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De gemeente stelt een perceel van 
200 m2 grond aan de Vlinderlaan 
in de wijk ‘t Zand voor een periode 
van vijf jaar ter beschikking voor 
de aanleg van De Buurttuin. De 
gronden worden zonder huurkos-
ten ter beschikking gesteld aan de 
initiatiefnemers die zich hebben 
verenigd in een stichting.

De gemeente heeft een eenmalig 
bedrag van €1.000 ter beschik-
king gesteld voor de start. Hierover 
heeft de gemeente deze week met 
de door de initiatiefnemers en toe-
komstige gebruikers een overeen-
komst gesloten.
De overeenkomst is het resultaat 
van een buurtinitiatief van Anoek 
Nietsch en Femke Wetzer-van Gils 
uit ‘t Zand waarin zij de gemeente 
om medewerking aan de realisa-
tie van een buurttuin / natuurtuin 
vroegen. De gemeente stelt grond 

en een startbudget ter beschik-
king, waarna de initiatiefnemers er 
beplanting in aanbrengen en deze 
verzorgen.

Het college omarmt het initiatief 
omdat meerdere buurtbewoners 
hierdoor met elkaar in contact ra-
ken en zorgen voor een onderhou-
den tuin in het openbare gebied. In 
het (buurt)convenant zijn de spel-
regels voor het gebruik en het on-
derhoud helder beschreven.

Er wordt een koppeling gemaakt 
met het vlinderproject en de leden 
van de bijenvereniging. Mogelijk 
dat deze partijen elkaar kunnen 
gaan versterken door samen te 
werken. De gebruikers brengen bij 
de buurttuin een informatiebord 
aan om voorbijgangers te informe-
ren over het doel en de totstandko-
ming van de buurttuin.

   

Dagfietstocht fietsclub PVGE 
naar Schijndel
Op woensdag 18 april organiseert 
de fietsclub PVGE een fietstocht 
naar Schijndel, een fietstocht van 
ca 47 km. Hiermee starten we het 
zomerseizoen op.

De start is op het 17 September-
plein in Son en Breugel om 9.30 
uur. Allereerst gaan we via het 
fietspad langs de Bestseweg om via 
de Vleut naar Boskant te fietsen.
Vervolgens fietsen we naar Olland, 
waar we een koffiestop houden 
om hierna naar het centrum van 
Schijndel te gaan. Degenen die 
slechts een ½ dag willen fietsen, 

gaan na de koffiestop weer naar 
huis. In het centrum van Schijndel 
is onze lunch.

In de middag fietsen we via Wij-
bosch, Eerde en St. Oedenrode 
weer naar Son en Breugel. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom 
om een keer kennis te maken met 
onze fietsclub.

Verdere inlichtingen over deze 
tocht bij fietsclubcoördinator: Her-
man Hendriks, tel.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@kpn-
mail.nl

Nieuw burgerinitiatief
in de wijk ‘t Zand

Harmonie speelt prima try-out 
voor Koningsconcert

Afgelopen zondag trotseerde het 
Harmonieorkest van Pro Honore 
et Virtute de warmte door ook 
binnen in zaal de Beckart in Nijn-
sel te stralen. Op uitnodiging van 
fanfare Nos Jungit Apollo uit Sint 
Oedenrode werden in een gezel-
lig uitwisselingsconcert een groot 
aantal nummers gespeeld die ook 
tijdens het Koningsconcert op 26 
april te horen zullen zijn. Met de 
swingende nummers als een Deep 
Purple Medley en Salute tot Ame-
rican Jazz kwam de stemming er al 
snel in. Toen ook onze eigen dorps 
troubadour Aris Weel de chansons 
Les Lacs du Connemara en het 
onvervalste Hee Goade Mee van 
Gerard van Maasakkers meezong 
werd het publiek echt getrakteerd 
op een enthousiaste uitvoering.

Dat ook Fanfare NJA veel in haar 
mars heeft bleek wel uit hun mooie 

vertolking van enkele lichte num-
mers met daarin ruimte voor twee 
solo’s. Zo speelde Ingrid van Kas-
teren de Bugelsolo Dimitri en de 
trombonesectie ging er vol gas in 
met het jazzy stuk, The Attack of 
the Killer Trombones. Met ook het 
Zuid-Amerikaans nummer Fuga y 
Mistério maakte NJA er een prach-
tig optreden van.

We kijken terug op een mooi uit-
wisselingsconcert. Dat komt dus 
helemaal goed tijdens het Konings-
concert op donderdag 26 april. De 
komende weken zet de Harmonie 
hiervoor samen met de artiesten 
de laatste punten op de i, zodat ze 
echt kunnen knallen op Konings-
nacht tijdens dit gratis toeganke-
lijke feest in het centrum van het 
dorp. Voor meer info kijk op: www.
phev.nl/koningsconcert.

   

Zwembad Son is benieuwd naar 
je mening

Zwembad Son wil graag je mening 
weten over het zwembad.

Laat je mening daarom weten en 

vul via bit.ly/2GBTM6Q het on-
derzoek in. Onder de inzendingen 
worden 2 cadeaubonnen voor een 
thermen dagentree verloot.
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