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Wisseling
Petra Runow is al heel wat jaren lid van
het bestuur, als voorzitter van de
redactie stond ze aan de wieg van het
huidige wijkblad.
Nu vindt ze het tijd die stokjes over te
geven. Hetty Linders zal haar taken m.b.t.
het wijkblad overnemen (Petra blijft wel
lid van de redactie), voor het bestuur zijn
we nog op zoek naar een opvolg(st)er.
Hoewel Petra dus niet helemaal uit zicht
verdwijnt, is dit toch een goed moment om
een welgemeend “Dankjewel !” uit te
spreken !
Bewonersavond PCL
Op 5 november vindt een bewonersavond
plaats, georganiseerd door Park City Live.
Aan de orde komen o.a. de plannen voor
2013, de datum, de resultaten van de
bewonersenquête die PCL liet uitvoeren,
het verkeersplan e.d.
De bijeenkomst vindt plaats in Café de
Fabel en begint om 20.00 uur.
Aarbek.nl vernieuwd
Naar aanleiding van het feit dat aarbek.nl
even gehackt is geweest, hebben we niet
alleen het achterliggende programma
vernieuwd, maar meteen ook het hele
uiterlijk. Met dank aan Made in Melon !
De website is nu overzichtelijker en er
zijn wat extra mogelijkheden bij gekomen.
Zo kunt u nu het wijkblad digitaal
doorbladeren, zijn bestanden eenvoudiger
te downloaden en kunt u artikelen delen
via Twitter en Facebook.

Reacties: info@aarbek.nl of telefoon:
045-5711721 of 06-47600307
Kom griezelen !
Op 2 november kan de jeugd, maar u
natuurlijk ook, weer lekker komen
griezelen tijdens de Halloweentocht.
Er zijn er twee: een voor kinderen tot 11
jaar en een voor kinderen vanaf 11 jaar.
Kijk voor details op www.aarbek.nl.
750 rozen
Om het rosarium in mooie staat te houden
vervangen we niet alleen de rozen die de
winter niet overleefden, maar ook een
paar perken die ‘ hun tijd gehad hebben’ .
Dat betekent dat we dit jaar maar liefst
750 rozen gaan planten en dat gaat
gebeuren op 3 november. Zo nodig gaan we
4 november nog even door.
Wilt u een uurtje komen helpen, dan bent
u welkom ! De plantgaten zijn dan al
machinaal geboord, dus zwaar werk is het
niet.
Rioolrenovatie
De rioolrenovatie aan de Benzenraderweg
verloopt voorspoedig, die rond het
Bekkerveld start binnenkort.
Bewonersbrieven, tekeningen e.d. staan
natuurlijk op www.aarbek.nl.
Werkplan
Ieder jaar telt de wijkaard een begroting
en een werkplan voor het volgend jaar op.
In de bestuursvergadering van 16 oktober
zijn die voor 2013 vastgesteld.
U kunt zowel begroting als werkplan
vinden op onze website, onder het kopje
‘Downloads’.

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

