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Collegebezoek 

Op 26 juni bezocht het college van B&W 

onze wijk. We hadden een programma 

gemaakt waarin de individuele collegeleden 

(+ een ambtenaar) met bewoners konden 

spreken en vervolgens bij een bewoner 

gingen eten. 

Bij de gezamenlijke afsluiting in het IVN-

gebouw bleek dat ze deze opzet én de 

hartelijkheid waarmee ze overal ontvangen 

werden zeer gewaardeerd hadden. 

 

Park City Live 

Het weekend net daarvoor was het 

weekend van Park City Live, dit keer 

uitgebreid met het kinderfestival Wazzup. 

Veel mensen hebben ondanks de regen op 

zondag van het festival genoten Helaas 

waren er dit jaar wel veel meer klachten 

dan gewoonlijk. Daarover hebben we 

inmiddels uitgebreid met de organisatie en 

met de gemeente gesproken. 

Er zal volgend jaar eerder en meer overleg 

plaatsvinden en de communicatie krijgt 

nadrukkelijker aandacht. 

 

Van de Zotte naar de Fabel 

Halverwege juni besloot Paul Dolhain 

onverwacht te stoppen met Café de Zotte.  

We hebben als wijkraad steeds heel 

plezierig met hem kunnen samenwerken en 

daarvoor alle dank. 

Het café wordt nu onder de naam de Fabel 

voortgezet door oude bekenden: Eugène 

en Noëlle Denie. Hen wensen we natuurlijk 

veel succes ! De Fabel is ook present op 

het wijkfeest. 

Wijkfeest 19 augustus 

Dit jaar kunnen bewoners van onze buurt 

gratis een kraam krijgen om hun 2ehands 

spulletjes te verkopen. Ook een kraam ? 

Stuur een mailtje met naam, adres en 

tel.nummer naar info@aarbek.nl. 

 

Website 

Onze website aarbek.nl is even uit de 

lucht geweest nadat hackers ‘namens ons’ 

duizenden mailtjes hadden verstuurd. 

We zijn weer in de lucht maar hebben 

besloten te gaan upgraden naar Joomla 

2.5. Weet u toevallig iemand met enige 

kennis van Joomla, dan houden we ons 

aanbevolen. 

 

Buurtpicknick 

Begin september vindt voor het eerst de 

Buurtpicknick plaats, als uitvloeisel van de 

actie ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld. 

Van Huize Tobias kregen we alvast 8 

kleden van Heerlen Breit die we als 

picknickkleed mogen gebruiken. 

De precieze datum staat zo snel mogelijk 

op onze website. 

 

Beelden vernield 

De beelden in het Rosarium (gemaakt 

tijdens de kinderconferentie van 15 april) 

zijn zondagavond 24 juni allemaal vernield. 

We willen de daders graag uitnodigen om 

aan de kinderen te komen uitleggen 

waarom ze dat gedaan hebben, maar weten 

helaas niet naar wie we de uitnodiging 

moeten sturen. Als u enig idee heeft 

houden we ons natuurlijk aanbevolen !  
 

Volg de wijkraad ook op 

http://twitter.com/aarbek  
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