
Tussen kop 
en staart…

's-HERTOGENBOSCH – Cis-
ke heet deze mooie blauw-
cyperse dame van 14 jaar.
Een lieve schootkat die met
kinderen is opgegroeid. Erg
vrij, ze laat zich graag aanha-
len. Ciske (nr.5650) is zowel
binnen als buiten gewend,
maar was de laatste tijd
steeds meer binnen. Meer
informatie: Dierentehuis,
Oosterplasweg 41 in 's-Her-
togenbosch, tel. 073-
6412417 of www.dierente-
huisdenbosch.nl.

Eerste Bossche 
bedrijf op aardgas
EMPEL - Taxi Van Alebeek in
Empel rijdt als eerste bedrijf
in ’s-Hertogenbosch op
aardgas. Als andere bedrij-
ven dit voorbeeld volgen,
kan een openbaar aardgas-
vulpunt in ’s-Hertogenbosch
al gauw rendabel draaien. 
Aardgasvoertuigen stoten
minder stikstofdioxide en fij-
nstof uit dan benzine- en
dieselvoertuigen. De ge-
meente stimuleert daarom
het rijden op aardgas. Ze
kiest zelf bij het aankopen of
leasen van nieuwe voertui-
gen voor het eigen wagen-
park voor varianten die op
aardgas rijden. De brand-
weer, stadstoezicht en sinds
kort ook de milieupolitie rij-
den al op aardgas. Het taxi-
bedrijf is het eerste commer-
ciële bedrijf dat het voor-
beeld van de gemeente volgt. 
Den Bosch heeft nog geen
openbaar aardgasvulstation,
wel is inmiddels interesse
getoond door pomphou-
ders. Voorlopig tankt de
aardgastaxi echter met een
zogenaamde ‘thuisvuller’.
De aardgasvoertuigen zijn
stil en in het rijgedrag is er
geen verschil te merken met
een dieselvoertuig. Een volle
tank kost ongeveer 10 euro.
Voor deze prijs kan de aard-
gasauto 300 kilometer rijden.

's-HERTOGENBOSCH - Het
jaarlijkse theaterfestival
Boulevard staat weer voor
de deur. Van vrijdag 8 tot
en met zondag 17 augus-
tus, op diverse locaties in
's-Hertogenbosch, met on-
geveer zeventig program-
maonderdelen. Vanaf deze
week besteedt het Stads-
blad wekelijks aandacht
aan het festival. Zie verder
op pagina 5 in deze krant.

Boulevard
wekelijks in
deze krant

's-HERTOGENBOSCH - De
redactie van het Stadsblad
houdt ook deze zomer weer
een fotowedstrijd. Stuur uw
leukste vakantiekiekje op en
maak kans op vier vrijkaart-
jes voor het Sportiom in 's-
Hertogenbosch. Blijft u thuis
of gaat u weg, dat maakt alle-
maal niets uit. Maak gewoon
een leuke foto en stuur hem
op naar redactie.stadsblad
@whm.wegener.nl.

Win met uw
vakantiefoto

Deze week PAG 2 + 3: BOSSCHE KICKBOXER PAG 5: FESTIVAL BOULEVARD PAG 7: TOPONYMIE PAG 12: PUZZELEN PAG 14 + 22: AGENDA

's-HERTOGENBOSCH - De 65-jarige Theo Wolsink uit 's-Hertogenbosch trapte zich zondag in 35 seconden naar
twaalf meter hoogte. Geen slechte prestatie, maar de snelste tijd was voor stadsgenoot Berry Steenbekkers: 24.7
seconden. Het luchtfietsen was één van de vele attracties tijdens het Rabo Tour Event op de Bossche Markt. Er
werden volop prijzen uitgedeeld. FOTO: HENK VAN ESCH
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Klik & Win!
Maak kans op
1 van de 100

Grolsch Festivalbags

Ga snel naar: 

deweekkrant.nl/actie

Diverse collecties 

TROUWRINGEN -/- 40%
Kerkstraat 12 - ’s-Hertogenbosch

www.pigallejuweliers.nl

WoonService
Samenwerkende

Woningcorporaties

Regio ‘s-Hertogenbosch

www.woonservicedenbosch.nl.

Voor het actuele huuraanbod
zie middenkatern van 

dit nieuwsblad 

's-HERTOGENBOSCH - Het
heeft er om gespannen, maar
ook dit jaar wordt het altijd
goed bezochte festival Levens-
lied Den Bosch weer gehou-
den. Ondanks de grondige ver-
bouwing van de Markt heeft de
organisatie toestemming ge-
kregen voor het festival op za-
terdag 19 en zondag 20 juli. 

Het wordt de elfde editie van
het evenement. Op de markt
komt één groot podium waar
zowel regionale als nationaal
bekende artiesten optreden.
Met Dennie Christian, Bonnie
St. Clair en Imca Marina. Ook
artiesten als Wesley, Frank van
Etten, Frans Duijts en 'Hazes

imitator' Lesley Williams wor-
den verwacht. 
Bosschenaar Addie Timmer-
mans en smartlappenband Tra-
ne met Tuite zijn de regionale
toppers en zondag, vroeg in
de middag, is er ruimte
voor nieuw talent. De or-
ganisatie vond in Eddy

Wally een goede afsluiter van
het festival op zondagavond.
Volgend jaar wordt het gratis
toegankelijke festival met drie
podia en nog meer diversiteit

aan artiesten weer traditiege-
trouw gehouden in het eer-
ste weekeinde van de Bra-
bantse bouwvak.

Levenslied lééft
Gratis festival met bekende Nederlandse artiesten 

Luchtfietsen
tijdens Rabo
Tour Event

Mannen rijden 
in op agenten
's-HERTOGENBOSCH - Vier
mannen zijn vrijdagmiddag
aangehouden in 's-Hertogen-
bosch. Ze zaten verdeeld over
twee voertuigen die elkaar ge-
parkeerd stonden op de mid-
denberm van de Graafseweg.
De aanhouding betrof in eerste
instantie een 24-jarige Nijmege-
naar die als passagier in een van
de auto's zat. Hij werd gezocht
voor mishandeling en bedrei-
ging, eerder in Nijmegen ge-
pleegd. Hij werd samen met de
bestuurder van de auto waar hij
in zat, een 21-jarige Bossche-
naar, aangehouden. De be-
stuurder werd later aan het bu-
reau weer in vrijheid gesteld
omdat hij niets met de zaak te
maken heeft.
De bestuurder van de andere
auto gaf echter gas en wilde er
vandoor gaan. Daarbij reed hij
bijna tegen een agent aan en
botste tegen de politieauto. De
inzittenden, een 21- en 24-jari-
ge Bosschenaar, zijn aangehou-
den voor poging tot zware mis-
handeling. Aan het bureau
bleek hun auto ook niet in orde
te zijn en misschien van diefstal
afkomstig. De politie onder-
zoekt de zaak. 

Benoeming tot 
ereprelaat paus
's-HERTOGENBOSCH - Paus
Benedictus XVI heeft emeritus
vicaris-generaal J. Schröder be-
noemd tot ereprelaat van de
paus. Deze eretitel krijgt hij om-
dat hij 22,5 jaar vicaris-generaal
van het bisdom van ’s-Herto-
genbosch is geweest.


