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SPORT EN BEWEGEN
OP HET WIJKFEEST

Een greep uit het programma. De inmiddels
bekende Freestyle Runners buitelen door het
park. Je kunt voetballen in een echte pannakooi. Volwassenen èn kinderen kunnen meedoen aan jeu de boules. Maar je kunt ook
meedoen aan het fietsspel: vier fietsen die aan
elkaar vastzitten. Zie daar maar eens een rondje mee te rijden. En weer iets heel anders dan
topsport: kinderen kunnen knikkerzakken
maken en in een buitenkeuken gezonde gerechten samenstellen.
Vrouwensportschool ‘Femme Only’ komt naar
het park. En dat is vooral voor allochtone
vrouwen de moeite waard. ‘Femme Only’ laat
zien hoe vrouwen in een veilige omgeving aan
sport en bewegen kunnen doen. Als klap op de
vuurpijl geeft voetbalkunstenaar Soufiani
Touzani van 13.00 uur tot 14.30 uur een demo
in het wijkpark.

Proeftrainingen
Natuurlijk doen de diverse schoolsportverenigingen mee. Leerlingen van RK de Regenboog
weten al wat dat is: proeftrainingen doen en
kennismaken met echte sportclubs, waar je
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Sport en bewegen: daar gaat het vooral over tijdens het wijkfeest van
Beverwaard op 6 september. Veel verenigingen uit Beverwaard en omgeving
laten het beste van zichzelf zien. “Er zijn optredens op het podium en
demonstraties op het grote veld. Je mist echt wat als je deze dag thuisblijft”,
zegt Jacky Spruit van Perspect.
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BUURTTUIN

ECKHARTSTRAAT
HEEFT VOOR IEDEREEN IETS

Een kleurrijk glooiend terrein met in het midden aantrekkelijke voorzieningen,
gedeeltelijk omzoomd door heggen. Dat zou wel eens de kern kunnen zijn van
het nieuwe Complex 52, zoals de uitgestrekte buurttuin tussen de Eckhartstraat
en het Maurickerf formeel nog heet.
De deelgemeente IJsselmonde en wooncorporatie Woonbron betrekken
omwonenden nauw bij de plannen en de uitvoering. Inmiddels zijn er meerdere
publieksbijeenkomsten georganiseerd. Bij de laatste twee was ook landschapsarchitecte Bärbel Böhling van het bureau ‘1:1 Stadslandschappen’
betrokken.
Bärbel Böhling maakt zoveel mogelijk gebruik
van de wensen van omwonenden. Dat gebeurt
naar beste weten, want soms lopen ideeën
flink uiteen.
Bärbel: “We willen het glooiende karakter
van dit grote grasveld in grote lijnen in tact
houden. Wel zouden we graag aan de kant van
de Eckhartstraat op het gras een voetpad
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toevoegen. Aan de zijde van het Maurickerf
willen we de tegels verwijderen”.

Ontmoetingsplek voor feestjes
Bärbel Böhling: “In het midden van het gras
komen in ons plan drie toevoegingen, drie
‘tuintjes’. Het eerste tuintje bestaat uit een
speelvoorziening voor kleine kinderen. Het
tweede tuintje wordt een ontmoetingsplek,
voor bijvoorbeeld feestjes en andere leuke
activiteiten. In de derde, en laatste tuin,

worden stukjes tuin beschikbaar gesteld voor
zelfbeheer. Die worden onderhouden door
enthousiaste omwonenden”.
De speelvoorziening, ontmoetingsplek en het
zelfbeheerstuk, worden omzoomd door heggen
die niet zo strak gesnoeid hoeven te worden. Ook
een pergola met klimplanten past in het plan. En
een kleurrijk detail: er komen her en der heesters
met veelkleurige bloemen. Een mooie aanvulling
op het vooral erg groene gras.
Bärbel Böhling voltooit nu het ontwerp, omwonenden kunnen nog eenmaal reageren op het
ontwerp, en dan kan in het najaar van 2008 een
begin gemaakt worden met de aanleg. De tuintjes in zelfbeheer zullen met name in het voorjaar
van 2009 hun kleur krijgen, met ruimte voor
tropische accenten.
Vindt u het leuk om samen met andere bewoners
zelf een deel van de buurttuin in te richten en te
beheren? Neem dan contact op met Liesbeth van
Wifferen, tel. (06) 148 707 16 of e-mail
l.wifferen@sonor.nl

