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In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor:
Sinterklaasbezoek, project Burgerhart van start in onze wijk, gele stippen voor afvalcontainers

Sinterklaasbezoek
Op woensdag 1 december bracht Sinterklaas,
zijn zwarte Piet en vier hulppieten een bezoek
aan de kinderen van de buurt HondsbroekAldenhof samen met de kinderen van de
buitenschoolse opvang.
Bijna 70 kinderen hebben naar hartenlust
cadeautjes ingepakt, een klim- en
behendigheidtraject doorlopen, pakjes in de
schoorsteen gegooid en geknutseld.
Om 15.00 uur kwam Sinterklaas eindelijk
binnen, hij trotseerde sneeuw en scherpe kou
om ook hier alle kinderen weer een fijne
middag te bezorgen. Er werd gezongen,
gedanst en gesprongen. Aan het einde kreeg
ieder kind persoonlijk van Sinterklaas een klein
cadeautje en voor het meedoen aan het
spellentraject een heus Pietendiploma. Op
onze website vind je de foto's van deze
middag.

Op verzoek van het buurtplatform wordt
bekeken of bij de seniorenappartementen en
de basisschool ook gestrooid kan worden.
Als iedereen zijn eigen stoepje schoonmaakt
is dit voor de voetganger ook prettig.
Automobilisten: houd rekening met fietsers en
voetgangers, zij zijn bijzonder kwetsbaar in
het verkeer. Bij vragen of overlast door
gladheid, bel de gemeente: 046 – 477 77 77.

Werkzaamheden rotonde klaar
De rotonde Aldenhofweg / Verloren van
Themaatweg is klaar. Een compliment aan de
uitvoerder en de gemeente voor de snelle
realisatie van dit project. De komgrens is
verlegd zodat deze rotonde een
gelijkwaardige verkeerssituatie heeft als de
reeds bestaande rotondes: verkeer op de
rotonde heeft voorrang!
Nog in dit plantseizoen (dus vóór 15 april
2011) worden er 155 lindebomen in 2 rijen in
de middenberm aangeplant. Bij het 'Hetje'
komt een gemengde populatie. Van tevoren
wordt de ondergrond verbeterd, zodat de
bomen goed kunnen wortelen. Misschien
worden er ook nog bloembollen geplant. Eind
maart wordt er, in combinatie met de
Boomplantdag 2011, een feestelijk tintje aan
deze groene aankleding gegeven, zodat
iedereen uiteindelijk weer kan genieten van
een Aldenhofweg als mooie bomenlaan.

Sinterklaas op visite in Hondsbroek-Aldenhof

Gladheidbestrijding
Hopelijk bent u zonder kleerscheuren of
blikschade de eerste sneeuw- en vorstperiode
doorgekomen. Zoals u gemerkt heeft wordt er
beperkt gestrooid.
De nieuwe rotonde

Burgerhart van start in onze wijk!

Gele stippen voor afvalcontainers

Via het project Burgerhart wil de gemeente
Sittard-Geleen graag in zoveel mogelijk
wijken een defibrilator (AED) plaatsen.
Hiermee kan bij een hartstilstand van een
bewoner sneller en beter hulp geboden
worden in de vorm van reanimatie, zodat de
overlevingskansen sterk stijgen.

We hebben nieuwe afvalcontainers. De
communicatie was niet optimaal, maar
inmiddels loopt de nieuwe manier van
inzamelen. De containers worden op
verschillende manieren geledigd. Daarom
moet u ze bij de gele stip plaatsen. Als u de
aanwijzingen die u in november per brief
heeft ontvangen volgt, komt alles goed.
Overigens kan het zo zijn dat uw
overbuurman een ander ophaalschema heeft
dan u. Let dus goed op uw eigen
ophaalschema.

Begin december 2010 hadden zich voor onze
'cirkel' in Hondsbroek-Aldenhof inmiddels 36
personen aangemeld als vrijwilliger voor het
project Burgerhart. Hiervan zijn 17 personen
reeds in het bezit van een AED-certificaat.
De overige 19 personen zullen begin 2011
opgeleid en eveneens bevoegd zijn voor het
bedienen van de AED.
Momenteel zoeken we nog naar een goede
locatie voor het ophangen van een AED. In
principe is de omgeving van de Gaarstraat
hiervoor aangewezen, omdat deze in het
midden van de zogenoemde 6-minuten-cirkel
ligt. Suggesties voor goede locaties (dit mag
uiteraard ook een woonhuis zijn) kunnen
worden doorgegeven via info@hondsbroekaldenhof.nl.
Het is nog altijd mogelijk om u aan te melden
voor een gratis opleiding voor het AEDcertificaat. Dit kan via het aanmeldformulier
op de website van de gemeente SittardGeleen of via de folder. Per cirkel worden
maximaal 50 personen opgeleid op kosten
van de gemeente.

Binnenkort verspreidt de gemeente de
Afvalwijzer 2011. Neem even de moeite om
deze goed te lezen en let ook op de data van
de inzameling van oud papier en/of plastic.
Bij eventuele vragen over de oude containers
of de plaats van de gele stip, bel de
gemeente: 046 – 477 77 77.

Wandeling Respect
Donderdag 18 november vond de wandeling
van de werkgroep Respect plaats. Lees het
artikel over deze geslaagde avond op onze
website.

Prijsvraag nieuw logo verlengd
In onze vorige nieuwsbrief riepen we iedereen
op om creatieve ideeën aan te dragen voor
een nieuw logo voor het buurtplatfom. De
inzendingstermijn voor het ontwerpen van het
nieuwe logo is verlengd tot 9 januari. U heeft
dus nog drie weken de tijd om met uw
ontwerp mee te dingen naar de cadeaubon
van €25,-. Stuur uw idee naar
info@hondsbroek-aldenhof.nl.

Prettige feestdagen!
Namens het bestuur en alle leden van het
platform wensen wij u prettige feestdagen en
een gelukkig en gezond 2011!
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