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In deze nieuwsbrief o.a. afscheid van voorzitter, kennismaken met platform, buitenspeeldag en garageverkoop 

 

Afscheid als voorzitter 
Na circa 10 jaar met veel plezier in Aldenhof 
gewoond te hebben, gaan we verhuizen naar Val-
kenburg. En dat betekent helaas ook dat ik afscheid 
neem als voorzitter van Buurtplatform Hondsbroek-
Aldenhof. Die functie heb ik altijd met heel veel 
plezier vervuld. Het Buurtplatform is de schakel 
tussen de bewoners en de gemeente. Hoewel het 
niet altijd zichtbaar is, wordt er achter de schermen 
best veel geregeld. En zolang alles goed loopt in de 
wijk, is dat heel overzichtelijk. Dan worden de kleine 
irritaties meteen opgelost en merken niet veel 
mensen het. Maar zonder Buurtplatform zouden de 
irritaties over de openbare ruimte zich opstapelen en 
kan de sfeer in een wijk snel achteruitgaan. Het 
Buurtplatform is eigenlijk het luisterend oor en waakt 
ervoor dat de wijk leefbaar blijft. Bijvoorbeeld door te 
schakelen met de juiste mensen bij de gemeente. In 
de afgelopen jaren is heel veel aangepakt, zoals de 
kwaliteitsverbetering van speeltuintjes, het onder-
houd van groen, aanpak jongerenoverlast, voor-
komen van hinder rond het spoor, behoud van het 
bruggetje als gevolg van verbreding A2, aanleg van 
extra lantaarnpalen, oversteekplaatsen, prullenbak-
ken, maar ook de organisatie van de buitenspeeldag 
en de garageverkoop. Met dank aan de vrijwilligers 
die zich inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. 
Leefbaarheid moet namelijk vanuit de wijk zelf 
worden opgepakt. Ik wens de hele wijk veel 
woonplezier, maar doe ook een oproep om daar met 
elkaar en met het Buurtplatform aan te blijven 
werken! Groet, Marc Moonen 
 
Kom eens kennismaken! 
Ben je nieuw in de wijk Hondsbroek of Aldenhof? Of 
woon je er al langer en heb je leuke ideeën over de 
leefbaarheid in je wijk? Kom dan naar de vrije- 
inloopavond van Buurtplatform Hondsbroek-
Aldenhof en ons Buurtpreventieteam.  
 

 

 Om kennis te maken, vragen te stellen of 
jouw ideeën te bespreken. Misschien heb je 
zelf wel zin om ons te ondersteunen bij activi-
teiten? Wij zorgen voor koffie en pepernoten 
en wij vertellen je graag wat de 
mogelijkheden zijn. We horen ook graag hoe 
jij denkt dat we als buurtgenoten meer 
betrokken kunnen raken bij elkaar.  Zodat 
Hondsbroek en Aldenhof nóg fijner worden 
voor alle bewoners. 
De inloopavond wordt gehouden op: 
woensdag 28 november van 19.00 tot 
20.30 uur in de multifunctionele ruimte 
van Zorgcentrum Aldenhof.  
 
Verzoek van enkele buurtgenoten 
In een schone omgeving voel je je gelukkiger 
en veiliger. En natuurlijk is schoon beter voor 
het milieu. 
Onze wijk lijkt 
misschien 
schoon, maar 
er is helaas 
toch nog heel 
wat zwerfvuil 
te vinden. Dit 
zwerfvuil, 
meestal 
bestaand uit 
plastic en blikjes, is niet alleen slecht voor 
ons milieu, maar het kost ons allen veel geld 
om dit op te ruimen. In onze buurt zijn naast 
gemeentewerkers ook bewoners actief die 
regelmatig zwerfvuil opruimen in hun directe 
omgeving. Het zou heel fijn zijn als meer 
bewoners dit initiatief volgen. Er staan 
hiervoor meer dan genoeg afvalbakken in 
onze wijk. 
Ook is aangetoond dat in een schone wijk 
minder wordt ingebroken en zo hebben we 
met z’n allen profijt van een opgeruimde 
omgeving. En: ‘Schoon houdt schoon’. Laten 
we samen gaan voor een veilige en schone 
wijk! 
 
Kijk eens voor info over zwerfvuil en de 
gevolgen hiervan op de sites van: 
Plastic Soup Foundation, IVN Schone 
Rivieren, Stichting De Noordzee, Nederland 
Schoon en Supporter van Schoon. 
 



Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van 
Marc Moonen, Roy Schlösser en Willy Janssen. 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 of 
Facebookpagina: Hondsbroek-Aldenhof. 
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  

Nooit te oud om te spelen 
Tijdens de Nationale Buitenspeeldag van 13 juni 
was het thema: ‘Stop nooit met spelen!’ En dat 
hebben de bewoners van Hondsbroek en Aldenhof 
in Born dit jaar heel letterlijk genomen. Na het 
startsein door wethouder Meekels gingen 150 
enthousiaste kinderen en (groot)ouders aan de slag 
met de spelletjes, het springkussen en schminken. 
Bovendien kwamen ook een aantal bewoners en 
bezoekers van het naastgelegen Zorgcentrum 
Aldenhof genieten van alle vrolijkheid en ze lieten 
zich zelfs verleiden om net als de kinderen punten te 
scoren bij de spellen. Zo werd het dus een echte 
buitenspeeldag voor jong en oud, want je bent 
immers nooit te oud om te spelen. 
    

               
 
De werkgroep Buitenspeeldag van Buurtplatform 
Hondsbroek-Aldenhof werd weer voortreffelijk 
ondersteund door vrijwilligers uit de wijk en enkele 
hulpvaardige leerlingen van DaCapo. Het Buurt-
platform bedankt namens de kinderen alle 
vrijwilligers, Zorgcentrum Aldenhof, Hema Born, 
DaCapo College Born en de gemeente Sittard-
Geleen voor het mede mogelijk maken van dit feest. 

De foto’s van deze leuke middag zijn terug te vinden 
op: www.hondsbroek-aldenhof.nl.   

Garageverkoop 2018 
Op zondag 3 juni vond voor de zesde keer de 
garageverkoop in Hondsbroek-Aldenhof plaats. In-
middels begint de jaarlijkse garageverkoop een 
begrip te worden in de omgeving, waar behalve de 
wijkbewoners ook de nodige mensen van buiten het 
dorp graag naartoe komen. Dit jaar waren er meer 
aanmeldingen dan ooit; naast de ‘gevestigde orde’, 
mochten we ook nu weer diverse nieuwe deel-
nemers verwelkomen. Op bijna 110 plekken 
verdeeld over de gehele wijk werden leuke spullen 

aangeboden, hoorde je hier en daar muziek 
en kon genoten worden van een glaasje ranja 
en/of een lekker hapje. 
 

 
 

Mede door de vele aanmeldingen, de 
vooraankondigingen via sociale media en 
een schitterende zonnige en warme dag, was 
het bezoekersaantal groot en werd het een 
gezellige drukke dag in de wijk. Door de vele 
positieve reacties lijkt het erop dat we 
volgend jaar wederom een garageverkoop 
zullen organiseren. Begin dus alvast met 
sparen en verzamelen van leuke spullen en 
doe volgend jaar ook mee met de 
garageverkoop in Hondsbroek-Aldenhof. 
Houd voor informatie onze website, 
Facebook en nieuwsbrief in de gaten. 
 
Feestdagen 
De Sint is weer in het land, de feestdagen 
komen er weer aan. Een gezellige en 
sfeervolle tijd. Geniet van deze dagen en 
denk ook aan de buren. Voorkom overlast 
door niet voortijdig vuurwerk af te steken en 
houd svp bij de jaarwisseling rekening met 
huisdieren.  

 

Namens het 
Buurtplatform 

wensen we 
iedereen alvast 
fijne feestdagen 
en een gezond en 
gelukkig 2019. 

 

http://www.hondsbroek-aldenhof.nl/

