffende
besluit een bezwaarschrift hiertegen indienen. De datum van verzending staat vermeld in het besluit en in de publicatie.

1. TER INZAGE EN INFORMATIE
Niet van toepassing
2. INDIENEN ZIENSWIJZE
Gedurende de termijn van ter visie legging
kan eenieder zijn of haar zienswijze op
het/de voornemen(s) bij voorkeur schriftelijk of anders mondeling kenbaar maken
bij het College van burgemeester en wethouders van Maasdonk, Postbus 5, 5386
ZG Geffen.
Zij die hun reacties op genoemde
project(en) mondeling aan ons College
kenbaar willen maken, kunnen binnen 3
weken na de datum van de ter visielegging
om een hoorzitting verzoeken. Voor een af-

Bij sommige besluiten is niet de datum
van verzending, maar de datum van publicatie doorslaggevend voor de termijn
waarbinnen een bezwaarschrift kan worden
ingediend. Als dat het geval is, staat dat
vermeld bij het betreffende besluit (bijvoorbeeld bij verkeersbesluiten).
Een bezwaarschrift kunt u indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (vaak het college van burgemeester
en wethouders) en sturen naar Postbus 5,
5386 ZG te Geffen.

Jeu de boulers welkom bij Mooie Boule
BERLICUM – Als u deze zomer
ook eens heerlijk wilt jeu-deboulen, bent u van harte welkom bij club jeu de boules
“Mooie Boule” op sportpark
De Brand, Groenstraat 14 C in
Berlicum. Mooie Boule beschikt over ruim 25 buitenbanen en 2 overdekte hallen met
15 binnenbanen waar u zich
flink kunt uitleven.

Voorlopige voorziening
Het bezwaarschrift schorst niet de werking
van het besluit waartegen het is gericht.
Als u vindt dat uw belangen spoedeisend
zijn, kunt u bij de Voorzieningenrechter
van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.
Een dergelijk verzoek kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt.
Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.
Het postadres is:
Arrondissementsrechtbank,
Postbus 90125,
5200 MA te ’s-Hertogenbosch.

Uitwijzer
Beeldhouwer Ben Wijnen
exposeert

Mooie Boule heeft 120 leden
waarvan telkens zo’n 50 enthousiaste spelers aanwezig
zijn tijdens openingstijden van
de banen. U kunt zich gewoon
aansluiten, dan wordt u vanzelf
ingedeeld. Mooie Boule is een
club die Brabantse gastvrijheid
hoog in het vaandel heeft staan
en waar u een warm nest zult
vinden. U wordt opgenomen
als een familielid en u zult zich
in een mum van tijd thuis voelen. Of u veel of weinig ervaring
heeft met de sport, maakt
Mooie Boule niets uit. Het belangrijkste is dat u het naar uw melden in het clubhuis rond
13.30 uur; woensdagen om
zin heeft.
19.00 uur (aanmelden in het
Kom gezellig kennismaken tij- clubhuis rond 18.30 uur); zaterdens de openingstijden op: dagen om 14.00 uur (aanmelmaandagen om 14.00 uur (aan- den in het clubhuis rond 13.30

OSS - Als laatste uit een groot
gezin, groeide Ben Wijnen
(1961) op in Heesch. In zijn
jeugdjaren kwam Wijnen in
aanraking met het werk van
onder andere Rembrandt, van
Gogh, Vermeer en Rubens. Hij
voltooide de Pedagogische
Academie in ’s-Hertogenbosch
(1982), wist dat dit niet zijn
weg was en ging vervolgens
naar de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg die
hij voltooide in 1988. Daar
kreeg hij al te horen, dat hij tekende met de ogen van een
beeldhouwer.

uur. Inschrijven en spelen bij
Mooie Boule is gratis (tot 30
augustus 2014). U speelt minimaal 2 partijen in wisselende
samenstellingen. Heeft u geen
eigen bouleballen of bent u

deze vergeten, kunt u ze gratis
lenen van de club. Op www.
mooieboule.nl en op het publicatiebordt vindt u meer informatie en wanneer toernooien
plaatsvinden.

Voetbalvereniging HVCH zoekt junioren voor G-Team

HEESCH – In 2013 is voetbalvereniging HVCH in Heesch gestart met een junioren en senioren G-team, bedoeld voor
mensen met een beperking.
Mark van Haare uit Oss is een
van hen. Hij heeft er een heerlijk seizoen voetballen op zitten, verheugt zich op het volgende en nodigt senioren en

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn
en in ieder geval de volgende gegevens
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit (inclusief de datum) waartegen het bezwaar is
gericht;
- de gronden (motieven) van het bezwaar.

junioren jongens en meiden
van harte uit om na de zomervakantie mee te gaan doen.
Door Wendy van Lijssel
Een jaar geleden werd bij voetbalvereniging HVCH, om in termen te blijven, voorzichtig afgetrapt met een junioren en

senioren G-Team bedoeld voor
mensen met een beperking.
Daisy van Sleeuwen is coördinator van genoemde teams en
stond mede aan het roer van
de oprichting ervan. “Ik voetbal
zelf al jaren, zit in het bestuur
van de vereniging en heb een
grote affiniteit met deze doelgroep”, vertelt ze.
Ze vervolgt: “Op een bepaald
moment bedacht ik, samen
met anderen, dat het een goede zaak zou zijn om in Heesch
een G-team te hebben. Het bestuur vond het ook een goed
plan, dus zijn we afgelopen seizoen begonnen met een junioren- en een seniorenteam.”
Middels flyers, het eigen clubblad en contacten met organisaties/instanties lukte het direct om met een behoorlijke
groep te starten. Het afgelopen
seizoen werd er om te beginnen alleen getraind. Het seniorenteam heeft genoeg jongens
en meiden om na de vakantie
niet alleen te trainen, maar tot
hun grote geluk ook deel te nemen aan de competitie. Het ju-

niorenteam heeft hier echter
nog te weinig voetballers voor.
Zoektocht junioren
Hoewel ook nieuwe senioren
jongens en meiden van harte
welkom zijn om zich aan te
sluiten is HVCH daarom vooral
op zoek naar junioren tot circa
16 jaar die het nieuwe seizoen
lekker willen gaan voetballen.
Hoewel er bij de indeling wel
gekeken wordt naar leeftijd
worden ook andere zaken meegewogen bij de indeling. “Uiteraard gaan we jonge kinderen
niet in het seniorenteam zetten. Er zijn er echter ook die
qua bouw en leeftijd net op de
grens zitten. Die kunnen in
overleg met ons zelf aangeven
of ze liever aansluiten bij de senioren. We kijken uiteraard ook
naar voetbalcapaciteiten. Het
belangrijkste is echter het welbevinden van deze voetballers
en waar zij het beste bij aansluiten. Vanaf 6 jaar kunnen ze
bij ons al terecht en uiteraard
komen die in het juniorenteam”, straalt Daisy.

Van huis uit meegekregen te
kiezen voor zekerheid en je
dienstbaar op te stellen voor
de medemens, ging Wijnen
eerst het onderwijs in. Een tiental jaren heeft hij gewerkt als
docent Beeldende Vorming met
moeilijk opvoedbare kinderen
aan mavo Sancta Maria te ‘sHertogenbosch. In de avonduren en in vakanties gaf Wijnen
workshops aan volwassenen
op het gebied van tekenen,
schilderen en beeldhouwen.
Na 13 jaren in het kunstonderwijs gewerkt te hebben, volgde
Wijnen de weg van zijn hart, oftewel letterlijk te gaan voor zijn
Mensen die mee willen doen
hoeven voor aansluiting niet al
te kunnen voetballen. Het
kunstje wordt ze bij HVCHeesch geleerd. Na de vakantie
wordt er op zaterdagmiddag
van 15.15 uur tot 16.15 uur getraind. “De warming up en cooling down doen we gezamenlijk. Daarna trainen de groepen
apart verder. We zijn met acht
begeleiders, waarbij er elke
training zeker vier zijn”, legt
Daisy uit. Zowel de senioren als
junioren spelen op een klein
veld en wedstrijden duren twee
keer dertig minuten. Het seniorenteam speelt het volgende
seizoen in de 3e klasse.

passie, namelijk het maken van
zijn beelden. Zijn eerste werken in steen maakte hij in de
Provence (1999), in Zuid-Frankrijk. Op advies van zijn leermeesters, besloot hij naar Pietrasanta te gaan (2001). Vlakbij
Carrara, bekend om de witte
marmergroeven, daar waar
destijds ook Michelangelo
heeft gewerkt. Wijnen vond al
snel zijn weg in Studio Sem,
een van de meest professionele beeldhouwstudio’s ter wereld, waar ook Henri Moore en
Knut Steen hebben gewerkt.
Hier leerde hij om te gaan met
marmer en ontwikkelde hij zijn
eigen beeldtaal. Sinds 2011
woont Wijnen in Toscane, Italië
en werkt hij dagelijks in zijn
studio in Pietrasanta aan zijn
oeuvre in marmer en brons.
Sinds 2006 is zijn werk te vinden in zowel binnen als buiten
Europa, waaronder Parijs, Amsterdam, Londen, Milaan, Illinois, Moskou én nu ook in Oss!
Expositie van marmerbeelden is overdag (en ‘s avonds
op afspraak) te bezoeken in
het Residence Sibelius, Sibeliuspark 136 te Oss t/m 8 augustus 2014. www.benwijnen.com

speelde eerder al elders”, vertelt hij, “maar bij HVCH is het
echt leuk. Ik zit hier op mijn
plek. Iedereen wil winnen,
maar sportiviteit en onderlinge
gezelligheid is zeker zo belangrijk. We hebben een leuke
groep en goede begeleiding.”
Mark vindt het prima als er nog
meer leden in zijn seniorenteam komen, maar hoopt ook
dat er meer junioren spelers
komen zodat ook zij uiteindelijk competitie kunnen gaan
spelen. “Voetballen is leuk. Het
is een teamsport en we hebben
met elkaar en met voetballen
plezier”, stelt hij simpel vast.
Voor meer informatie of aanmelding kan gekeken worden
op de site www.hvch.nl – gGoede trainers
Mark van Haare uit Oss is één team of gebeld met Daisy op
van de seniorenjongens die het 06-48350070 of daisyvansleeuafgelopen jaar al voetbalde. “Ik wen@hotmail.com.
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BERGHEM, Vossenbosstraat 5
Vraagprijs € 247.500,– k.k.

BERGHEM, Julianastraat 15a
Vraagprijs € 550.000,– k.k.

GEFFEN, Bredeweg 21
Vraagprijs € 300.000,– k.k.

GEFFEN, Papendijk 14 C
Vraagprijs € 450.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- vrijstaande woonhuis met garage
- gelegen op een royaal perceel
- aan de rand van het centrum van Berghem
- woonkamer met ensuite eetkamer en
gesloten keuken
- grote aanpandige berging en garage
- vier slaapkamers op de eerste verdieping.
- na een opknapbeurt wordt dit een ﬁjne
royale gezinswoning!

Bijzonderheden:
- royale bungalow met royale tuin in centrum
van Berghem
- dubbele garage en carport
- woonkamer met vide met toegang tot bibliotheek
- open keuken met toegang tot bijkeuken
- maar liefst 5 slaapkamers en 2 badkamers
- tuin is goed onderhouden met elektra en
sproei installatie
- achtertuin is gelegen op het zuiden

Bijzonderheden:
- prachtig wonen in een landelijke omgeving
- royaal perceel van maar liefst 4.250 m²
- gunstig gelegen t.o.v. diverse uitvalswegen
- herontwikkeling mogelijk, woonhuis tot wel
600 m³
- bijgebouwen tot 100 m²

Bijzonderheden:
- fraai landelijk vrijstaand woonhuis
- met vrijstaande garage op royaal perceel
- aan de rand bebouwde kom
- volledig geïsoleerd
- begane grond vloerverwarming
- centraal stofzuigersysteem.
- ruime leefkeuken met luxe keukenblok
- grote woonkamer en extra kamer beg. grond
- 1e verd. 3 slaapkamers en grote badkamer

Bouwjaar: 1962,
inhoud: ca. 377 m³, perceel: 600 m²

Bouwjaar: 1975,
inhoud: ca. 925 m³, perceel: 1.750 m²

Bouwjaar: ca.1926,
inhoud: ca. 500 m³, perceel: 4250 m²

Bouwjaar: 1999,
inhoud: ca. 600 m³, perceel: 453 m²

IN PRIJS VERLAAGD
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In prijs

HEESCH, Leharstraat 28
Vraagprijs € 215.000,– k.k.

OSS, Bernardus IJzerdraatstraat 5
Vraagprijs € 179.000,– k.k.

NULAND, Zandstraat 13
Vraagprijs € 285.000,– k.k.

GEFFEN, Rozelaar 23
Vraagprijs € 450.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- goed onderhouden tussenwoning met
carport en berging
- gunstige ligging t.o.v. (basis)onderwijs en centrum
- luxe badkamer welke in 2012 is vernieuwd
- keukenblok met veel bergruimte en inbouwapp.
- spachtelputz wanden, schuurwerk plafond
- vier slaapkamers met spuitwerk op wanden en
plafond, volledig dubbel glas en geïsoleerd
- buitenschilderwerk 2012

Bijzonderheden:
- uitgebouwde tussenwoning in centrum van Oss
- spachtelputz op de wanden, schuurwerk
op het plafond
- moderne keuken en badkamer
- onderhoudsvriendelijke achtertuin op het oosten
- platte daken 2000 – 2007, elektra en loodgieterswerk 2008
- voldoende parkeergelegenheid
- starterslening mogelijk!

Bijzonderheden:
- goed onderhouden vrijstaand woonhuis
- met garage en ruime achterom
- in het centrum van Nuland
- aanbouw en badkamer in 1989
- begane grond vloerverwarming
- ruime woonkamer en nette keuken
- drie slaapkamers
- ruime complete badkamer

Bijzonderheden:
- verrassend ruime vrijst. woning met 2 garages
- mogelijkheid stalling caravan, bergzolder op garage
- ruime woonkamer met erker en sfeervolle gashaard
- (4e) slaapkamer én 2e badkamer op bgg.
uitermate geschikte voor minder valide
- 3 ruime slaapkamers op 1e verd. (+1 inloopkast)
- bergzolder
- zonnige achtertuin, fraai aangelegd en
goed onderhouden

Bouwjaar: 1983,
inhoud: ca. 360 m³, perceel: 132 m²

Bouwjaar: 1959,
inhoud: ca. 325 m³, perceel: 134 m²

verlaagd

Bouwjaar: 1998,
inhoud: ca. 840 m³, perceel: 807 m²

Bouwjaar: 1960,
inhoud: ca. 475 m³, perceel: 495 m²

IN PRIJS VERLAAGD

IN PRIJS VERLAAGD

IN PRIJS VERLAAGD

GEFFEN, Oude Baan 6
Vraagprijs € 425.000,– k.k.

HAREN, Laagstraat 32
Vraagprijs € 425.000,- k.k.

HEESCH, Doornbos 1
Vraagprijs € 175.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- vrijstaand woning met vrijstaande garage
- groot perceel 1 hectare, 35 are en 20 ca.
omgeven door natuur en bossen
- en nabij “De Geffense Plas”
- gedateerd, dient gemoderniseerd te
worden.
- twee slaapkamers begane grond
- op enkele minuten afstand van Geffen of
Heesch

Bijzonderheden:
- vrijstaande semi-bungalow met vrijstaande
luxe garage
- geheel gerenoveerd vanaf 2002
- glazen tuinkamer
- luxe keuken
- luxe badkamer en slaapkamer beg.grond
- twee zeer ruime slaapkamers 1e verdieping
- riant perceel met paardenstallen en rijbak

Bijzonderheden:
- nette hoekwoning met vrijstaande garage
- nabij scholen en voorzieningen
- op enkele loopminuten van het centrum
- vier slaapkamers
- voorzien van dubbele beglazing
- zeer ruime garage ca. 36,5m²

Bouwjaar: 1978
inhoud: ca. 420 m³, perceel: 3593 m²

Bouwjaar: 1974,
inhoud: ca. 315 m³, perceel: 210 m²

Bouwjaar: 1932,
inhoud: ca. 320 m³, perceel: 13.520 m²

*FEFSFXFSLEBHUVTTFOFO
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IN PRIJS VERLAAGD
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IN PRIJS VERLAAGD
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HEESCH, Wagnerplein 4
Vraagprijs € 219.000,- k.k.

HEESCH, Krabbenhoek 12
Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Bijzonderheden:
- hoekwoning met vrijstaande garage
- tegenover speelveldje en nabij basisscholen
- woonkamer met houtkachel en erker
- vier slaapkamers
- achtertuin op zuidwesten met terras en
berging

Bijzonderheden:
- geschakelde woning met voormalige garage
- deuren garage vervangen door pui met loopdeur
- achterzijde uitgebouwd met heerlijke tuinkamer
- geheel voorzien van dubbel glas
- woonkamer en tuinkamer met parketvloer
- halfopen keuken met vanillekleurig blok
- badkamer(2011)douchecab., toilet en badmeubel
- vier slaapkamers
- Zonnige achtertuin met privacy

.LMNRSZZZUDEREDQNQOEHUQKH]HPDDVODQG

Wilt u gezellig
gaan dineren?
Heeft u kennissen of
familie die hun huis

6DPHQVWHUNHU
Bouwjaar: 1978,
inhoud: ca. 425 m³, perceel: 218 m²

Bouwjaar: 1994,
inhoud: ca. 575 m³, perceel: 264 m²

willen verkopen?
Indien u ons tipt,
en wij krijgen de
woning in de verkoop,
dan ontvangt u een
gratis dinerbon.

IN PRIJS VERLAAGD
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IN PRIJS VERLAAGD

HEESCH, Boschebaan 40
Vraagprijs € 325.000,– k.k.

NISTELRODE, Baansteen 52
Vraagprijs € 199.000 ,- k.k.

NULAND Raadhuisstraat 2
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

NULAND, IJzerkampen 2
Vraagprijs € 385.000,– k.k.

OIJEN, Sassenstraat 30
Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Bijzonderheden:
- vrijstaand woonhuis met aanpandige
garage
- aan de rand van het centrum van Heesch
- nabij voorzieningen
- ruime woonkamer en keuken met vloerverwarming
- drie ruime slaapkamers
- achterom breed genoeg voor evt. caravan

Bouwjaar: 1995
inhoud: ca. 640 m³, perceel: 516 m²

.
Bijzonderheden:
- eindwoning met berging
- woonkamer met openslaande deuren
naar tuin
- halfopen keuken met modern keukenblok
- drie slaapkamers
- achtertuin met terras en tuinhuis

Bijzonderheden:
- zeer royaal vrijstaand woonhuis met garage
- op riant perceel
- in het centrum en nabij voorzieningen
- twee badkamers, slaapkamer en kantoor
beg. Grond
- met aparte ingang
- ideaal voor mantelzorg/inwoning
- drie slaapkamers op 1e verdieping

Bijzonderheden:
- fraaie ruime vrijstaand woonhuis
- met aanpandige garage vzv sectionaal deur
- op riant perceel nabij het centrum van Nuland
- zeer ruime woonkamer en keuken met luxe
keukenblok
- drie slaapkamers
- tuin gunstig gelegen op het zuidoosten
- verbouwd in ‘96/’97

Bijzonderheden:
- Zeer grote luxe halve woonboerderij
- vrij en landelijk gelegen
- afgewerkt met hoogwaardige materialen
- beg.grond en verdieping vloerverwarming
- royale living met prachtige trapopgang
- grote leefkeuken met luxe keukenblok
- zeer royale luxe badruimte.

Bouwjaar: 1928
Inhoud: ca 570 m³, Perceel: 1418 m²

Bouwjaar: 1954,
inhoud: ca. 700 m³, perceel: 893 m²

Bouwjaar: 2005
inhoud: ca. 380 m³, perceel: 179 m²

INRUIL BESPREEKBAAR

IN PRIJS VERLAAGD

Inruil

Bouwjaar: 2010,
inhoud: ca. 1.135 m³, perceel: 1.2830 m²

Overig

OSS, Korfoortstraat 131A
Vraagprijs € 150.000,– k.k.

HEESCH, Schoonstraat 4m
Vraagprijs € 179.000,- k.k.

GEFFEN, Johan v.d. Slootstraat 10
Vraagprijs € 257.500,– k.k.

Bijzonderheden:
- drie-kamer appartement op beg. gr., met berging
- lichte woonkamer met toegang royaal
terras/voortuin
- vrijwel geheel v.v. novilonvloer in houtmotief
- twee slaapkamers
- open keuken, vanillekleurig met inbouwapp.
- bijkeuken met witgoedaansluiting
- gezamenlijke ﬁetsenberging
- parkeergelegenheid op eigen terrein

Bijzonderheden:
- keurig 3 kamer-appartement op de 2e
verdieping
- appartementencomplex “De Drie Leliën”
- in het centrum van Heesch
- voorzien van liftinstallatie
- berging in de kelder
- keurige keuken en twee slaapkamers
- inpandig balkon met fraai uitzicht

Bijzonderheden:
- keurige 2/1 kapwoning met garage
- nabij centrum en voorzieningen
- goed onderhouden
- lichte woonkamer door erker
- nette keuken en badkamer
- vier slaapkamers
- tuin op het zuiden gelegen

bespreekbaar

Bouwjaar: 2008,
woonopp.: ca. 93 m²

Bouwjaar: 2006
Woonopp: ca. 80 m³, VvE: 67,- p.m.

aanbod
voor ons volledige
aanbod zie:
rdij.nl
www.akkermakelaa

Bouwjaar: 1974,
inhoud: ca. 385 m³, perceel: 280 m²

GEFFEN, Elzendreef 24
Vraagprijs € 275.000,– k.k.

GEFFEN, Lambertusstraat 23
Vraagprijs € 325.000,– k.k.

GEFFEN, Geffens Veld 5
Vraagprijs € 475.000,– k.k.

HEESCH, Donkervoortseloop 20
Vraagprijs € 189.000,– k.k.

HEESCH, Standvoetbeker 7
Vraagprijs € 219.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- vrijstaand woonhuis met aanpandige
garage
- op royaal perceel aan rand dorpskern
- L-vormige lichte woonkamer
- drie royale slaapkamers
- badkamer met ligbad, wastafel en toilet
- tuin heerlijk op het zuiden gelegen
- na opknapbeurt een ﬁjne gezinswoning

Bijzonderheden:
- vrijstaande woning nabij het centrum
- goed onderhouden
- voormalige garage is nu speelruimte
- royale halfopen keuken en lichte woonkamer
- drie slaapkamers, ruime complete badkamer
- achtertuin op zuidoosten met vijver

Bijzonderheden:
- kantoorpand met loods
- voldoende parkeerruimte
- goede ontsluiting naar A59
- loods met 3 sectionaal deuren
- 4 royale kantoorruimtes, keuken, toiletten
- opp.kantoor ca. 217m² VVO
- opp. loods ca. 405 m² VVO

Bijzonderheden:
- bijzonder mooie en moderne tussenwoning
- woonkamer met eiken vloer en tuindeuren
- open keuken met hoogglans blok en
granieten blad
- moderne badkamer, inloopdouche en toilet
- drie slaapkamers met laminaatvloer
- bergzolder
- keurig aangelegde achtertuin, met terras,
borders en overkapping

Bijzonderheden:
- nette tussenwoning met garage
- gelegen in een groene omgeving
- woonkamer met sfeervolle houtkachel
- begane grond met lichte tuinkamer
- vier slaapkamers
- tuin op het Zuiden

Bouwjaar: 1986,
inhoud: ca. 500 m³, perceel: 460 m²

Bouwjaar: 1972,
inhoud: ca. 520 m³, perceel: 494 m²

Bouwjaar: 1998,
perceel: 1195 m²

Bouwjaar: 2009,
inhoud: ca. 320 m³, perceel: 118 m²

Bouwjaar: 1982,
inhoud: ca. 400 m³, perceel: 183 m²

HEESCH, Schoonstraat 4h
Vraagprijs € 223.000,– k.k.

HEESCH, Catharinahoeve 19
Vraagprijs € 225.000,– k.k.

HEESCH, ’t Dorp 26 D
Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Heesch, Kerkstraat 6
Vraagprijs 239.000,- k.k.

HEESCH, De Kropaar 37
Vraagprijs € 245.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- keurig instapklaar appartement
- appartementencomplex “De Drie Leliën”
- in hartje centrum Heesch
- berging en parkeerplaats in kelder
- Luxe keuken en twee slaapkamers
- inpandig balkon met privacy en fraai
uitzicht

Bijzonderheden:
- ruim driekamerappartement op de tweede
verdieping
- liftinstallatie
- met carport en berging
- nabij hartje centrum HEESCH,
- ruime woonkamer met balkon op het
zuiden
- twee ruime slaapkamers

Bijzonderheden:
- instapklaar appartement op de 2e verd.
- via lift bereikbaar
- behorende bij het complex “De Heesche Poort”
- in hartje centrum Heesch
- woonkamer met halfopen keuken
- twee slaapkamers
- balkon met gunstige ligging op het zuiden
- parkeerplaats en berging in parkeergarage

Bijzonderheden:
- 2/1 kapwoning met vrijstaande garage
- garage verdeeld in kantoorruimte en berging
- ruimte woonkamer, grenst aan eetkamer met open
keuken
- drie slaapkamers
- badkamer met ligbad en douche-cabine
- op loopafstand van het centrum, nabij voorzieningen

Bijzonderheden:
- 2/1 kapwoning met aanpandige garage
- in de woonwijk “t Rul”
- gehele begane grond vloerverwarming
- vier slaapkamers royale badkamer
- garage met sectionaal deur
- royale diepe tuin

Bouwjaar: 1993,
opp: 98 m², VVE € 130,– p.m.

Bouwjaar: 1999,
inhoud: ca. 250 m³, perceel: 96 m²

Bouwjaar: 1949,
inhoud: ca. 360 m³, perceel: 325 m²

Bouwjaar: 2006,
inhoud: ca. 270 m³, perceel: 90 m²

HEESCH, De Klaver 19
Vraagprijs € 257.500,– k.k.

HEESCH, Heelwijkstraat 54
Vraagprijs € 259.000,– k.k.

HEESCH, Sonniusstraat 5
Vraagprijs € 262.500,– k.k.

HEESCH, De Zeis 4
Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Bijzonderheden:
- geschakelde 2/1 kapwoning met carport
- in 2007 nagenoeg geheel gemoderniseerd
- en gedeeltelijk v.z.v. vloerverwarming
- gelegen nabij scholen en openbaar vervoer
- luxe keuken met diverse inbouwapparatuur
- 5 slaapkamers
- badkamer in 2011 vernieuwd
- achtertuin met overdekt terras en tuinhuis

Bijzonderheden:
- keurige hoekwoning met ruime garage
- gelegen nabij centrum en voorzieningen
- luxe complete keuken
- luxe badkamer met whirlpool
- diepe tuin met tuinhuis en 2 terrassen
- ruime, vrijstaande garage van maar liefst
ca. 40 m²

Bijzonderheden:
- geheel gerenoveerde 2/1 kapwoning met
garage
- gelegen in de wijk “d’n Berg” nabij voorzieningen
- woonkamer met erker aan de voorzijde
- beg. grond en badkamer vloerverwarming
- drie slaapkamers
- tuin met dubbel tuinhuis met overkapping

Bijzonderheden:
- vrijstaand woonhuis met aanpandige
garage
- en grote oprit
- tot en met 2008 geheel gerenoveerd
- slaapkamer en badkamer begane grond
- twee slaapkamers 1e verdieping
- keuken v.z.v. luxe keukenblok
- tuin met alle privacy en grote overkappin

Bouwjaar: 1988,
inhoud: ca. 475 m³, perceel: 209 m²

Bouwjaar: 1991,
inhoud: ca. 435 m³, perceel: 339 m²

Bouwjaar: 1964,
inhoud: ca. 335 m³, perceel: 347 m²

Bouwjaar: 1986,
inhoud: ca. 315 m³, perceel: 300 m²

Bouwjaar: 1989,
inhoud: ca. 385 m³, perceel: 269 m²

HEESCH, Wagnerplein 16
Vraagprijs € 267.500,– k.k.
Bijzonderheden:
- 2/1 kapwoning met aanpandige berging
- luxe keukenblok
- drie slaapkamers
- vierde slaapkamer realiseerbaar
- in 2004 binnen geheel gerenoveerd en uitgebouwd
- op korte afstand van basisschool en voorzieningen
- zonnige tuin met heerlijke overkapping en
terrassen

Bouwjaar: 1977,
inhoud: ca. 450 m³, perceel: 286 m²

VERBOUW
&
NIEUWBOUW
Elst 8, 5386 KB Geffen
Tel: 06-51506396

HEESCH, Beatrixstraat 16
Vraagprijs € 269.000,– k.k.

HEESCH, Bladkool 2
Vraagprijs € 275.000,- k.k.

HEESCH, Schoonstraat 4-k
Vraagprijs € 275.000,– k.k.

HEESCH, Zoggelsestraat 12
Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Bijzonderheden:
- nette royale 2/1 kapwoning
- in het centrum van Heesch
- verbouwd en aanbouw in 2004
- luxe keuken met 6-pits Borelli gasfornuis
- moderne complete badkamer
- vier slaapkamers

Bijzonderheden:
- vrijstaande geschakelde woning
- geheel voorzien van dubbel glas
- serre met openslaande deuren naar de tuin
- kantoorruimte op begane grond
- drie slaapkamers
- badkamer met whirlpool en douchecabine
- op loopafstand van basisschool,
openbaar vervoer en voorzieningen

Bijzonderheden:
- appartement met lift gelegen op de
tweede verdieping
- behorende bij het complex “De Drie Leliën”
- grote woonkamer met veel lichtinval
- twee ruime slaapkamers
- groot balkon met fraai uitzicht
- twee parkeerplaatsen in parkeerkelder

Bijzonderheden:
- vrijstaand woonhuis
- met vrijstaande garage met bergzolder
- aan de rand van bebouwde kom van
Heesch
- drie slaapkamers
- badkamer en woonkeuken gedateerd
- keurig aangelegde tuin

Bouwjaar: 1990
inhoud: ca. 420 m³, perceel: 269 m²

Bouwjaar: 2006,
inhoud: ca. 400 m³, woonopp: 108 m²

Bouwjaar: 1973,
inhoud: ca. 440 m³, perceel: 311 m²

Bouwjaar: 1966
inhoud: ca. 395 m³, perceel: 338 m²

HEESCH, De Wisboom 35
Vraagprijs € 289.000,– k.k.

HEESCH, Adrianus VI straat nr. 8
Vraagprijs € 299.000,– k.k.

Heesch, Wilhelminalaan 31
Vraagprijs € 299.000,– k.k.

HEESCH, Liniushof 32
Vraagprijs € 300.000,– k.k.

HEESCH, Donkervoortseloop 1
Vraagprijs € 310.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- goed onderhouden royale 2/1 kapwoning met
garage
- kindvriendelijke omgeving nabij voorzieningen
- luxe keuken
- moderne badkamer
- tuinkamer
- vier sfeervolle slaapkamers

Bijzonderheden:
- ruime vrijstaande woning met garage
- gelegen aan de rand van HEESCH,
- L-vormige woonkamer met aansluitend
riante tuinkamer
- 3 slaapkamer
- prachtig vrij uitzicht over weilanden

Bijzonderheden:
- vrijstaande woning met garage
- drie slaapkamers
- royale tuin met terrasgedeelte
- nabij centrum, scholen en voorzieningen

Bijzonderheden:
- moderne geschakelde 2/1 kapwoning
- in het centrum, doch rustig gelegen in een hofje
- volledig geïsoleerd en extra zonneboiler
- ruimtelijke woonkamer met verhoogd plafond
- halfopen keuken met luxe keukenblok
- luxe badkamer met ligbad en inloopdouche
- separaat 2e toilet
- vier slaapkamers
- dakterras met fraai uitzicht

Bijzonderheden:
- keurige ruime hoekwoning met houten berging
- gelegen in de nieuwbouwwijk De Hoef
- begane grond leisteen vloer met vloerverwarming
- halfopen keuken met luxe keukenblok en
erker
- woonkamer
- 4 slaapkamers

Bouwjaar: 2006,
inhoud: ca. 565 m³, perceel: 173 m²

Bouwjaar: 2004,
inhoud: ca. 500 m³, perceel: 350 m²

Bouwjaar: 1986,
inhoud: ca. 440 m³, perceel: 314 m²

Bouwjaar: 1965,
inhoud: ca. 610 m³, perceel: 447 m²

HEESCH, Zoggelsestraat 32
Vraagprijs € 325.000,– k.k.

HEESCH, Bosschebaan 44
Vraagprijs € 349.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- vrijstaande woning met aanpandige
garage en bijgebouw
- bijgebouw met 2e garage en 2 bergingen
- aan het buitengebied van Heesch
- nagenoeg geheel v.v. dubbel glas
- woonkamer met schouw en houtkachel,
gesloten keuken
- drie slaapkamers
- ruime tuin, geheel afgescheiden

Bijzonderheden:
- goed onderhouden Herenhuis met garage
- gelegen aan de rand van Heesch
- op loopafstand van het centrum
- riante woonkamer (50m²) met open haard
- vloerverwarming begane grond
- 2013 nieuwe keukenapparatuur en binnen
schilderwerk
- 4 ruime slaapkamers

Bouwjaar: 1966,
inhoud: ca. 475 m³, perceel: 815 m²

Bouwjaar: 1995, perceel: 384 m²
inhoud: ca. 630 m³ incl. garage

B E D R I J F S TA X AT I E
Een bedrijfstaxatie is een gespecialiseerde
aangelegenheid en dient te worden
uitgevoerd door een gecertiﬁceerd makelaar,
ingeschreven in het daartoe bestemde Register
Bedrijfsonroerend goed.
Wij zijn ingeschreven bij alle registers en
voldoen aan de FGH normen








Heeft u een bedrijfstaxatie nodig
voor:
tBBOLPPQWFSLPPQ
tIVVSWFSIVVSWBOIFUQBOE
tGVTJFPWFSOBNF
tSFOPWBUJFOJFVXCPVX
tIFSmOBODJFSJOH
tBOEFSFSFEFO

Wij verzorgen een deskundig en zorgvuldig opgesteld
taxatierapport dat door elke bank en hypotheekinstelling
wordt geaccepteerd.

Bouwjaar: 1958, inhoud: 365 m³,
perceel: 572 m², incl. huurgrond

HEESCH, Geffensestraat 2a
Vraagprijs € 375.000,– k.k.

Heesch, Hoefstraat 18
Vraagprijs € 375.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- royale degelijk gebouwde 2/1 kapwoning
met inpandige garage
- begane grond voorzien van vloerverwarming
- landelijke woonkeuken
- vier slaapkamers
- ouderslaapkamer met toegang tot loggia
- tuin op het zuiden gelegen

Bijzonderheden:
- half vrijstaande woning met garage
- rustig gelegen aan de rand van Heesch
- geheel voorzien van dubbele beglazing
- woning met bijwoning voorzien van eigen
entree
- voor meerdere doeleinden bruikbaar
- 1e verdieping 4 slaapkamers
- in 2003 gerenoveerd

Bijzonderheden:
- fraaie geschakelde 2/1 kapwoning
- met garage/berging
- in villawijk De Hoef I”
- 2004 grotendeels verbouwd en uitgebouwd
- beg.grond vloerverwarming
- drie slaapkamers en luxe badkamer

Bouwjaar: 1993,
inhoud: ca. 650 m³, perceel: 245 m²

Bouwjaar: jaren ‘50,
inhoud: ca. 520 m³, perceel: 1383 m²

Bouwjaar: 1986,
inhoud: ca. 535 m³, perceel: 262 m²

HEESCH, Moerbosch 14
Vraagprijs € 349.000,– k.k
.

HEESCH, Zoggelsestraat 96
Vraagprijs € 375.000,– k.k.

HEESCH, Louisehof 2
Vraagprijs € 395.000,– k.k.

HEESCH, Beemdgras 2
Vraagprijs € 399.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- vrijstaand woonhuis met garage en bijgebouwen
- landelijk gelegen in het buitengebied
- alle voorzieningen aanwezig voor de paardenliefhebber, waaronder twee paardenboxen en rijbak
- drie slaapkamers
- brede oprit en keurig aangelegde tuin

Bijzonderheden:
- vrijstaand woonhuis met inpandige garage
- in de wijk “Meurs en Maas”
- nabij scholen en voorzieningen
- vier slaapkamers
- omliggende tuin met alle privacy

Bijzonderheden:
- nieuwbouw vrijstaand woonhuis met garage
- fraai gelegen met vrij uitzicht
- badkamer en keuken nog te realiseren
- of tegen meerprijs kant en klaar af te nemen
- drie slaapkamers of meerdere te realiseren
- royaal dakterras

inhoud: ca. 415 m³,
perceel: 1277 m²

Bouwjaar: 1996,
inhoud: ca. 645 m³, perceel: 599 m²

Bouwjaar: 2009,
inhoud: ca. 575 m³, perceel: 478 m²

HEESCH, Schoonstraat 45
Vraagprijs € 400.000,– k.k.

HEESCH, J.F. Kennedystraat 45
Vraagprijs € 419.000,– k.k.

HEESCH, John F Kennedystraat 85
Vraagprijs € 419.000,- k.k.

Bijzonderheden:
- riante vrijstaande woning met garage
- begane grond marmeren vloer
- luxe keukenblok met inbouwapparatuur
- vijf slaapkamers
- tuin op het Zuiden en Oosten met overdekt
terras
- inpandige garage

Bijzonderheden:
- Riante vrijstaande woning met garage
- gelegen op een ruim perceel
- ruime woonkamer met loopdeur naar
achtertuin
- luxe keukenblok met inbouwapparatuur
- 6 slaapkamers waarvan 2 op de begane
grond
- woning v.v. dubbel glas en goed geïsoleerd
- tuin op het zuiden

Bijzonderheden:
- ruim, degelijk gebouwd vrijstaand woonhuis
- met vrijstaande diepe garage (12m) en carport
- nabij centrum en voorzieningen
- royale woonkamer met sfeervolle gashaard
- eetkeuken en bijkeuken
- vier ruime slaapkamers
- ruime badkamer met douchecabine en
ligbad
- tuin met vijver en twee terrassen

Bouwjaar: 1980,
inhoud: ca. 715 m³, perceel: 523 m²

Bouwjaar: 1985,
inhoud: ca. 700 m³, perceel: 668 m²

Bouwjaar: 1978
Inhoud: ca 650 m³, Perceel: 565 m²
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HEESCH, Strausslaan 8
Vraagprijs € 419.000,– k.k.

HEESCH, Vinkelsestraat 25
Vraagprijs € 425.000,– k.k.

HEESCH, Vinkelsestraat 93
Vraagprijs € 435.000,- k.k.

HEESCH, Catharinahoeve 12
Vraagprijs € 449.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- vrijstaand landelijk woonhuis
- met inpandige garage en afsluitbare
carport
- nabij centrum en voorzieningen
- tuinkamer en tuin op het zuiden gelegen
- drie ruime slaapkamers

Bijzonderheden:
- luxe vrijstaande semi-bungalow
- gelegen aan de rand van Heesch
- slaapkamer met inloopkast en luxe badkamer op begane grond
- tuinkamer met openslaande deuren
- geheel afgescheiden tuin met veel privacy
- ruime inpandige garage
- drie slaapkamers op eerste verdieping

Bijzonderheden:
- vrijstaand woonhuis met vrijstaande
garage
- op riant perceel met vrij uitzicht
- aan het buitengebied van Heesch
- woning is uitgebouwd en verbouwd
- gehele beg.grond en veranda met vloerverwarming
- vier slaapkamers

Bijzonderheden:
- fraaie vrijstaande woning in landhuisstijl
- garage en afgesloten carport
- woonkamer met openslaande tuindeuren
- royale leefkeuken, luxe blok, granieten blad
- aparte kantoorruimte
- vier slaapkamers
- badkamer met bad, douche, dubb.
wastafel
- tuinhuis met buitenvoliere

    
Bouwjaar: 1978,
inhoud: ca. 650 m³, perceel: 498 m²


Bouwjaar: 1998,
inhoud: ca. 875 m³, perceel: 443 m²

Bouwjaar: 1965
inhoud: ca. 550 m³, perceel: 1693 m²

Bouwjaar: 1991,
inhoud: ca. 690 m³, perceel: 540 m²

HEESCH, Achterste Groes 6
€ 450.000,- k.k. perceel 1.800 m²
€ 550.000,- k.k. perceel 6.000 m²

HEESCH, Broekhoek 24
Vraagprijs € 495.000,- k.k.

HEESCH, Stockhekken 16
Vraagprijs € 499.000,– k.k.

HEESCH, Hooge Wijststraat 3
Vraagprijs € 545.000,- k.k.

HEESCH, Vismeerstraat 7
€ 650.000,- k.k. perceel 3.110 m²
€ 399.000,- k.k. perceel 1.310 m²

Bijzonderheden:
- vrijst. woning met gar. en terrasoverkap.
- rustig en vrij wonen aan rand van Heesch
- beg. grond extra kamer en kantoorruimte
- drie slaapkamers
- ruime compl. badkamer met dubbele wastafel
- riant perceel met 2 terrassen, tuin aan
beide zijde van woning
- bij perceel 6000m² incl. rijbak, paardenstal
en weiland

Bijzonderheden:
- ruime half vrijstaande woonboerderij met
dubbele garage
- op riant perceel
- aan de rand van de bebouwde kom
- slaapkamer met luxe badkamer beg.grond
- 4 slaapkamers 1e verdieping
- complete badkamer op 1e verdieping
- luxe ruime leefkeuken
- gerenoveerd in 1982

Bijzonderheden:
- fraaie ruime vrijstaande woning met inpandige garage
- degelijke bouw en praktische indeling
- maar liefst zes slaapkamers
- gehele begane grond vzv vloerverwarming
- ruime woonkeuken en badkamer

Bijzonderheden:
- fraaie halve woonboerderij op riant perceel
- met vrijstaande garage en paardenstallen
- parkachtige natuurlijk aangelegde tuin
met vijver
- in het buitengebied toch nabij het centrum
- grote woonkamer met schouw en speksteenkachel
- 4 slaapkamers één op de beg.grond met
open haard

Bijzonderheden:
- fraai uitgebouwd vrijstaand woonhuis
- met bijgebouw op zeer groot perceel
- tuin met terras op het zuiden gelegen
- met uitrit ook naar de Middelste Groes
- uitstekend geschikt om te splitsen
- woning geheel gerenoveerd in 2000
- bestemming categorie 3.2 met bedrijfswoning

Bouwjaar: 1979,
inhoud: ca. 785 m³

Bouwjaar: 1951,
inhoud: ca. 650 m³, perceel: 785 m²

Bouwjaar: 1995,
inhoud: ca. 750 m³, perceel: 459 m²

Bouwjaar: ca.1800
Inhoud: ca 750 m³, Perceel: 5212 m²

Bouwjaar: 1962,
inhoud: ca. 470 m³, perceel: 3110 m²

LITH, Walter Pomelaantje 2
Vraagprijs € 398.000,- k.k.

NISTELRODE, De Beekgraaf 34
Vraagprijs € 199.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- royaal vrijstaand woonhuis met garage
- goed onderhouden
- ligging aan de bebouwde kom
- grote woonkamer en luxe keuken
- vier slaapkamers en luxe badkamer
- architectonisch aangelegde tuin op
zuidoosten
- schitterend uitzicht op molen “Zeldenrust”

Bijzonderheden:
- fraai instapklaar hoek-appartement
- met parkeerplaats in beveiligde parkeerkelder
- twee slaapkamers
- woonkamer met verhoogd glazen plafond
- luxe keuken en badkamer

Bouwjaar: 1999,
inhoud: ca. 640 m³, perceel: 798 m²

Bouwjaar: 2006
Woonopp.: ca 85m²
Bijdrage VvE : € 132,- per maand

NISTELRODE, Laarhof 31
Vraagprijs € 199.000,– k.k.

NISTELRODE, Pastoor J. Groenenstraat 1
Vraagprijs € 200.000,- k.k.

Bijzonderheden:
- mooie instapklare tussenwoning
- in het centrum nabij voorzieningen
- vloerverwarming als bijverwarming begane
grond
- moderne badkamer en keuken
- 4 slaapkamers

Bijzonderheden:
- halfvrijstaande woning, uitstekend onderhouden
- gelegen nabij het centrum van Nistelrode
- woonkamer met tegelvloer
- luxe badkamer, royale nette keuken
- één grote slaapkamer (voorheen twee)
- vide

HEESCH, Achterste Groes 6
€ 450.000,- k.k. perceel 1.800 m² of € 550.000,- k.k. perceel 6.000 m²
Bijzonderheden:
- vrijst. woning met gar. en terrasoverkap.
- rustig en vrij wonen aan rand van Heesch
- beg. grond extra kamer en kantoorruimte
- drie slaapkamers
- ruime compl. badkamer met dubbele wastafel
- riant perceel met 2 terrassen, tuin aan beide zijde van woning
- bij perceel 6000m² incl. rijbak, paardenstal en weiland

Bouwjaar : 2010
Inhoud: ca.340m³, Perceel: 115m²

Bouwjaar: 1960,
inhoud: ca. 375 m³, perceel: 334 m²

Heeft u plannen om uw
woning te gaan verkopen?

TE
KOOP

Bel ons even, wij komen
graag langs voor een
geheel vrijblijvende en
gratis waardebepaling.

GRATIS
WAARDEBEPALING

Bouwjaar: 1979,
inhoud: ca. 785 m³

0412 47 46 87

3-gangen keuze menu

€ 23,50 p.p.
Brasserie ‘t Oude Raadhuis
‘t Dorp 61
Heesch
0412 - 473079

www.ouderaadhuisheesch.nl

NISTELRODE Langstraat 29
Vraagprijs € 550.000,- k.k.
Bijzonderheden:
- grote nostalgische woonboerderij
- met vrijstaande dubbele garage
- op riant perceel
- landelijk gelegen tussen Nistelrode en
Heesch
- kan gesplitst worden voor dubbele bewoning
- goed onderhouden

Bouwjaar: 1926,
inhoud: ca. 1300 m³, perceel: 3870 m²

NISTELRODE, Hoogstraat 1A
Vraagprijs € 265.000,– k.k.

NISTELRODE, Vendelweg 11
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

NISTELRODE, Korenstraat 6
Vraagprijs € 375.000,-- k.k.

NISTELRODE, De Beekgraaf 54
Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Bijzonderheden:
- Leuke vrijstaande gezinswoning met
garage
- aan de rand van de dorpskern
- nabij scholen en voorzieningen
- lichte doorzon woonkamer
- ruime keuken en berging
- drie slaapkamers
- ruime tuin op het westen gelegen

Bijzonderheden:
- keurige geschakelde 2/1 kap woning met
garage
- begane grond voorzien van vloerverwarming
- drie slaapkamers
- moderne complete badkamer
- extra berging en carport

Bijzonderheden:
- vrijstaand woonhuis met garage en carport
- op riant perceel
- aan de rand van het centrum van Nistelrode
- vier slaapkamers
- schoonheidssalon met eigen entree
- kan voor meerdere doeleinden gebruikt
worden

Bijzonderheden:
- luxe penthouse van alle gemakken voorzien
- op de 3e verdieping met privé lift te bereiken
- in het centrum van Nistelrode
- riant dakterras op zuidwesten met geweldig uitzicht
- luxe complete keuken en badkamer
- twee slaapkamers
- berging en twee parkeerplaatsen in beveiligde
parkeergarage
- VVE € 228,- p.m.

Bouwjaar: 1977
inhoud: ca. 575 m³, perceel: 749 m²

Bouwjaar 2006,
inhoud: ca. 600 m³, woonopp.: 150 m²,

Bouwjaar: 1969,
inhoud: ca. 360 m³, perceel: 326 m²

NULAND, Ambachtsstraat 6
Huurprijs € 1.350,– p.m. excl. BTW
Bijzonderheden:
- Bedrijfshal met elek. bedienbare sectionaal deur
- kantine en toiletgroep
- kantoorgedeelte met entree en 3 kantoorruimtes
- buitenterrein geheel verhard met 6 parkeerplaatsen
- afsluitbaar d.m.v. elek. bedienbare poort
- goede ontsluiting naar de A59
- hal en kantine: ca.170m² VVO

Opslag verdieping: ca.100m² VVO
Kantoren: ca.120m² VVO

TE HUUR

Bouwjaar: 1998,
inhoud: ca. 595 m³, perceel: 367 m²

NULAND Achtersteweg 9
Vraagprijs € 299.000,- k.k.

NULAND, Duyn en Daelseweg 28
Vraagprijs € 399.000,– k.k.

NULAND, Wolfdijk 3 A
Vraagprijs € 520.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- goed onderhouden 2/1 kapwoning
- aanbouw gerealiseerd in 2007
- badkamer vernieuwd in 2009
- extra grote tuinkamer/speelkamer
- geschikt voor o.a. kantoor aan huis

Bijzonderheden:
- vrijstaande woning met garage
- gelegen nabij het centrum van Nuland
- volledig gerenoveerd in de loop der jaren
- zeer geschikt voor kantoor aan huis
- vier slaapkamers

Bijzonderheden:
- groot vrijstaand woonhuis met bijgebouwen
- agrarische bestemming (voorheen varkenshouderij)
- mogelijkheid tot realiseren van bouwkavel
- badkamer begane grond
- grote woonkamer en keuken
- 6 slaapkamers
- MOGELIJKHEID TOT REALISEREN BOUWKAVEL

Bouwjaar: 1952,
inhoud: ca. 520 m³, perceel: 450 m²

Bouwjaar: 1966
inhoud: ca. 640 m³, perceel: 7740 m²

Bouwjaar: 1935,
inhoud: ca. 650 m³, perceel: 377 m²

TE HUUR

NULAND, Heeseind 8
Vraagprijs € 620.000,- k.k.

OSS, Parallelweg 7f
Huurprijs € 25,– p.m. p.jr.

OSS, Parallelweg 7
Huurprijs € 35,– p.m. p.jr.

OSS, Peellaan 147
Vraagprijs € 137.000,- k.k.

OSS Driek van Erpstraat 22
Vraagprijs € 200.000,- k.k.

Bijzonderheden:
- vrijstaande woning met garage en bijgebouw
- bijgebouw: loods, werkplaats, bergzolder, spuitplaats
- bestemmingsplan staat toe: transportbedrijf/
zand-grindhandel
- duivenkooien, hondenkooi en extra kantoortje
- woonkamer, leefkeuken en extra kamer bgg
- badkamer met ligbad op begane grond
- drie slaapkamers, bergzolder
- fraaie en keurig onderhouden achtertuin

Bijzonderheden:
- mooie showroom en bedrijfsruimte
- per direct beschikbaar en gemoderniseerd
- vlakbij bedrijventerrein “Landweer” te Oss
- achterzijde werkplaats vzv overheaddeur
- voldoende parkeerplaatsen
- goede ontsluiting naar A59 en A50

Bijzonderheden:
- zeer luxe showroom met bedrijfsruimte
- beschikbaar per direct
- vlakbij het bedrijventerrein “Landweer” te Oss
- met inpandige kantoren (ca. 100m²)
- kantine kleed/wasruimte en magazijnruimte
- vzv overheaddeur en ruime parkeergelegenheid
- goede ontsluiting naar A59 en A50

Bijzonderheden:
- keurig tweekamer appartement
- op de eerste verdieping
- aan de rand van de bebouwde kom
- nabij winkelcentrum “Wolfskooi”
- groot balkon op het zuiden gelegen
- eigen parkeerplaats

Bijzonderheden:
- vrijstaand jaren ´30 woning
- aan de rand van het centrum van Oss
- edateerde woning moet opgeknapt
worden
- slaapkamer en badkamer begane grond
- vier slaapkamers op eerste verdieping

Bouwjaar: 1950, Loods 1985
inhoud: ca. 550 m³, perceel: 6990 m²

Vloeropp. showroom: 1325 m²
Vloeropp. werkplaats : ca. 600 m²

Vloeroppervlakte VVO: 1500 m²
Oppervlakte terrein: ca. 2000 m²

Bouwjaar: 1983
inhoud: ca. 225 m³, perceel: 65 m²

Bouwjaar: 1934,
inhoud: ca. 400 m³, perceel: 368 m²

2 GARAGES IN TOTAAL CA. 135 M2
OSS Berghemseweg 99
Vraagprijs € 350.000,- k.k.

SCHAIJK, Schutsboomstraat 53
Vraagprijs € 350.000,– k.k.

SCHAIJK, Willibrordusweg 7
Vraagprijs € 375.000,– k.k.

SCHAIJK, Schutsboomstraat 39
Vraagprijs € 389.000,– k.k.

SCHAIJK, Willibrordusweg 20
Vraagprijs € 500.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- vrijstaande woning met twee garages in
totaal ca. 135m² en berging
- in het centrum nabij voorzieningen
- modern keukenblok
- praktijkruimte met eigen entree en toilet
- drie slaapkamers
- 2e verd: twee slaapkamers mogelijk

Bijzonderheden:
- vrijstaand woon-winkelpand met garage
- gelegen in het centrum van Schaijk
- 6 slaapkamers
- badkamer b.g. met douchecabine
- badkamer 1e verd. met ligbad en douchecabine
- vrijst. garage en overkapping voor ﬁetsen
- ruim perceel

Bijzonderheden:
- ruime vrijstaande woning met garage
- op riant perceel in buitengebied
- in 2000 geheel gerenoveerd en uitgebouwd
- o.a. nieuwe kap en buitengevels
- begane grond en badkamer voorzien van
vloerverwarming
- bestemming is ”intensieve veehouderij”

Bijzonderheden:
- Fraai jaren ’30 vrijstaand woonhuis met
garage
- in het centrum van Schaijk
- op riant perceel met tuin op zuidoosten
- grote woonkamer met open keuken
- extra ruimte beg. grond met schuifpui naar
tuin
- badkamer op beg. grond
- gehele woning v.z.v. kunststof kozijnen

Bijzonderheden:
- vrijstaand woonhuis met garage en bijgebouw
- goed onderhouden op schitterende locatie
- riante woonkamer met open landelijke keuken
- 4 slaapkamers, zeer ruime complete badkamer
- bijgebouw ideaal voor gastenverblijf of
mantelzorg
- met hal, woonkamer, keuken, badkamer en
- twee slaapkamers op de eerste verdieping
- fraai aangelegde tuin met terrassen

Bouwjaar: 1966,
inhoud: ca. 575 m³, perceel: 1560 m²

Bouwjaar: 1939,
inhoud: ca. 475 m³, perceel: 1310 m²

Bouwjaar: 1982,
inhoud: ca. 845 m³, perceel: 3300 m²

Bouwjaar: 1933,
inhoud: ca. 500 m³, perceel: 475 m²

Bouwjaar: 1958,
inhoud: ca. 631 m³, perceel: 1204 m²

KIJK
voor ons
SCHAIJK, Hoogschaijksestraat 21
Vraagprijs € 600.000,– k.k.

SCHAIJK, Schutsboomstraat 64b
Vraagprijs € 700.000,– k.k.

VINKEL, Brugstraat 14f
Vraagprijs € 175.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- ruime bedrijfshal VVO ca.762m²
- met kantoorpand VVO ca.217m²
- afgesloten buitenterrein van 400m² op
bedrijventerrein “Louwstraat
- bedrijfshal 3 sectionaal deuren 5 x 5m¹
- kantoorpand met entree kantine toiletgroep
- bestemming: bedrijf 2, categorie 2 3,1 3,

Bijzonderheden:
- prachtige, zeer royale vrijst. woning op ruim perceel
- aanpandige garage en carport
- woonkamer met eiken houten vloer ± 45m²
- deuren en suite naar tuinkamer
- extra kantoor/slaapkamer
- luxe keuken en badkamer
- 4 slaapk. op 1e verd., 5e (6e) slaapk. op 2e verd.
- vloerverwarming bgg en badkamer.
- souterrain met kelder en extra ruimte

Bijzonderheden:
- instapklaar 3-kamerappartement met
balkon
- op de derde verdieping via lift te bereiken
- met parkeerplaats en berging in souterrain
- in het centrum van Vinkel
- volledig geïsoleerd en vloerverwarming
- twee slaapkamers

Bouwjaar: 2010,
inhoud: ca. 1340 m³, perceel: 1095 m²

Bouwjaar: 2010,
inhoud: ca. 250 m³, perceel: 101 m²

Bouwjaar: 2006 en 2009,
inhoud: ca. 6600 m³, perceel: 1773 m²

complete
aanbod

op
ardij.nl

www.akkermakela

BOUWKAVELS

TE KOOP
NIEUW

M. van den Akker
Machinistenverhuur
en Bouwservice
Tevens voor werkzaamheden en bestratingen in uw tuin.
Achterste Groes 8, 5384 VG Heesch
Tel: 06-300 708 25

BOEKEL, Donkstraat 33
Vraagprijs € 173.000,- v.o.n.

GEFFEN, Bouwkavel Bredeweg
Vraagprijs € 355.000,– v.o.n.

Bijzonderheden:
- Bouwrijpe kavel in vrije verkoop, geen
binding met Boekel verplicht
- ± 20m breed, ± 32 m. diep
- geschikt voor bouwen van royale vrijstaande woning met bijgebouw
- bestemmingsplan laat hoog- en laagbouw
toe evenals beroep aan huis
- blijvend vrij uitzicht over dierenweide aan voorzijde
- gelegen in de kom van Boekel, vlakbij
winkels, scholen en bossen

Bijzonderheden:
- te realiseren vrijstaand woonhuis 750m³
- met bijgebouw op riant perceel
- goothoogte 6m¹ nokhoogte 10m¹
- in het buitengebied ten oosten van Geffen

Perceel: 642 m²

Perceel: 2590 m²

HEESCH, Cruijsberg
Vraagprijs € 200.000,– k.k.

HEESCH, Deken v.d. Cammenweg bij nr. 46
Vraagprijs € 240.000,– v.o.n.

HEESCH, Achterste Groes ong
Vraagprijs € 250.000,– v.o.n. 1500m2
Vraagprijs € 270.000,– v.o.n. 3340m2

Bijzonderheden:
- te realiseren vrijstaand woonhuis
- nabij centrum van Heesch
- goede ontsluiting naar de A59
- nokhoogte 9m¹ goothoogte 5m¹

Bijzonderheden:

perceel: 615 m²

- Voor bouw ruime vrijstaande woning en bijgebouwen
- Gunstige, zeer mooie locatie, zuidelijke kant Heesch
- Enkele minuten verwijderd van centrum, A50 en A59
- breedte circa 17m¹ en diepte circa 39m¹
- op perceel staat garage van ± 6 x 10m¹, met deels
bergzolder en elektrische roldeur, te gebruiken als
woning tijdens de bouw
- grondwerk voor te bouwen woning wordt kosteloos
geregeld
- bodemonderzoek heeft reeds plaatsgevonden,
rapport aanwezig

perceel: 600 m²

Lith, Valkseweg ong
Vraagprijs € 280.000,– v.o.n.

NULAND, De Bendels 3 bouwkavels
Vraagprijs vanaf € 275.000,– v.o.n.

Bijzonderheden:
- riante kavel, gelegen aan de rand van het
dorp Lith
- slechts enkele minuten verwijderd van
centrum en supermarkt
- mogelijkheid tot realiseren ruime vrijst. woning
- mogelijkheid tot realiseren ruime bijgebouwen
- mogelijkheid tot aankoop meer grond

Bijzonderheden:
- unieke locatie aan rand bebouwde kom
van Nuland
- bouwkavel A ca. 785m² € 275.000,- v.o.n.
- bouwkavel B ca. 890m² € 275.000,- v.o.n.
- bouwkavel C ca.3900m² € 350.000,- v.o.n.
- alle kavels mogelijkheid voor
vrijstaande woning met bijgebouw 60m²

Bijzonderheden:
- RIANTE BOUWKAVEL
- Mogelijkheid tot realiseren ruime vrijstaande woning
- Goede ontsluiting naar A59
- Enkele minuten verwijderd vanaf centrum
Heesch

GEFFEN, Broekstraat 12
€ 360.000 ,- k.k. perceel 4.000 m²
€ 320.000,- k.k. perceel 2.000 m²
Bijzonderheden:
- bouwkavel voor realisatie vrijstaand woonhuis 600m³
- aan rand bebouwde kom Geffen
- landelijk gelegen met vrij uitzicht
- doch op enkele minuten ﬁetsafstand
centrum
- woonhuis nok/goothoogte 6m¹/10m¹

perceel: 4000 m² of 2000 m²

Bijzonderheden:
- riante bouwkavel van 1000m²
- mogelijkheid tot het realiseren van een
vrijstaand woonhuis
- gelegen aan de rand van Reek
- en toch op enkele minuten van het
centrum

Bijzonderheden:
- bouw ruime vrijstaande woning en bijgebouw landelijk gelegen in het buitengebied van Vinkel, nabij school en centrum.
- perceelbreedte van ca. 30m¹ en diepte van
ca. 57m¹.
- koper dient rekening te houden met
ontwikkelingskosten van ca. € 140.000,-,
zoals kosten bouwtitel en bestemmingsplan
wijziging.

perceel: 1000 m²
Sectie en nummer: L 512 (gedeeltelijk),

perceel: 1700 m²

perceel: 750 m²

HEESCH, Schrikkelvenstraat 5
Vraagprijs € 398.000,-,- k.k.

Bijzonderheden:
- Bouwkavel voor de bouw van een bedrijfspand
- gelegen op bedrijventerrein Cereslaan
- nabij ontsluiting A59 en A50
- bouwvlak ± 59 x 27m¹ bouwhoogte 10m¹
- bebouwingspercentage 80% dus
tot ± 1275m²

Bijzonderheden:
- HERONTWIKKELINGSLOCATIE
- royale bouwkavel voor vrijstaande nieuwbouwwoning
- mooie landelijke locatie aan rand van
Heesch
- frontbreedte ca.56m¹ diepte ca.100m¹
- inhoud woning 750m³
- bijgebouw max. 150m²

perceel: 1800 m²

HEESCH, Achterste Groes ong
Vraagprijs € 250.000,– v.o.n. 1.500 m2
Vraagprijs € 270.000,– v.o.n. 3.340 m2

VINKEL, Koksteeg 2 bouwkavels
Vraagprijs € 60.000,– k.k.

Bijzonderheden:
- bouwkavel
- voor realisatie bedrijfspand met bedrijfswoning
- hoek Vinkelsestraat – Nieuwe Erven
- gelegen op bedrijventerrein “De Beemd”
- bouwvergunning is reeds verstrekt

HEESCH, Middelste Groes ong.
Vraagprijs € 270.000,– k.k.

perceel: 1450 m²

Reek, Molenstraat ong
Vraagprijs € 250.000,– v.o.n.

HEESCH, Nieuwe Erven 1a
Vraagprijs € 195.000,– v.o.n.

Bijzonderheden:
- RIANTE BOUWKAVEL
- mogelijkheid tot realiseren ruime vrijstaande
woning
- goede ontsluiting naar A59
- enkele minuten verwijderd vanaf centrum
Heesch

perceel: 1.500 m² of 3.400 m²

Perceel: ca. 6445 m²
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HEESCH,
DONKERVOORTSELOOP 20
VRAAGPRIJS € 189.000,- K.K.
Bijzonderheden:
- woonkamer met eiken vloer en tuindeuren
- open keuken met hoogglans blok en
granieten blad
- moderne badkamer met inloopdouche en toilet
- drie slaapkamers met laminaatvloer
- bergzolder
- keurig aangelegde achtertuin, met
terras, borders en overkapping

Bouwjaar: 2009
Inhoud: ca. 320 m³, Perceel: 118 m²
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OSS, BERGHEMSEWEG 99
VRAAGPRIJS € 350.000,- K.K.
Bijzonderheden:
- vrijstaande woning, nabij het centrum
- twee garages (loopdeur, openslaande deuren en sectionaal deur) beide
met bergzolder, en extra berging
- woonkamer met eiken houten vloer
en gaskachel, glas in lood ramen
- deuren en suite naar keuken, modern
keukenblok, granieten blad, natuurstenen vloer
- praktijkruimte met eigen entree, toilet
en keukenblok, airco-unit
- badkamer met inloopdouche, wastafel en designradiator, separaat toilet
- drie slaapkamers op 1e verdieping
- 2e verd: twee extra slaapkamers mogelijk

Bouwjaar: 1933
Inhoud: ca. 500 m³, 2 garages in totaal ca. 135m², perceel: 475 m²,

NISTELRODE, BAANSTEEN 52
VRAAGPRIJS € 199.000 ,- K.K.
Bijzonderheden:
- eindwoning met berging

I n p r i j s ve r l a ag

d!

- woonkamer met openslaande deuren
naar tuin
- halfopen keuken met modern keukenblok
- drie slaapkamers
- achtertuin met terras en tuinhuis

Bouwjaar: 2005
inhoud: ca. 380 m³, perceel: 179 m²

GEFFEN, ROZELAAR 23
VRAAGPRIJS € 450.000,-- K.K.
Bijzonderheden:
- verrassend ruime vrijstaande woning

I n p r i j s ve r l a ag

met twee garages en een carport
- mogelijkheid voor stalling van caravan, bergzolder op garage
- goed onderhouden woning, met optimale isolatievoorzieningen
- ruime woonkamer met erker en sfeervolle gashaard in schouw
- extra (4e) slaapkamer én 2e badkamer op de begane grond, uitermate
geschikte voor minder valide
- drie ruime slaapkamers op 1e verd.
- 1 slaapkamer geeft toegang tot
ruime berging c.q. inloopkast
- bergzolder
- zonnige achtertuin, fraai aangelegd
en goed onderhouden

Bouwjaar: 1998
Inhoud ca. 840 m³, Perceel: 807 m²
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Kerkberichten

Vieringen van
18 juli t/m
27 juli

mans; Toon van den Elzen en
Grarda van den Elzen- van de
den Camp nms de kinderen
van den Elzen; Piet Ploegmakers (jrgt); Ouders Hanegraaf– van Pinxteren en hun
zonen Henk en Stef.

Mededeling
Beste parochianen, in de vakantietijd, van 14 juli t/m 24
augustus is de administratie
gesloten. Misintenties kunnen opgeven worden door
een bericht in enveloppe in
de brievenbus van de pastorie te stoppen. Wij wensen
alle parochianen een fijne vaWoensdag 23 juli 19.00 uur: kantie toe, namens het beEucharistieviering voor de zie- stuur en de pastoraatgroep.
ken van de parochie.
H. Maria Magdalena Geffen
Zaterdag 26 juli
17.30 uur: Vrijdag 18 juli 19.00 uur: H.
Eucharistieviering met sa- Mis in de kapel. Intenties:
menzang. Intenties: Wim van Harrie van Erp (jrgt. v.
de Ven (jrgt) en overleden ou- Coothstr.).
ders van de Ven en Hurk- Zaterdag 19 juli19.00 uur: H.
OLV de Rozenkrans Vinkel
Zaterdag 19 juli
17.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Selina Janssen en Katja Smits.
Intenties: Hans van de Ven
(vrjd); Bernard van Schaijk en
Maria van Wanrooij; Frank en
Jan Noy.

Mis i.v.m. Roggemaaien bij H. Johannes’ Onthoofding
molen Zeldenrust m.m.v. De Nuland
Pompzwengels.
Zaterdag 19 juli 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het
Zondag 20 juli 09.30 uur: H. kerkkoor. Lektor: Ans vd
Mis met Gemengd Koor. In- Bosch m.m.v. een acoliet. Intenties: Truus Heijmans- van tenties: Harrie van Hout (1e
Jan vd Camp, Roos
den Hurk als 1e jaargetijde jrg),
Gelaudemans
nms. de parochie; Adriaan Mensinken Anneke van Vlijmen- van (mdg), Jo Draad (mdg), Gerrit
Hoek; Ida en Frans van Gogh- van der Schoot en Nelly van
der Schoot- Brouwers (verj),
Langens en familie
Miet van Nistelrooij- Nuijen Ria Knipping-Maas (p).
nms. schoonzus; Riek van
Erp- van Dinther (jrgt.), Mari- Zondag 20 juli 10.00 uur: Eunus van Erp (verj.)en overle- charistieviering met volksden familie; Cees Gloude- zang. Lektor: Nellie van Niftrik
m.m.v. een acoliet. Intenties:
mans (verj.).
Mies van Bergen-Botterblom
Vrijdag 25 juli 19.00 uur: H. (mdg) en Ties van Bergen,
Mis in de kapel. Intenties: Herman Savelkouls (verj), AnMarie Huismans-Langenhui- toon en Bep van der VoortBrunolt.
sen (mdg.).
Zondag 27 juli 09.30 uur: H.
Mis met gemengd Koor. Intenties: Pietta Schuurmans
(mdg.); Adriaan en Anneke
van Vlijmen-van Hoek; Overleden ouders Rovers- van
Bergen (jrgt.).

NULAND - In 2013 is de Seniorendag ontstaan als initiatief
om eenzaamheid onder ouderen in de zomermaanden tegen te gaan. De KBO’s uit
Maasdonk, de werkgroep
‘zorg en welzijn’ van de Seniorenraad en Sint Jozefoord

> Colofon
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hebben de handen ineen geslagen voor de organisatie
van deze dag. Samen met vrijwilligers – de meeste zelf senior – hebben ruim 150 senioren genoten van een mooie
dag. Ook dit jaar hoopt de organisatie weer op een geweldige opkomst.
De voorbereidingen voor de
Voor BROEM aanmelden tot 1
augustus
ROSMALEN - Senior-automobilisten kunnen op 19 en 21
deelnemen aan de rijvaardigheidstraining BROEM. Op
de eerste dag komt de theorie aan bod, de tweede dag
volgt een verkeerstest in de
praktijk. De ervaring heeft
geleerd dat veel deelnemers
zich na de cursus met meer
zelfvertrouwen in het verkeer begeven.
Voor oudere automobilisten
is er veel veranderd sinds ze
hun rijbewijs haalden. Daarom is één dagdeel (19 augustus) gereserveerd voor
uitleg over de huidige verkeersregels en lastige verkeerssituaties. Op de tweede dag maakt de cursist met
een rijinstructeur een testrit
in de eigen auto. De instructeur geeft aanwijzingen en

Woensdag 23 juli 19.00 uur:
Eucharistieviering in de kerk.
Vrijdag 25 juli 18.00 uur: Eucharistieviering in het Martinushuis.

Maandag 21 juli: Inleveren Zaterdag 26 juli 19.00 uur:
van de Scheepshoorn, t.b.v. Eucharistieviering
m.m.v.
de volgende Klepel.
het kerkkoor. Lektor: Riet
Zwanenberg m.m.v. een acoVakantiesluiting
liet. Intenties: Johannes GeHet parochiecentrum is geslo- rardus Gloudemans (verj),
ten van woensdag 23 juli tot Fransisca vd Doelen- Verste-

Senioren
Seniorendag 2014

maandag 11 augustus. Alleen op dinsdagochtend zal
er iemand aanwezig zijn. De
misintenties kunnen in deze
periode, alleen op deze ochtend of schriftelijk opgegeven worden met behulp van
de gebruikelijke enveloppen. Deze enveloppen kunt
u in de brievenbus doen van
het parochiecentrum (grote
witte deur). De kosten van
een misintentie zijn 11,00.
Vanaf maandag 11 augustus
gelden de normale openingstijden weer.

gen, Johannes Langens,
Lambertha Langens- Kilsdonk en Grad Langens, Overleden ouders vd Broek-van
Alphen, Wim van Erp (jrg),
Overleden ouders de Cortvan Erp, Frans en Gonny
Schepens- Langens (gef/jrg),
Marijke van Boekel- van Bakel (mdg), Henk Giebels
(mdg), Cor van der Weerden
(verj).
Zondag 27 juli 10.00 uur: Eucharistieviering met volkszang. Lektor: Ineke Westerlaken m.m.v. een acoliet.
Intenties: Dré Sr, Dré Jr en Jeroen Barten.
Na de viering is er koffie
drinken in de parochiezaal
warbij iedereen van harte
welkom is.
H. Anna Hintham
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering. Donderdag is er
om 8.30 uur rozenkransgebed. Daarna een H. Mis en
uits

Politiek
Seniorendag 2014 zijn in volle
gang. Het wordt een dag voor
alle ouderen van gemeente
Maasdonk in het teken van
‘ontmoeten’. De vragen voor
de ‘Maasdonkse Kwis’ zijn
verzameld, de oud-Hollandse
spelen zijn uitgezocht en de
aanmeldingen stromen binnen. Zelfs de wethouders van
gemeente ’s-Hertogenbosch
zijn enthousiast over deze
dag en benieuwd naar hun
toekomstige bewoners. Wethouder G. Snijders komt zon-

dag 17 augustus een bezoek
brengen aan de Seniorendag
om een woord van welkom tot
alle aanwezigen te richten.
Er zijn nog 50 deelnemersplaatsen beschikbaar. U wilt
deze dag, waar nog maanden
over nagepraat wordt, toch
niet missen? Geef u nu op. U
vindt het aanmeldformulier
op de website van Sint Jozefoord (www.jozefoord.nl) of in
de vorige editie van de Klepel,
de Torenklanken of de Echo.

tips, maar zijn oordeel heeft
geen consequenties voor
het rijbewijs. Die dag is ook
een opticien/audicien aanwezig voor een ogen- en gehoortest.

23 juli organiseren De Vrolijke Trappers een fietstocht
van 30 kilometer. Deze rit
begint om 09.30 uur bij seniorencentrum De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4. Meefietsen is gratis en ook
niet-HEVO-leden zijn welkom (deelname op eigen risico). Informatie: Bert van
Oostenbruggen, tel. 073
5216356.

BROEM wordt georganiseerd
door de Rosmalense seniorenvereniging HEVO, maar
50-plussers uit omliggende
plaatsen kunnen ook meedoen. Dankzij een bijdrage
van de gemeente ’s-Hertogenbosch blijft de eigen bijdrage beperkt. De cursus
vindt plaats in Perron-3,
Rosmalen. Aanmelding is
mogelijk tot 1 augustus, bij
voorkeur per e-mail: jan.
hoofs@hetnet.nl. Meer informatie: Jan Hoofs, tel. 073
5212554.

Partij Maasdonk
heft zichzelf op
NULAND – De leden van Partij Maasdonk hebben tijdens de laatste ledenvergadering besloten de partij per 31 december 2014
op te heffen. De partij zal dan ook niet deelnemen aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Oss en
’s-Hertogenbosch.
in de Meent voor zo’n vijftig belangstellenden, waar de bestuurlijke toekomst van Vinkel
en Nuland centraal stonden.
Daar bleek dat een meerderheid van de inwoners van Nuland en Vinkel graag iemand uit
hun eigen dorp in de gemeenteraad van Den Bosch ziet. Het
bestuur van Partij Maasdonk
heeft zich vervolgens over deelname aan de verkiezingen beraden, maar is in samenspraak
met de partijleden tot de conclusie gekomen dat het niet
haalbaar is en heeft daarom
Eerder dit jaar hield de 75-jari- besloten de partij op te heffen.
ge partij nog een thema-avond
Die verkiezingen worden op 19
november gehouden, vanwege
de naderende toevoeging van
Nuland en Vinkel aan de gemeente ’s-Hertogenbosch en
Geffen aan Oss. Het bestuur
van Partij Maasdonk voelt zich
nu dan ook geroepen om duidelijkheid te scheppen over de
toekomst van de partij. Na 75
jaar wordt de partij opgeheven;
de individuele leden kunnen
zich desgewenst aansluiten bij
de zittende, of nieuwe politieke
partijen in Oss en Den Bosch.

Vakantiesluiting De Ontmoeting
ROSMALEN - Seniorencentrum De Ontmoeting is tijdens de zomervakantie van
24 juli tot en met 24 augustus gesloten. Veel HEVO-activiteiten liggen stil in deze
periode, maar er wordt wel
gefietst (elke woensdagochtend) en gewandeld (op
maandag 4 augustus). Ook
HEVO-fietstocht van 30 kilois er op 19 en 21 augustus
meter
ROSMALEN - Op woensdag de cursus BROEM.

HEB JE
GEZIEN.NL
GEZIEN?
24 uur per dag online, mobiel en in de krant
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Wij zijn elke zaterdag
extra lang geopend
van 8.00 tot 20.00 uur
en elke zondag
van 12.00 tot 18.00 uur
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