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Reacties: info@aarbek.nl of telefoon: 

045-5711721 of 06-47600307 

Nieuw jasje 

De nieuwsbrief heeft een nieuw jasje gekregen. 

De lay out komt nu in grote lijnen overeen met 
onze nieuwe website. Nog niet gezien ? Klik dan 

hierboven op ‘website’ om een kijkje te nemen. 
 

Kern met Pit 
In 2012 heeft het Rosarium deelgenomen aan 

Kern met Pit. Een jaar hard werken werd op 19 

januari beloond met de uitreiking van de 
plaquette en een cheque van € 1.000,- ! 

We feliciteren alle vrijwilligers met dit fraaie 
resultaat. Beslist iets om trots op te zijn ! 

Meer info op de website. 

 
Scholierencarnaval 

Al enkele jaren organiseerde de wijkraad op de 
vrijdag voor carnaval het scholierencarnaval. 

Dit jaar konden we dat helaas niet doen op de 

manier waarop we dat gewend waren en dat 
betekent dat scholierencarnaval dit jaar wordt 

georganiseerd door café De Fabel. 
Volgend jaar zal het weer gewoon een gezamen-

lijke activiteit van de Fabel en wijkraad zijn. 
 

Wijkblad 

Het decembernummer van ons wijkblad was voor 
het eerst in full color. Dat is goed ontvangen. 

Het is wel nog even zoeken naar een juiste 
balans in de opmaak: de een vindt het geweldig, 

voor de ander is het wat druk en soms lastiger 

leesbaarder geworden. 
Wilt u bijdragen aan het wijkblad ? Voor het 

maartnummer kunt u  tot 15 februari artikelen 
insturen naar redactie@aarbek.nl.  

 
Jaarstukken 

De wijkraad ontvangt subsidie van de Gemeente 

Heerlen. Dat gebeurt op basis van een door ons 
in te dienen werkplan en begroting en na afloop 

van een jaar leggen we verantwoording af in een 
verslag en bijbehorende jaarrekening. 

Onlangs hebben we de jaarrekening 2012 

ingediend. Alle jaarstukken vindt u onder 
‘downloads’   op onze website. 

Rioolrenovatie 

De rioolrenovatie van de Benzenraderweg is voor 

wat betreft onze buurt nagenoeg afgerond. Er 
moeten nog wat puntjes op de i worden gezet, 

maar dan hebben we ook een prachtige nieuwe 
Benzenraderweg. 

De rioolrenovatie rond het Bekkerveld is nog in 
volle gang. Op onze website kunt u kijken wat de 

precieze planning is en de bijbehorende 

tekeningen inzien. 
 

De Wijk Vertelt 
Komt u woensdag 23 januari ook naar de Wijk 

Vertelt ? Dan vertelt Jacqueline Mulders over een 

van haar passies, namelijk natuurlijke voeding. 
De lezing vindt plaats in het IVN-gebouw en 

begint om 20.00 uur. U bent echter al vanaf 
19.30 uur welkom voor een kopje koffie/thee en 

wat lekkers. 

 
MAB 

De Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld 
wordt op de eerste plaats geassocieerd met 

sportvelden en een sporthal. Maar de nieuwbouw 
moet ook een aanzet geven tot het ontwikkelen 

van een nieuw samenhangend pakket van 

sociaal-culturele activiteiten voor 
Aarveld/Bekkerveld en Douve Weien. 

Op 14 januari hadden we daar overleg over, 
waar nog eens duidelijk werd dat alle partijen de 

intentie hebben een duidelijke meerwaarde aan 

het complex te realiseren. 
Op 25 februari praten we weer verder en zullen 

we brainstormen over een concrete invulling. 
Suggesties ? Bel met 06-47600307 of mail naar 

info@aarbek.nl ! 
 

Kinderconferentie 

Op 14 april vindt voor de 2e keer de 
kinderconferentie plaats. 

 
Ophalen oud papier 

In verband met carnaval start het ophalen van 

oud papier op 8 februari al om 17.00 uur. Zet 
dus op tijd de container buiten. 
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