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In deze nieuwsbrief: aanleg glasvezelkabel, A2-verbreding Het Vonderen–Kerensheide, onze wijkevenementen en 
een bericht van Zorgcentrum Aldenhof. 

 

Aanleg glasvezelkabel in de wijk 
	
Op steeds wisselende plekken in Hondsbroek 
en Aldenhof worden stoepen opengebroken 
voor de aanleg van glasvezelkabel. Op veel 
plaatsen zijn de meeste werkzaamheden 
inmiddels afgerond. We hebben na de 
ervaringen van enkele bewoners wel nog een tip 
voor bewoners waar nog glasvezel zal worden 
aangelegd: maak vooraf foto’s van je 
voortuin/omheining om bij eventuele schade 
achteraf te kunnen bewijzen dat die door de 
werkzaamheden veroorzaakt is. 
 

 
  
Ligt in de buurt van je huis een ‘mozaïek’ van 
tegels of klinkers, bijvoorbeeld rond een paaltje 
of putdeksel? Als je daarvan vooraf een foto 
maakt en deze uitprint voor de werklui, kunnen 
die daarmee alles weer precies hetzelfde netjes 
terugplaatsen. Fijn voor hen en fijn voor jou. 
 

  

 Laatste nieuws A2-verbreding  
Het Vonderen–Kerensheide (A2VK) 
 
Inmiddels zijn we alweer een jaar verder sinds 
onze laatste nieuwsbief. Als buurtbewoners zien 
we nog niet zoveel activiteiten. Alleen op sociale 
media komt soms een bericht voorbij. Toch is 
afgelopen jaar veel gebeurd. 
 

 
 
In onze wijk zijn de zogenaamde PPS-leidingen 
van Chemelot en de Gasunie na archeologisch 
onderzoek verlegd. Intern wordt bij 
Rijkswaterstaat hard gewerkt. Na overleg met 
diverse organisaties zoals Provincie Limburg, 
het Waterschap en de diverse gemeentes is in 
juli 2022 de aanbestedingsprocedure voor de 
verbreding van de A2 gestart. Geïnteresseerde 
bedrijven konden inschrijven op het programma 
van eisen en afspraken van Rijkswaterstaat. 
Maar ook aan de inschrijvers zelf werden eisen 
gesteld, zoals over ervaring met grote projecten 
en de financiële kennis die hierbij nodig is.  
In deze eerste fase worden de drie beste 
voorstellen van de inschrijvers op prijs en 
kwaliteit voor de uitvoering geselecteerd.  
Komende zomer is de gunning gepland en gaat 
de winnende partij de ontwerpfase in. 
Dit jaar wordt dus een spannend jaar.  
 
Volg het nieuws via de nieuwsbrieven en sociale 
media van Rijkswaterstaat 
www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a2-
wegverbreding-het-vonderen-kerensheide.  
 
Je vindt deze link ook via onze eigen website 
www.hondsbroek-aldenhof.nl onder het kopje: 
Informatie over de A2-verbreding 2022-2027. 



Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof.  
Meer informatie over Buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof: secretaris Willy Janssen, telefoon 06-23 66 55 68, e-mail: 
info@hondsbroek-aldenhof.nl of website www.hondsbroek-aldenhof.nl, Facebook Hondsbroek-Aldenhof en 
Instagram hondsbroekaldenhof. 
 
Het buurtplatform bestaat uit vrijwilligers, bewoners uit onze eigen wijk. We zijn steeds op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Heb jij interesse, kom dan een keer vrijblijvend naar een bijeenkomst van het buurtplatform.  
Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door  

 
 
Garageverkoop 
 
Ook dit jaar organiseren we weer een 
garageverkoop voor de wijken Hondsbroek en 
Aldenhof. Op zondag 4 juni mag iedereen weer 
van 10.00 tot 15.00 uur op de eigen oprit of in de 
voortuin spulletjes verkopen. Onze tip: spreek 
met een aantal buren af om samen een gezellige 
verkoop te houden. Deelname is gratis, maar 
meld je wel op tijd aan, zodat ook je adres op de 
plattegrond terechtkomt en bezoekers je dus 
weten te vinden.  
Aanmelden kan vanaf nu via: 
https://www.hondsbroek-aldenhof.nl/aanmelding-
garageverkoop/  
 
Buitenspeeldag en Burendag 
 
Afgelopen jaar viel onze Buitenspeeldag letterlijk 
in het water. Daarop besloot de werkgroep 
Buitenspeeldag om in september als alternatief 
een Burendag te organiseren. Dit nieuwe 
initiatief werd spontaan mee opgepakt door ons 
Buurtpreventieteam, Zorgcentrum Aldenhof en 
een aantal vrijwilligers. Verschillende bezoekers 
brachten ook nog iets lekkers mee voor bij de 
(gratis) koffie, thee en ranja. Het werd een 
gezellige middag. Daarom zullen we dit jaar 
opnieuw zowel de Buitenspeeldag als de 
Burendag organiseren. Onze werkgroepen zijn 
dan ook weer op zoek naar vrijwilligers en 
mensen met goede ideeën voor de invulling van 
deze evenementen. Doe je met ons mee? Je 
kunt ons bereiken via  
info@hondsbroek-aldenhof.nl. 
 
Noteer de data maar alvast in je agenda:  
 
Buitenspeeldag: woensdag 14 juni 2023 
Burendag: zaterdag 23 september 2023 
 

Zorgcentrum Aldenhof zoekt … 
 
De medewerkers van Zorgcentrum Aldenhof 
streven ernaar om het thuisgevoel voor hun 
bewoners zo compleet mogelijk te maken. Als 
buurtbewoners kunnen we ook een waardevolle 
bijdrage leveren aan warme zorg. Want 
vrijwilligers maken het verschil.  
 
Voor de activiteiten van het zorgcentrum kun je 
als vrijwilliger een belangrijke aanvulling vormen. 
Extra handen geven namelijk extra 
mogelijkheden om meer persoonlijke wensen te 
vervullen. Als vrijwilliger kun je nuttige en 
betekenisvolle taken hebben. Zoals een uurtje 
per week met een oudere praten bij een kopje 
koffie, bij mooi weer een stukje wandelen of 
ondersteunen bij de grote activiteiten.  
 

 
 
Ook is Team Aldenhof op zoek naar mensen uit 
de wijk met een leuke of bijzondere hobby, die 
deze willen delen, voordoen of laten zien aan de 
bewoners. Dit kan eenmalig, maar ook op 
terugkerende basis en zowel individueel als in 
teamverband. Denk bijvoorbeeld aan jeu de 
boules, een (kinder)dansclub, muzikanten, 
toneel, vlaaien bakken en andere creatieve 
hobby’s.  
 
Interesse of vragen? Neem dan contact op met 
Lilian Riem of Marianne Herben via 088-
4584400 of mail: aldenhof19@zuyderland.nl. 
Of kijk eens op: 
https://zuyderland.voorvrijwilligers.nl. 
 

   
 


