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Lees meer 

Nieuw in deze nieuwsbrief: via “Lees meer” komt 

u terecht op onze website (of eventueel een 
andere bron) waar u aanvullende informatie vindt 

die past bij het blokje dat met de link wordt 
afgesloten. Tip: rechts klikken, in webbrowser 

openen. 
Laat maar even weten of u dat handig vindt. 

 

Viaduct Welterlaan 
Het viaduct over de Welterlaan wordt in opdracht 

van provincie opnieuw geschilderd. Net als bij de 
andere viaducten is er gelegenheid om van saai 

fraai te maken. 

In samenwerking met gemeente en Cuttin’ Class 
bezorgen we deze week in Aarveld/Bekkerveld 

een flyer waarin we bewoners oproepen ideeën 
of thema’s te leveren waarmee een kunstenaar 

aan de slag kan. Lees meer 
 
Frisse wind 

Waarom alleen de viaducten mooier maken ? 
Cuttin’ Class is een campagne gestart (Frisse 

wind door de buurt) om lelijke plekken in buurten 
aan te pakken.  

Tot 26 april kunnen plekken worden aangemeld 

via info@aarbek.nl. Lees meer 
 

Kinderconferentie 
Op 14 april vond voor de 2e keer onze 

Kinderconferentie plaats. Zo’n 70 kinderen en 

veel begeleidende ouders hebben een geslaagde 
middag gehad met tal van leuke en verrassende 

workshops. Foto’s en filmpjes staan natuurlijk in 
ons fotoboek ! 

 
Zonnebloemen 

Ter afsluiting van de kinderconferentie kregen 

alle kinderen een envelop mee met daarin 5 
zonnebloemzaadjes. Om in de voortuin te 

planten of tegen de gevel. Eind augustus gaan 
we meten ! Maar we zijn zelf ook zonnebloemen 

aan het kweken. Want we willen veel meer 

zonnebloemen gaan zetten. Als opstapje naar ... 
… dat ziet u later wel ! 

Cadeautje voor de buurt ? 

Weet u iets leuks wat je in of voor de buurt kunt 

doen met € 3.000,- van het Oranjefonds ? 
Laat het ons heel snel weten, want binnenkort 

moeten we onze wens doorgeven ! Lees meer 
 

Hennepplantage 
Er groeien ook dingen in de wijk die we niet 

willen: op 4 april trof de politie een 

hennepplantage aan in Bekkerveld. Dankzij 
klachten/tips van bewoners. Lees meer 
 
Heidag 

Op 11 mei heeft het bestuur van de wijkraad, 

met enkele genodigden, een “heidag”. 
Over met name 2 vragen gaan we ons bezinnen: 

“Wat willen we als wijkraad bereiken ?” en: “Hoe 
kunnen we bewoners meer betrekken bij (en 

invloed geven op) het wel en wee van de wijk ?”. 

 
Zorg in de wijk 

Hoewel we een relatief jonge wijk zijn, is ook in 
Aarveld/Bekkerveld te verwachten dat de 

zorgbehoefte de komende jaren toeneemt. Daar 
staat tegenover dat het zorgaanbod 

waarschijnlijk juist verschraalt. Het beroep op 

vrijwilligers en mantelzorgers zal dus sterker 
worden en samenwerking wordt steeds 

belangrijker. We hebben daarom verschillende 
partijen in de wijk uitgenodigd voor een 

oriënterend gesprek over dit onderwerp.  

Dat gesprek vindt plaats op 6 mei a.s. 
 

Ook sabbatical voor Band Contest 
Onder de paraplu van We Aar Bek zou rond deze 

tijd, gedurende 4 zondagen, We Aar Bek Band 
Contest plaatsvinden. Bandjes uit de buurt of 

omgeving zouden strijden voor een podiumplek 

op Park City Live (PCL). 
Nu PCL een ‘sabbatical’ neemt vanwege de 

financiële risico’s kunnen we de bandjes dus 
geen podiumplek aanbieden. We hebben nog 

even gezocht naar een alternatief, maar dat 

bleek niet voorhanden. Daarom laten we Band 
Contest niet doorgaan. Lees meer 
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