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2 april
Dromen-Doen-Heusden-dag
Ook de Dorpsvereniging en Buurt
Bestuurt hebben gezamenlijk het initiatief
genomen om ons dorp tijdens de
Dromen-Doen-Heusdendag in de schijnwerpers te zetten. (zie achterzijde)
In het gedeelte van de Lambertusstraat
tussen het kruispunt en de dijk worden op
die dag diverse stands ingericht waarin
de rol van het water om ons dorp op
verscheidene manieren op verschillende
beeldschermen
en
informatieborden
wordt gepresenteerd. Natuurlijk met het
oog op het verleden, het heden en de
toekomst.

Clubkas Campagne 2017
Vorig jaar werd er tijdens de onderstaande actie
volop op onze Dorpsvereniging gestemd. Dit
leverde 315 euro op. Geld dat we bij de
teruglopende subsidiebijdrage goed kunnen
gebruiken!
In de periode 11 tot en met 25 april organiseert de
Rabobank Den Bosch e.o. de Clubkas Campagne
2017. Klanten van de bank ontvangen voor de
stemperiode per post een unieke code waarmee
ze kunnen stemmen. Van dinsdag 11 t/m dinsdag
25 april brengen zij via een stemsite hun stem uit
op de verenigingen en/of stichtingen die zij een
warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf
stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op
dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Een uniek element is het afsluiten van de
coupure in de dijk door het waterschap
Aa en Maas in samenwerking met
manschappen van de Genietroepen uit
Den Bosch.
Kom tussen 12.00 en 16.00 uur langs om
u te laten informeren, lekker wat te eten
en drinken of gezellig te buurten.
In verband met de activiteiten moet het te
verwachten verkeer moet u rekening
houden met:
• De Bokhovenseweg is de gehele
dag afgesloten.
• In
de
Lambertusstraat,
de
Kerkstraat en de Hoge Maasdijk
worden een aantal maatregelen
genomen zijnde eenrichtingsverkeer en parkeerbeperkeningen.

Paaseieren zoeken
Op Eerste Paasdag mogen de kinderen in het
speeltuintje volop paaseieren zoeken. Zorg dat je
er om 11 uur bent en breng je een emmertje of
een mandje mee?

