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In deze nieuwsbrief: Winnende winterfoto, Lentefoto-wedstrijd, A2 verbreding Het Vonderen-Kerensheide,
Garageverkoop (24 mei), Settela-eik en de Buitenspeeldag (10 juni).

Winnende winterfoto
Uit alle mooie inzendingen koos de jury van de
'Hondsbroek-Aldenhof Winterfoto-wedstrijd'
deze winnende foto van Linda Neubert.

Voorzitter Mike Driessen overhandigde haar een
cadeaubon op de Ohé-weg (tussen de
Karensstraat en de Molenstraat) waar Linda de
foto maakte.

A2 verbreding Het Vonderen–Kerensheide
Hoera, verkeersminister Van Nieuwenhuizen
heeft in december jl. haar handtekening gezet
onder de overeenkomst voor de verbreding van
de A2.
Op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) waren 75
zienswijzen ingediend.
Voor onze wijk Hondsbroek-Aldenhof zijn onder
andere de volgende zaken gehonoreerd:
• de brug (KW ’t Rooth) in de Steenakkerweg
naar het buitengebied komt terug als
voetgangers-/fietsbrug
• er komt een 2 meter hoog geluidsabsorberend scherm aan onze zijde vanaf
KW Swentibold (Aldenhofweg) tot voorbij
het KW Grasbroek (Sittarderweg)
• de groenzone (Parkway) aan onze zijde
wordt versterkt
• KW Swentibold wordt ruimtelijk aangepast
met ook een nieuwe indeling van op- en
afritten
(KW staat voor Kunstwerk en betekent brug, viaduct
of tunnel.)

Behalve dat de jury dit een mooie foto vindt, blijkt
het ook een bijzonder plaatje voor de wijk. Want
zodra de geluidsschermen bij de verbreding van
de A2 geplaatst zijn, zullen de auto's van hieruit
niet meer zichtbaar zijn door de bomen.
Hondsbroek-Aldenhof Lentefoto-wedstrijd
Oók kans maken op een cadeaubon?
Stuur dan jouw mooiste LENTEFOTO uit
Hondsbroek of Aldenhof uiterlijk 31 mei naar:
info@hondsbroek-aldenhof.nl.

In januari is in de Roosterhoeve in Roosteren een
drukbezochte informatieavond geweest waar
men het project kon bekijken en vragen kon
stellen.
Wanneer daadwerkelijk de schop de grond
ingaat is nog niet helemaal zeker, maar men is al
druk bezig met voorbereidende werkzaamheden
zoals grondaankopen, het verleggen van
leidingen en archeologisch grondonderzoek.
In ons buitengebied moet de PPS-leiding naar
Chemelot dit jaar verlegd worden. Vandaar de
bomenkap in ’t Rooth en richting Sittarderweg.
De oplevering van de verbreding van de A2 zal
ergens rond 2025-2027 zijn, afhankelijk van het
startmoment gegeven door de verkeersminister.
Meer informatie over het project is ook te vinden
op de website van RWS A2VK.
Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website
en onze Facebookpagina Hondsbroek-Aldenhof.

24 mei: Garageverkoop
Op zondag 24 mei organiseren we voor de
achtste keer de jaarlijkse Garageverkoop in
Hondsbroek-Aldenhof van 10:00-15:00 uur.
Aanmelden kan nu al via onze website
www.hondsbroek-aldenhof.nl.
Op deze dag mogen jullie zelf bruikbare, oude,
nieuwe of zelfgemaakte spullen verkopen in je
voortuin of op je oprit.

Deze monumentale zomereik is overgebleven
van een rij bomen die vroeger langs de veldweg
van Buchten naar Born stond.
Dit gebied heette ’t Hètje en was voor WOII een
standplaats voor woonwagens van rondreizende
Sinti en Roma.
Ook de familie Steinbach stond geregeld met hun
kinderen in de omgeving van deze bomen.
Op 23 december 1934 werd hier Settela
Steinbach geboren en op kerstavond werd ze in
de kerk van Buchten gedoopt.
Op 19 mei 1944 werd zij met honderden anderen
door de nazi’s, na een kort verblijf in Westerbork,
naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd en op 31
juli 1944 in de gaskamer van Birkenau vermoord.
Om de herinnering aan deze gruwelijke periode
levend te houden kreeg deze laatste, nu
monumentale boom, de naam ‘Settela-Eik’.
Binnenkort zal de boom van een passende
omlijsting in de omgeving worden voorzien.

Mobiliseer dus nu alvast je buren, nodig familie,
vrienden
en
bekenden
uit
voor
de
Garageverkoop en maak er samen ook dit jaar
weer een leuke dag van.
Gebruik zelf vooral ook de social media (Twitter,
Facebook, Instagram etc.), om nog meer
bezoekers aan te trekken op 24 mei.
Settela-eik
Tot de tachtiger jaren vorige eeuw bestond onze
wijk uit akkerland, boomgaarden en weiden met
hoge bomen. Er was een lintbebouwing langs de
Postweg en Molenstraat en wat huizen en
boerderijen aan de Koningstraat en Hondsbroek.
Nu is dit gebied bijna helemaal volgebouwd.
De Settela-eik staat
vlak bij het Zorgcentrum
en is een herdenkingsboom voor Settela
Steinbach, het meisje
met het witte hoofddoekje dat kijkend
vanuit de vertrekkende
goederentrein is gefilmd.
De bekende foto uit deze
film werd een symbool
voor de Holocaust.

Buitenspeeldag op 10 juni
Ook dit jaar organiseren we weer een gezellige
en leuke speelmiddag tijdens de landelijke
Buitenspeeldag op 10 juni.

Het feest wordt weer gehouden op het grasveld
naast Zorgcentrum Aldenhof vanaf 14:00 uur.
Jong en oud zijn van harte welkom om mee te
spelen en/of te genieten van het plezier van de
kinderen. Het is wel belangrijk dat alle kinderen
tijdig online aangemeld worden via het
aanmeldscherm
op
onze
website:
www.hondsbroek-aldenhof.nl.
We zoeken ook nog (groot)ouders, andere
buurtbewoners en oudere kinderen die het leuk
vinden om ons op deze middag te ondersteunen
als spelletjesbegeleider. Ook zijn we nog
dringend op zoek naar versterking van ons
schminkteam. Bij te weinig hulp vervalt het
schminken en dat is natuurlijk niet onze
bedoeling. Wie wil helpen kan zich melden via:
info@hondsbroek-aldenhof.nl.

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof. Met bijdragen van Willy Janssen,
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Willy Janssen-Savelkoul, secretaris, Hertog Reinaldstraat 11, 6121 NK Born, telefoon 046 - 411 51 20, e-mail:
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bijeenkomst van het Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof.
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door

