
a\
ê

-a.)
o0

-{c
cl
-qJ

F{on
oF{

e-.
AJ

€

a.J
,F{
h.FrH-fo5

$-fo
.o
\t

BN DESÍEM MAANDAC 29 SEPTEMBER 2014

ln Raamsdonksveer

stond de Nationale

Burendag in het
Koningspark een

beetie in het teken

van de hondenpoep.

door Wieneke Wennekes

RAAMSDONKSVEER - IN hct KO-

ningsDark in Raamsdonksveer
was-het zaterdag vrolijk druk'
Mensen uit de buurt waren met
kleedjes, ruinstoelen en goed ge-

vuldemanden afgekomen oP de

eerste Burendag ParkPicknick'
Aan de Doorten stonden twee jon-
gens in oranje hesjes die de Park-
Ëezoekers bêleeftl ontvingen:,,Als
u zin heeft in koffie met een stuk
aart, dan mag u de rode Piilen
voleen!"
Buírtbewoners betrekken bii de

opbloei van het Park, dat is-de oP-

rèt van deze burèndag. De bezoe-

kers zatenbii elkaar en kletsten
gemoedelijk' Ze deelden het mee-

eebrachte eten en Praatten over

Ëet Koningspark. ,,Het begint er

steeds betér uit te zien. Bijna net
zo mooi als vroeger", verzucht As-

trid Brandenburg, tid van vereni-
ging KoningsPark. oPgegroeid in
de buurt woont ze nu tegenover
het park. Als klein meisje sPeelde

ze hier vaak. Dan ging ze naar de

volière die hier nog stond. ,,Het is

iammer dat de ganzen en zwanen
nog niet terug zijn gekomen'
Daár hopen we echt oP' Vorige
week zae ik één eend in de vijver
,*emmén. Helaas is ie weer ge-

vloqen."
E[f ounnewold is vrijwilligster

66 Het moet, net als

vroeger, een

ontmoetingsPlek
worden voor de

hele buurt
Piet van den Kieboom
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H Voor de bezoekers is er gratis koffie met appelgebak. foto's Alexander Vingerhoed-y'het fotoburo

in het Koningspark. Zij bezaait en
beplant het park. ,,Dat vind ik het
spannendste, het in bloei zien ko-
men,r"n planten en bloemen." Ze
wees: ,,Kijk, daar bii de viiver
staan waterplanten. Mornenteel
overheerst de wilde Bertram,
rnaar als je goed oplet zie je ook
andere plantjes, zoals vlas en gele
wikke. Ook ziin er bladrozetten.
Die geven volgend jaar pas bloe-
men."
Tiidens haar werkzaamheden
stuit ze ook wel eens 0p minder
frisse'gewassen': hondenpoep"
,,Ik vind het zó jammer dat er nog
steeds mensen zijn die dit niet
zelf opruimen. Vrijdag liep ik nog
een rondje 'poep' en wat denk ie?
Náást het bordje'Alstublieft, laat
uw hond hier niet loslopen'
moest ik een verse grote bood-
schap opvegen! Onbegrijpelijk.
fuist omdat het Koningspark zéér
hondvriendeliik is."

Ë Wethouder Kevin van Oort opent het hondenveld, waar speeltoestellen
voor honden zijn geplaatst.

Tijdens de Parkpicknick werd het van Oort. Honden kunnen daar
nieuwe hondenspeelveld oÍïicieel spelen op de speciaal voor hun
geopend door wethouder Kevin aangelegde speeltoestellen. Alle-

maal mogelijk gemaakt door spo
sors en vrijwilligers. Er staat eer
proef-afvalbak voor de poep, díe
misschien door de hele gemeen
geplaatst gaat worden.
De vereniging Koningspark barr
van de plannen. Ze willen het
park weer net zo levendig make
als vroeger. Door bezuinigingen
en veiligheidseisen van de ge-
meente raakte het park in de ja-
ren negentig in verval. ,,zo zon<
want de basisstructuur van dit
park is prachtig", zei Pieter van
den Kieboom, voorzitter van de
vereniging. ,,Het moet, net als
vroeger, een ontmoetíngsplek
worden voor de hele buurt."
Tegen een toevallig op de Íiets pr

serend gezin: ,,Wilt u kofïie me
een stukje taartT"
,,Nou, dat slaan wij niet af', aldr
de meteen afstappende vader.
,,Volgt u de rode pijlen dan maa
meneer!"


