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Geen hennep
Van de wijkagent ontvingen we een
overzichtje van het aantal opgerolde
hennepplantages in zijn werkgebied in
2011. In Douve Weien/Caumerveld waren
dat er 5, in Aarveld/Bekkerveld géén.
Daders kunnen straf tegemoet zien, soms
huisuitzetting en ‘ontneming’ van de
vermoedelijke winst. In één geval ging de
ontneming om een bedrag van maar liefst
€ 180.000 !
Kern met Pit
Ruim 40 projecten meldden zich in
Limburg aan voor de ‘Kern met Pit’wedstrijd. 19 daarvan, waaronder het
Rosarium, mochten zich 14 januari in Heel
presenteren en 12 daarvan werden
toegelaten tot de wedstrijd. Het Rosarium
is één van die 12 projecten !
Meer informatie over de (landelijke)
wedstrijd: http://www.kernmetpit.nl/.
De Wijk Vertelt
Woensdagavond 18 januari vond de 2e
bijeenkomst plaats in het kader van De
Wijk Vertelt. In een boeiende presentatie
gaf Paul Kisters ons een kijkje in de
ondergrond van Aarveld/Bekkerveld.
Ongeveer 20 mensen woonden de avond
bij.
Deelnemers wandelen na die presentatie
beslist met andere ogen door de wijk !
De volgende (gratis toegankelijke)
bijeenkomst is op 14 maart. Die is gewijd
aan die geheimzinnige vliegende
zoogdiertjes: de vleermuis.

Reacties: info@aarbek.nl of telefoon:
045-5711721 of 06-47600307
Scholierencarnaval
Op vrijdagmiddag 17 februari vindt het
inmiddels traditionele scholierencarnaval
plaats dat de wijkraad organiseert in
samenwerking met Café de Zotte.
Toegankelijk voor de leerlingen van de
basisscholen in Aarveld/Bekkerveld en
Douve Weien.
ONS Bekkerveld
Op 30 november heeft het buurtteam het
Projectplan ONS Bekkerveld vastgesteld.
Dat is bedoeld om te zorgen dat het
Bekkerveld een ontmoetingsplek kan zijn
voor iedereen, maar zonder overlast.
Op 15 maart vindt een informatieavond
plaats voor bewoners rond het Bekkerveld.
Jaarverslag
Jaarverslag en jaarrekening kunt u
downloaden van www.aarbek.nl.
MAB
De Multifunctionele Accommodatie
Bekkerveld is nu de ontwerpfase ingegaan.
Daarnaast wordt gewerkt aan aanpassing
van het bestemmingsplan.
Senioren voor de samenleving
Een afvaardiging van de wijkraad neemt op
19 januari deel aan het symposium
‘Senioren voor de samenleving’. We zien nu
in de wijk al dat senioren een belangrijke
bijdrage leveren aan de (buurt)
samenleving. Na het symposium kunnen we
misschien nog gerichter profiteren van
hun kennis, talent en ervaring.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Stuur dan een mailtje met in de onderwerpregel: “afmelding nieuwsbrief”.

