
Parkpicknick in het Koningspark
tudens Nationale Burendag
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RAAMSDONKSVEER - De nationale burendag is sinds 2006 deelgenomen aan een Viking-
een jaarlijks terugkerend feest dat plaatsvindt op de vier- spel. Plaatselijk 'dichter des I,a-
de zaterdag van de maand. Wijken worden volgens de ini- rielands'Andy Marcelissen gaat
tiatiefnemers leuker, socialer en veiliger als buren elkaar speciaal voor de burendag-park-
ontmoeten en zich inzetten voor hun buurt. Dit jaar vindt picknick een gedicht schrijven,
de burendag plaats op 27 september. Het bestuur van Ver- dat op zaterdag 27 september
eniging Konin$spark zag de nationale burenilag als een zal worden voorgelezen door
prima aanleiding de omwonenden tijdens een parkpick- een lokale beroemdheid. Maat-
nick op eeh ontspannen manier kennis te laten maken met schappelijke stagiaires van het
buurtgenoten en ideeën uit te wisselen over de woonom- Dongemond College verrichten
geving én om de beuokkenheid met het park te vergroten. hand- en spandiensten en de
De Parkpicknick wordt gehouden van 12.00 tot 16.30 uur. nieuwe beheerder René van Die-
Onderdeel van deze burendag is de officiële opening van renvan sporthal Parkzicht zorgt
het hondenspeelveld om 14.30 uur door wethouder Kevin voor stroom en toiletruime. Bij
van Oort. slecht weer wordt de Parkpick-

nick een Parkzichtpicknick ofwel
veer sponsort een aantrekkelijk ' in de sporthal gehouden. Buurt-

-. bedrag,. terwijl Thuisvester èèn,,,:{iewoners ,4ie zich geroepen voe-
bedrag per deelnemer heeft toe- len een muzikaal of ander optre-
gezegd. Foto Toon Siemons is den te verzorgen, zijn van harte
aanwezig, evenals een streetdan- uitgenodigd. 'Buren' die ook
ceteam van sportcentrum Van willen komen picknicken kun-
Drunen. een buurtbewoonsters nen zich aanmelden via buren-
heeft aangekondigd kinderen te dag@hetkoningspark.nl of kijk
komen schminken, er staat een op www.hetkoningspark.nl voor
springkussen en er kan worden meer informatie.
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Door Jan Hoek

De deelnemers dienen, bui-
ten een goed humeur, zelf een
(goed) gevulde picknickmand
mee te nemen en een plaid of
kampeerstoelen. Via flyers zijn
bewoners uit de wijk Sandoel,
Koningsstraat en Brejaartstraat
uitgenodigd evenals bewoners
van Prisma, de Kloosterhoeve en
dagopvang 't Overstapje. Dank-
zij tal van sponsors kunnen de
organisateren de deelnemers
onder andere koffie, thee, limo-
nade, hartige hapjes (restaurant
de Triangel en brood- en ban-
ketbakkerij Edwin Broeders), ap-
pels (Robert's groente en fruit),
eierkoeken (bakker Wiercx) en
cupcakes (Taart) aanbieden. Het
landelijke Oranje Fonds steunt
sociale initiatieven en bevordert
de samenhang en het contact
tussen groepen mensen; voor de
Parkpicknick ontvfurgen de orga-
nisatoren 500 euro. Ook (tapas)
restaurant 't Zusje Raamsdonks-



NATUURLUK BEHEER EN
RECYCLINC
Het gaat voor sommige mensen
wellicht niet snel genoeg, maar
er wordt wel degelijk vooruit-
gang geboekt bij de (her)inrich-
ting van het Koningspark. Voor-
zitter Pieter van de Kieboom
ziet de Parkpicknick niet alleen
als een leuke bijeenkomst, maar
ook een mogelijkheid om buurt-
bewoners meer bij het park te
betrekken. Hij zegt daarover:
"We kunnen nog wel wat ver-
sterking gebruiken voor onder
andere het onderhoud als wie-
den en snoeien en iemand die
handig is met social media. Als
vereniging staan we voor na-
tuurlijk beheer en recycling en
dat gaat nog lang niet altijd
goed. Als medewerkers van Go!
net geplante viooltjes en andere
bloemen wegmaaien, omdat het
nou eenmaal in het bestek staat,
dan is overleg met de gemeente
en Gol hard nodig. Nu gooit de
gemeente soms beschadigde
of kapotte speeltoestellen weg,
terwijl ze gerepareerd enlof op-
geknapt nog goed gebruikt kun-
nen worden in het Koningspark.
Hoveniersbedrijven als Corné
Staal, Van der Pluijm, Hovers
en Brabant Groen/Schapers zijn
actief met onder meer paden in
het honden uitrenveld en naar
de tennisbanen. Daarmee wordt
toegang gemaakt tot het toekom-
stige terras van parkzicht, wat
een mooie aanr.ulling is voor de
bezoekers van het Koningspark.
Bij de ingangen van het park
komen borden met daarop de
naam en logo van het Konings-
park en êen dantal huisregels.
Ook bij de twee hekken van het
hondenspeelveld komen borden
met een paar regels, gesponsord
door sportcentrum Van Drunen,
Jill van Oers Brighten Up, hon-
den-trimsalon Blaf en de Bergse
Beestenboel. Daar komt ook de
door Fauna gesponsorde afsluit-
bare hondenpoepcontainer met
poepzakautomaatje te staan. Het
is een pilot in de gemeente en
wellicht komt dit systeem straks
op meer plaatsen in de gemeente
te staan. Van Adriaanse Trans-
port krijgen we vijftien pallets
en een wachtwagenband, waar-
mee we een paar speeltoestellen
voor het hondenlosloopveld wil-
len maken. Het is de bedoeling
dat dit voor de Parkpicknick ge-
realiseerd is."

KONINKLUK USVOGELTJE
Tot slot merkt Pieter van de
Kieboom nog trols op dat er bij
de vijver in het Koningspark re-
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gelmatig een ijsvogel is gespot.
Alleen al vanwêge zijn kleuren-
pracht, de veren zijn oranje, wit
en blauw, ook de kleuren van het
prÍnsdom Oranje, past dit 'ko-
ninklijke'voggltje perfect in het
Koningspark. Willem van Orar\ie
en koningin *11"r"1r-tilq gebhrik-
ten de ijsvogel bovendien als
zimebeeld van het doorzettings-
vermogen en het vertrouwen
in een goede afloop ondanks
tegenspoed. Beide gebruikten
ze daarbij het Latijnse motto
'Saevis tranquillus in undis', ver-

taald 'Rustig in woelende baren.'
Het past ook uitstekend bij het
bestuur en de vrijwilligers van
Vereniging Koningspark. Ook
die kregen regelmatig te maken
met tegenspoecl, maar toonden
steeds weer doorzettingsvermo-
gen en vertrouwen in een goecle
afloop.
Het resultaat daarvan worclt
steeds meer zichtbaar in het Ko-
ningspark in Raamsdonksveer,
een prima locatie voor een sfeer-
volle en gezellige picknick met
buren op 27 september.
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