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Beste Mensen,
Heel hartelijk welkom op deze Kerstbijeenkomst! Deze keer weer warm binnen in de altijd gastvrije
Vredeskerk.
En dat hebben we vooral gedaan om u de mogelijkheid te bieden te genieten van de
fototentoonstelling van Rob Beurse. Maar daarover straks meer.
Allereerst wil ik natuurlijk alle vrijwilligers bedanken die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor
de wijk. Ik zeg het ieder jaar en ook nu weer: zonder jullie lukt het niet. Voor jullie ligt weer een
mooie kerstattentie klaar.
We wilden dit jaar graag meer doen voor de kinderen in de wijk en dat is ook gelukt. Samen met ’t
Kasteel organiseerden we in juni een Kinderbuitenspeeldag op de kruising van de
Roodenburgerstraat en de Meij van Streefkerkstraat. Het was prachtig weer en veel kinderen hebben
een hele middag heerlijk buiten gespeeld. Voor de jonge Profburgvoetballers in de wijk, was er aan
het einde van de zomer een voetbalcompetitie op het terrein van Trigon. Zowel kinderen als ouders
waren heel enthousiast. En ook Koningsdag was natuurlijk weer een prachtig feest voor jong en oud.
Maar er waren ook lastige zaken die ons bezig hielden. Verschillende delen van onze wijk staan onder
druk door aanstaande bouwplannen. En dan gaat het niet zozeer om de bouwplannen zelf, maar de
omvang ervan. Het is groot, groter grootst. Iedere centimeter lijkt te moeten worden benut en groen
delft het onderspit. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe bouwplannen bij de Lorentzschool, waar
nu 69 appartementen zijn gepland in plaats van de 39 waar jaren geleden over werd gesproken. Wat
de wijkvereniging betreft “mag het ietsje minder zijn” wat we het College van B&W bij zijn bezoek in
september ook hebben meegegeven en daar blijven we ons voor inzetten.
Dit is ook een mooi bruggetje naar de prachtige tentoonstelling die Rob Beurse hier heeft ingericht
met de veelzeggende naam ‘Een wijk om stil van te zijn’.

Regine Scholten
Voorzitter Vereniging Professoren-en Burgemeesterswijk
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