Nieuwsbrief februari 2015
voor Hondsbroek en Aldenhof

Carnavalsoptocht
Voor het eerst start de carnavalsoptocht vanuit onze
wijk Hondsbroek-Aldenhof. De Vastelaovesvereniging De Bessemebènjers Bor heeft besloten om de
optochtroutes met ingang van 2015 te veranderen.
De Grote Optocht vertrekt op zondag 15 feb. om
14.11 uur.
Opstellen tussen 13.00 en 14.00 uur aan de noordzijde van Aquarius, vertrek via Claudius en Aquarius
(zuid) naar Vespasianus, Gaarstraat, Koningstraat,
Kerkstraat, Prins Bisdomstraat, Graaf van Loonstraat, Kapelweg, Borner Markt, alwaar ontbinding.
Bij de kinderoptocht op dinsdag 17 feb. is de start en
het eerste deel van de optocht dezelfde route. Voor
alle genoemde straten geldt op zondag 15 feb. en
dinsdag 17 feb. tussen 13.00 en 17.00 uur een parkeerverbod. Voor meer informatie en het laatste
nieuws: http://www.bessemebenjers.nl/optochte.
Veel plezier bij het kijken naar of deelnemen aan de
optocht die nu een prinsenpaar en prominente plek
in onze buurt heeft gekregen!

Jeugd- en gezinsgericht werken CJG
Op 27 november was de eerste bijeenkomst
voor het jeugdgebied gericht werken door het
CJG. Niet zomaar een proefballon of een manier om kosten te besparen, maar een aanpak
die het afgelopen jaar al uitgebreid getest is in
een deel van de Westelijke Mijnstreek en zó
succesvol was, dat deze nu ook overal in de
Westelijke Mijnstreek wordt uitgerold. Niet
langer wordt bij zaken, die spelen bij jeugd en
gezin, voor ieder symptoom een nieuwe expert ingeschakeld. Bij de nieuwe aanpak krijgt
het individu (of individuele gezin) een vaste
contactpersoon toegewezen en deze coördineert in overleg met het individu en de experts
de manier waarop hulp zal worden geboden.
Het team heeft regelmatig overleg met de
contactpersoon. Het doel is, waar het kan,
ervoor te zorgen dat het individu, met minimale ondersteuning weer zelf kan functioneren
en tevens de beste ondersteuning krijgt. Deze
aanpak past ook binnen de nieuwe manier
van werken bij de overheid. Verder voordeel is
dat het individu centraal staat. Ook als het in
de ene gemeente woont en in de andere
werkt of naar school gaat, hoeft het niet bang
te zijn tussen de wal en het schip te vallen.
Tegelijk met de aftrapbijeenkomst is de nieuwe site van het CJG gelanceerd. Hier kun je
jezelf aanmelden, maar je kunt ook zien voor
welke zaken je bij het CJG terecht kunt:
www.cjg-wm.nl. De site is erg informatief en
laat zien dat er vaak meer ondersteuning mogelijk is dan je denkt.
Boerengolf voor jong en oud
Op “Burendag” zondag 26 september wil het
buurtplatform een nieuwe leuke activiteit introduceren voor de bewoners van Hondsbroek
en Aldenhof. Meer informatie over aanmelden,
tijd en locatie vind je te zijner tijd op onze
website.

Wijkagenda
Garageverkoop:
31 mei 2015
Buitenspeeldag:
10 juni 2015
Burendag:
26 september 2015
Jaarlijks doet het buurtplatform een wijkschouw
langs de diverse actuele aandachtslocaties. Heb jij
nog nieuwe aandachtspunten voor de wijkschouw?
Stuur ons hierover dan uiterlijk 30 april een e-mail.
55+ Hondsbroek-Aldenhof in beweging
Alle 55-plussers uit Born en omgeving hebben in
december kunnen deelnemen aan een fitheidstest
georganiseerd door Ecsplore. Aansluitend was er
een beweegmarkt waar lokale sport- en bewegingsaanbieders hun organisatie konden presenteren. Met
ruim 350 deelnemers was deze dag dan ook een
groot succes. Mensen werden bewust gemaakt van
hun levensstijl en kregen een indruk van wat er zoal
in de omgeving van Born te doen is, alles om hen
aan het bewegen te krijgen.
Deelnemers konden zich meteen inschrijven voor
een beweegprogramma van 12 weken. Zo zijn er
zo’n 170 sportievelingen meteen aan de slag gegaan. Onder deskundige leiding wordt er ervaren wat
de positieve effecten zijn van bewegen. Men krijgt op
een gevarieerde manier een indruk van wat er zoal
in de eigen woonomgeving te doen is. Sport en spel,
krachttraining en nordic walking zijn slechts enkele
voorbeelden. Ook vanuit onze wijk zijn er veel sportievelingen die meedoen aan dit beweegprogramma
dat gehouden wordt in de sporthal “Het Anker” in
Buchten en de gymzaal van basisschool Swentibold
in de Putstraat in Born. Na dit programma is het uiteraard de bedoeling dat men doorgaat met de beweegactiviteiten.
Mocht je dit gemist hebben, 55+ zijn, en toch nog
willen instromen, dan kun je geheel vrijblijvend contact opnemen met Ecsplore via e-mail jvharwegen@ecsplore.nl of bel 06-48128886.

Melden per app
Het is nu nóg eenvoudiger om problemen of
gevaarlijke situaties in je leefomgeving te
melden bij de gemeente: met de gratis apps
‘makkelijkmelden’ of ‘buitenbeter’ op je
smartphone kun je snel een foto, de locatie en
omschrijving doorsturen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw wijk? Kijk dan op onze
Facebookpagina:
www.facebook.com/hondsbroekaldenhof
Vijver Aldenhof krijgt schoonmaakbeurt
Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien heeft
de vijver aan Aquarius in Aldenhof een grote
schoonmaakbeurt ondergaan. In eerste instantie zijn ca. 300 (kleine en grotere) vissen
afgevangen waaronder o.a. een aantal snoeken, karpers, kois, één roodwangschildpad en
daarnaast nog vele duizenden zogenaamde
blauwbandjes.

Vervolgens werd de vijver leeggepompt waarna de schoonmaakwerkzaamheden (waaronder het verwijderen van ca. 600 m3 slib) konden plaatsvinden.
Inmiddels is de vijver weer gevuld met (kraakhelder) water. In februari vindt binnen de gemeente de evaluatie plaats en zullen de vervolgstappen vastgelegd worden.
Zodra wij hier meer over weten, zullen wij jullie via onze website en/of nieuwsbrief informeren. Om de vijver ook in de toekomst schoon
en mooi voor de hele wijk te houden, willen wij
jullie nogmaals vragen om geen vissen in de
vijver uit te zetten en de watervogels en vissen ook niet te voeren, omdat dit één van de
oorzaken is die leiden tot problemen.

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van
Roy Schlösser, Ralph Deguelle, Mike Driessen, Willy Janssen, Suzanne Verheijen en José Strikers.
Meer informatie? Voor meer informatie over Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof: Willy Janssen-Savelkoul,
secretaris, Hertog Reinaldstraat 11, 6121 NK Born, tel. 046 - 411 51 20
E-mail: info@hondsbroek-aldenhof.nl of kijk op onze website www.hondsbroek-aldenhof.nl.
Het Buurtplatform wordt gerund door vrijwilligers, bewoners uit onze eigen wijk. We zijn steeds op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Heb jij interesse, meld je dan svp aan bij het secretariaat of kom een keer vrijblijvend
naar een bijeenkomst van het Buurtplatform. Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door

