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Zaterd'ag 27 september was het weer Burendag. Thuísvester d.oet hier al jaren aan mee. Daarbuiten heeft Th)uisvester ook het leefbaarheídsfonds Buurt

ín Actie dat bewonersínitiatieven financieel ondersteunt als ze bíjdragen aan een prettige, Ieefbare, veilige en gezellige buurt. Dít jaar heeft Thuísvester

rondom Burendag hsar huurders er extra op geattendeerd dat als ze íets willen organiseren ze d.aar via Buurt ín Actie JínancíëIe steun voor kunnen

aanvlagen. De bewaners uít de wíjk Sandoel ín Raamsdonksveer maakten hter graag gebruik van.
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De bewoners van de wijk Sandoet in Raamsdonksveer voegden dítjaar de
daad bij het woord. Het vernieuwde Koningspark, het groene hart van de
buurt' was op Burendag het toneet van een gestaagde Burendagpickníck.
Itvijkbewoonster Marie-José van Burgel nam daarbíj het vaortouw en vond
meteen gehoor bíj Pieter van den Kieboom, voorzitter van de vereniging
Koningspark. Samen stelden ze een aantrekkel.ijk programma op.

Kenyrísrmaken em ídee,Ëm mf,twíssefien
"Het Koningspark is er door en voor bewoners en moet wat ons betreft
echt een ontmoetingsplek worden in de wijk', tegt pieter uit. 'we wi[-
len de buurt het park in trekken." Marie-José is het daar hetemaal mee
eens- "we bestoten het deze Burendag eens wat groter aan te pakken dan
alteen een straat. liïaarom nodigen we niet de hete wijk uit?", vroegen we
ons af. Nou, dat hebben we dus gedaan. Er staan veel vernieuwingen en
verbouwingen op de planning voor ónze wijk. Een groots buurtfeest in de
vorm van een gezetlige picknick leek ons een prima manier orn kennis te
maken en ideeên uit te wisselen met etkaar."

Srigineel Ídee
Ook de afdeting Leefbaarheid van ïhuisvester was enthousíast over de

plannen. "Deze opzet voldeed aan de voorwaarden van Buurt in Actie
die wij hebben gesteld", aldus Meintje van Bakkum, junior projectteider
leefbaarheid bij ïhuisvester. "verder vonden het we het een origineel
idee. Niet atteen maar eten en drinken op Burendag, mpar het werd
breder getrokken, zodat er mogetijk meer aanknopingspunten, interactie
en verbinding ontstaat in de wijk. En daar draagt Thuisvester graag een
steentje aan bij. wij hebben daarom een financiële bijdrage verleend die
is gebaseerd op het aantal deelnemende huurders."

ffiem w*eth*ïwwwurd bwgflm
Pieter en Marie-José zijn aangenaam verrast door a[[e steun die zij
tijdens de voorbereiding op de pickníck mochten ontvangen. Behatve
Thuisvester bleken ook talloze [okale ondernemers votop bereid te
sponsoren in de vorm van materieel, facititeiten, hapjes, drankjes
en goederen. Marie-José: "Het is uiteindelijk een initiatief geworden
dat breed wordt gedragen door buurtbewoners,' bedríjven, fnstanties,
maatschappelijke stagiaires van het Dongemond col.[ege en vrijwitligers
die spontaan dingen doen. En zo bl.ijkt maar weer dat door samenwerkíng
er hele mooie dingen mogetijk zijn." "Het is een veetbelovend begini
vindt ook Pieter. "En als het aan ons_tigt, staat er in het Koningspark
nog veel meer te gebeuren."


