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Druk weekend 

Het weekend van 15 april was een druk 

weekend voor de wijkraad ! Maar liefst 

twee activiteiten vonden plaats: 

 

Jeugdconferentie 

Klinkt naar vergaderen en moeilijk. Maar 

integendeel: gezellig en leuk ! 

Oké, het weer had wat beter gekund, maar 

de bijna 60 deelnemende kinderen (en zo’n 

30 ouders) lieten zich het plezier niet 

ontnemen. Na de opening ging iedereen in 

workshops aan de slag en na de pauze nog 

eens. 

Hondenpoep, toneel, boogschieten, 

wandkleed maken, blauwe pannenkoeken 

bakken, hiphop, stoeptegels schilderen, 

dieren maken voor in de bomen en beelden 

voor in het rosarium: afwisseling genoeg ! 

En … voor herhaling vatbaar. 

 

Band Contest 

Iets verderop, in café de Zotte, werd de 

aftrap gegeven voor iets heel anders: 

Band Contest. Bandjes uit de buurt en 

omgeving strijden gedurende vier weken 

voor een podiumplek op Park City Live. 

De finale is op 13 mei, Park City Live in het 

weekend van 23 en 24 juni. 

 

Nieuwe bomen 

Op verschillende plekken in de wijk zijn 

nieuwe bomen geplant. Onder andere in 

het parkje aan de Vergiliusstraat, langs de 

Burg. Waszinkstraat en op het Bekkerveld. 

In alle gevallen vervangen ze eerder 

gekapte bomen. 

Stopverbod 

Het stopverbod voor de middenberm op de 

Akerstraat, tussen de Ruys de Beeren-

broucklaan en de Burg. Waszinkstraat, 

gaat naar verwachting in op 1 mei a.s. 

 

ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld 

Sinds maandag 16 april zijn aanspreek-

teams op pad om gebruikers van het 

Bekkerveld op te roepen mee te werken 

aan een druk maar toch gezellig 

Bekkerveld. Meewerken is eenvoudig, want 

je hoeft slechts je afval op te ruimen, de 

hond aan te lijnen, hondenpoep op te 

ruimen, ’s avonds geen lawaai te maken. 

In de toekomst zal ook strenger 

gehandhaafd worden. 

Het eigene van het Bekkerveld wordt 

benadrukt door het plaatsen van borden 

“ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld” en 

drie informatieborden met informatie 

over de kerk, de symboliek van de 

beplanting en over de voormalige HTS. 

 

Koninginnedag 

Alle kinderen zijn weer uitgenodigd om op 

Koninginnedag vanaf 12.00 uur de fiets te 

komen versieren op de parkeerplaats van 

de HTS aan het Bekkerveld. Om 12.40 

vertrekken we in optocht naar de stad om 

daar op eigen gelegenheid verder deel te 

nemen aan de feestelijkheden. 

 

Rosarium 

De perkjes die vernieuwd worden, worden 

ter overbrugging half mei ingezaaid met 

Afrikaantjes, tegen het rozenaaltje. 
 

Volg de wijkraad ook op 
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