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Prins Sem en prinses Audrey van OBS De Wissel
genoten tijdens de school-optocht.
e

Hoera: de 1 Garageverkoop komt er aan!
Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft zoveel
e
positieve reacties opgeleverd, dat dit jaar voor de 1
maal ook in onze wijk een garageverkoop gehouden
zal worden en wel op zondag 2 juni van 10-17 uur.
Wie spullen wil verkopen, dient zich via het
bijgevoegde aanmeldingsformulier voor 15 april aan
te melden. We kunnen dan een plattegrond maken
van de verkoopadressen. We gunnen iedereen
opgeruimde kasten, kelders, tuinhuisjes en zolders
en een ‘goede omzet’, maar het is zeker óók de
bedoeling om elkaar in de wijk op een gezellige
manier beter te leren kennen. Via onze website
www.hondsbroek-aldenhof.nl krijgt u steeds de
laatste informatie.
Hart voor je buren
Bij een hartstilstand geldt: hoe eerder het slachtoffer
gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op
overleving. Als in Hondsbroek of Aldenhof iemand
een hartstilstand krijgt, kunnen via alarmnummer
112 een aantal geregistreerde buurtbewoners
worden opgeroepen om te reanimeren. Zij kunnen
hierbij ook gebruik maken van de defibrilator die in
het groene kastje op de Gaarstraat hangt. Dit in
afwachting van de ambulance. Wil je méér weten
over hoe dit systeem werkt, of wil je zelf ook leren
wat je moet doen als iemand in jouw buurt een
hartstilstand krijgt? Kijk dan op www.hondsbroekaldenhof.nl of www.hartvoorlimburg.com voor meer
informatie en filmpjes.

Dierenbeschermingscentrum
U heeft via de pers kunnen vernemen dat op het
terrein tegenover ‘De Rollen’ een
Dierenbeschermingscentrum (DBC)gebouwd gaat
worden. Naast de opvang van dieren zal er ook
informatie en educatie worden gegeven. Het DBC
voorziet ook in stageplekken voor diverse
opleidingen op het gebied van dierverzorging. Het
wordt een duurzaam gebouw, gedeeltelijk ingebed in
de omgeving en is o.a. op verzoek van het IVN Land
van Swentibold en het buurtplatform voorzien van
een ruime, groene en natuurlijke afscheiding. Eind
november 2012 hebben we met een grote groep
betrokkenen 15 ‘potelingen’ (toekomstige
knotbomen) bij de toekomstige ingang gepland. De
toegang zal via een parallelweg vanaf de stoplichten
bij het Gelders Eind komen. Naar verwachting wordt
het gebouw eind dit jaar opgeleverd.
Buitenspeeldag 2013
Ook dit jaar mogen op 12 juni de kinderen uit
Aldenhof en Hondsbroek weer op straat spelen in
het kader van de nationale Buitenspeeldag. Om
deze jaarlijks terugkerende middag te kunnen
organiseren zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons
willen helpen bij dit feestje. We hebben zowel
mensen nodig in de voorbereiding als op die middag
zelf. Wil jij ook meemaken hoe een stuk of honderd
kids zich geweldig amuseren op straat? Meld je dan
alvast even aan via info@hondsbroek-aldenhof.nl of
telefoon 046-4115120.
Vacature kinderactiviteiten
Partners in Welzijn (PIW) organiseert regelmatig op
woensdagmiddagen activiteiten voor kinderen
tussen 4 en 10 jaar. Deze vinden plaats in het
Jongerencentrum onder het Gemeenschapshuis van
Born. Om deze activiteiten mee te begeleiden is PIW
op zoek naar vrijwilligers. Werk je graag met
kinderen? Bekijk dan de informatie over deze
vacature op onze website www.hondsbroekaldenhof.nl
Wijkschouw
Het BPF zal in de komende maanden een
wijkschouw houden. Heeft u nog aandachtspunten,
meldt dit dan via info@hondsbroek-aldenhof.nl,
zodat wij deze op onze ronde mee kunnen
nemen

Jong en oud deed namens Aldenhof mee in de
optocht van carnavalszondag.

Na het inspreken van Sittard- Geleen, krijgt u de een
medewerker aan de lijn voor al uw vragen en/of
meldingen. De gemeente is ook bereikbaar via de
website www.sittard-geleen.nl

Leefbaarheidsprogramma
Op woensdag 6 maart kunnen alle bewoners
meepraten over de toekomst van onze wijk. Hoe
houden we onze wijk in de toekomst leefbaar?
Welke voorzieningen vinden we belangrijk? Hoe
zorgen we dat we ook in de toekomst prettig kunnen
wonen? Dit alles in de wetenschap dat de gemeente
minder geld te besteden heeft. De gemeente nodigt
jong en oud uit om mee te denken en hun stem te
laten horen. Wij willen u vragen om gebruik te
maken van deze mogelijkheid en mee te praten
tijdens dit werkatelier.
Het vindt plaats in het gemeenschapshuis in
Holtum. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het
programma start om 19.30 uur en duurt tot circa
22.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.sittardgeleen.nl/leefbaarheid. U kunt zich ook aanmelden
via deze site.

Een schone wijk begint bij jezelf
Iedereen weet dat afval niet op straat gedumpt mag
worden. Toch treffen we op sommige plekken
regelmatig huisvuil en ander (snoei-)afval aan. Ook
op braakliggende stukken zoals nabij het
bouwterrein aan Marcus Aurelius en Claudius is het
dumpen van afval verboden. Het veroorzaakt
verloedering van de wijk en trekt ook ratten en ander
ongedierte aan. Ziet u afval waar dat niet thuishoort,
meld dit dan via de speciale servicelijn van de
gemeente via telefoon 14 046 (zonder netnummer!)
of via www.sittard-geleen.nl. Samen kunnen we
zorgen voor een schone, veilige wijk.

Servicenummer 14-046
De gemeente is behalve via 046-4777777 ook
bereikbaar via het landelijke systeem van verkorte
nummers. Omdat 3 gemeentes gebruik maken van
hetzelfde netnummer wordt u, als u 14-046 belt,
gevraagd welke gemeente u aan de lijn wilt hebben.
Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van
Roy Schlösser, Marc Moonen, Henny de Mooij en Willy Janssen, eindredactie José Strikers
Meer informatie? Voor meer informatie over Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof: Willy Janssen-Savelkoul,
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Het Buurtplatform wordt gerund door vrijwilligers, bewoners uit onze eigen wijk. We zijn steeds op zoek naar
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