Oranje Festival Gebrook
smaakt naar meer!

“Hoensbroek, willen jullie in mijn
volgende videoclip?” Schreeuwt Lange
Frans door de microfoon. Het aanwezige
publiek reageert uitzinnig en de eerste
klanken van ‘Opslag Oranje’ galmen over
de Markt in Hoensbroek.

“Één van de vele hoogtepunten van de
dag” aldus organisator Sander Bossink,
die tezamen met de verschillende
wijkbesturen en Hartje Hoensbroek weer
voor het eerst sinds 20 jaar een heus
Koninginnedagfestival heeft georganiseerd

in Hoensbroek. “En daar was blijkbaar
erg veel behoefte aan. Al sinds januari,
het moment dat ons festival serieuze
vormen begon aan te nemen, gonsde
het in Hoensbroek van de geruchten
over een mogelijk Koninginnedagfeest
in Gebrook. Dat we uiteindelijk besloten
hebben om een ècht grote artiest als
Lange Frans naar Hoensbroek te halen
is een hele goeie zet geweest.” Aldus
Sander. “Maar niet alleen Frans heeft
ervoor gezorgd dat de eerste editie van
het festival een groot succes is geworden,
het was eigenlijk een combinatie van
alle optredens, de demonstraties op het
podium van de verschillende dansgroepen,
the Voice of Gebrook, het activiteiten op
het plein, maar ook zeker het heerlijke
weer”. Daarnaast zorgde uiteraard ook
het aanwezige publiek voor de nodige
sfeer, welke zeer gemoedelijke en vooral
gezellig was te noemen. “Waar we ook erg
blij mee zijn is het feit dat er totaal geen
incidenten zijn geweest. Op het gebied
van veiligheid was volgens de gemeente
en handhaving dit festival echt een
voorbeeld voor hoe het eigenlijk moet qua
organisatie, en daar zijn we bijzonder trots
op!”
lees verder op pagina 2 >>

10 jaar Buurtberichten
De redactie van de stichting buurtbeheer Maria-Gewanden viert feest
want tien jaar geleden kwam het voor
het eerst het blad “Buurtberichten”
uit.
Er is in die tien jaar veel langs
gekomen. Als we eens kijken naar
de oude berichten zien we toch dat
er eigenlijk niet veel veranderd is,
artikelen over hondenpoep, energie
besparen in huis, ouderen voor
ouderen, een monumentale boom die
wel of niet gekapt wordt, de schouw,
het jeugdwerk, de inrichting van het
Gouverneur Baron van Hövellplein, en
ga zo maar door.

Onze redactie heeft getracht een
breed beeld van onze wijk te geven
en te ondersteunen bij vragen over
allerhande thema’s.
De laatste verandering is dat we ons
blad nu in full color uitbrengen.
Zo ziet u maar onze Buurtberichten
zijn nog springlevend na haar tienjarig
jubileum.
Wij bedanken hierbij alle mensen
die een bijdrage aan Buurtberichten
hebben geleverd, zoals de kopij, de
foto’s en de opmaak van het blad,
zonder hun is de uitgave van ons blad
niet mogelijk.
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• Hennep kweken?
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Sander heeft wel een aantal verbeterpunten voor volgend jaar. “We hebben
nu een blauwdruk neergelegd voor de
toekomst en hier vanuit moeten we verder
bouwen en verbeteren. Zo hebben we
direct na het festival een enquete op onze
website gezet www.oranjefestivalgebrook.
nl waarbij we hebben gevraagd wat er
beter en anders kan. Één van de zaken die
daaruit kwam is dat de gekozen doelgroep,
de jeugd van 14 tot 24 jaar, toch te
sumier is. We zagen bijvoorbeeld ook veel
wat oudere mensen die ook graag wat
entertainment voor hun doelgroep hadden
willen zien, dus volgend jaar gaan we
wellicht de doelgroep vergroten zodat het
niet meer alleen een koninginnedagfeest
voor de jeugd wordt. Daarnaast hoop
ik dat we volgend jaar een vrijmarkt
kunnen organiseren op de Markt omdat de

informatiemarkt dit
jaar niet zo’n succes
was. Ook hoop ik
dat de horeca voor
meer terrascapaciteit
zorgt want er was
erg veel behoefte om
even lekker te zitten,
maar daar zorgde
het lekkere weer
natuurlijk ook een
beetje voor!” aldus
een enthousiaste
Sander die graag
volgend jaar weer de
kar trekt voor een
volgende editie van het Oranje Festival
Gebrook. “Ik ben er erg trots op dat ik
deze eerste editie samen met de diverse
wijkbesturen, de winkeliersvereniging
Hartje Hoensbroek, Alcander en nog
enkele andere participanten heb mogen
organiseren.
Ik denk dat het
voor de identiteit
van Hoensbroek
heel goed is dat er
eindelijk weer eens
wat gebeurd met
Koninginnedag en dus
niet alleen maar iets
georganiseerd wordt
in het centrum van
Heerlen. Daarnaast
hebben we ook nog
eens Hoensbroek
op de kaart gezet
doordat we nu zelfs

Activiteiten in de Brede
Maatschappelijke Voorziening
16:00 uur – 17:00 uur
18:30 uur – 20:00 uur
20:00 uur
Dinsdag:
10:00 uur – 11:00 uur
11:00 uur
18:30 uur – 20:30 uur
20:00 uur – 20:30
Donderdag: 13:30 uur – 16:30 uur
19:30 uur – 20:30
20:00 uur – 20:30
Vrijdag:
19:00 uur

Computerclub
Op 3 september zit de vakantie er
weer op en beginnen we met het

Maria-Gewandenstraat 24, 6432 Hoensbroek
Maandag:

in de nieuwste videoclip van Lange Frans
zitten, en dat is natuurlijk helemaal
kicken!!”. De videoclip van Lange Frans,
maar ook vele andere filmpjes en foto’s
van het festival zijn te vinden op de
website www.oranjefestivalgebrook.nl,
waar binnenkort ook informatie te vinden
is over de volgende editie van dit festival.
Ook is het festival te volgen via Twitter
#gebrookoranje.

gym senioren
sporthal
computerclub
napraten en koffiedrinken
qi gong
sporthal
napraten en koffiedrinken
TTV beginners
sporthal
TTVvrije training
sporthal
senioren, verschillende activiteiten
TTV vrije training
sporthal
TTV vrije training
sporthal
aquariumclub Hoensbroek
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nieuwe
seizoen. De lessen zijn van 18:30
uur tot 21:00 uur met tussendoor
een pauze om op adem te komen.
Aanmelden tussen 19:30 uur
en 20:00 uur aan de MariaGewandenstraat 24 in onze lokalen.
Kom gerust maar eens kijken of het
U bevalt.

Kunstenaars in spé tijdens de
Dag van het Park in Hoensbroek
Op zondag 3 juni vond Passie in het Park
plaats, een onderdeel van de Dag van
het Park in Hoensbroek. Het Community
Arts project sloot goed aan bij de Week
van de Amateurkunsten die van 2 – 9
juni wordt gehouden.
In de stromende regen werden de tenten
en partytentjes opgezet om de activiteiten
op de oevers van de Caumerbeek uit te
kunnen uitvoeren.
Hoofddoel was om bewoners die langs en
in de buurt van de Caumerbeek wonen, te
betrekken bij kunstactiviteiten in het Park.
En dat lukte ook.
GEDICHTENWEDSTRIJD
•B
 ezoekers konden meedoen met de
gedichtenwedstrijd met als thema:
“passie in het park”. Uit de tien
inzendingen koos een jury van drie
personen, onder wie de dichter in spe
uit Hoensbroek: Ricardo Frederiks, voor
het winnende gedicht. Het werd ter
plekke op de maaskei gegraveerd door
een amateur beeldhouwer (ga maar eens
kijken!).

Ik meander, kleine stroom
Als Caumerbeek, van boom tot boom
En langs mijn oevers weelderig look
De trotse ader van Gebrook.
Het winnende gedicht werd gemaakt door:
Liesbeth van Dam uit Vaesrade
De jury: v.l.n.r. Ricardo Frederiks, Harrie
Sevriens, Hans op de Coul
De beeldhouwer is Marcel Hazen

Een greep uit de VERDERE activiteiten
• C reatief voor kinderen: tientallen kinderen
maakten en beschilderden vogelhuisjes
onder begeleiding van een stagiaire in
het jeugdwerk van Alcander.
•B
 loemschikken, de hele dag konden
voorbijgangers bloemstukjes maken en
meenemen; dit werd begeleid door twee
wijkbewoners en een kunstenares
• E en aantal bewoners bakten
(cup)cakes en muffins en
verkochten ze in de gebakkraam
aan bezoekers. Bijna alles was
aan het eind van de dag op.
• T wee muzikanten uit de buurt
lieten op de stille momenten hun
passie horen.
•D
 e line-dance groep uit
Hoensbroek gaf demonstraties,
voorbijgangers konden in een
workshop een dansje meedoen.
•O
 ptredens van het Shantykoor
uit Hoensbroek en de Madelaines
die op passionele wijze hun
stemmen en muziekinstrumenten
uitbundig lieten horen.
• T wee meisjes van tien en twee
vrouwen uit de buurt oefenden
de hele dag onder begeleiding
van een regisseur aan een
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theaterstuk. Aan het eind van de dag
lieten ze onder belangstelling van de
Madelaines, wethouder Riet de Wit
en omstanders het resultaat zien. Ze
toonden daarin hun eigen passie!
Anne Schutte - aschutte@alcander.nl
opbouwwerker Alcander in Hoensbroek

1e Lustrum d'Engelensael
d’ Engelensael vierde haar 1e Lustrum.
De Saelvrouwe is al 5 jaar bezig, mensen
de kans te geven hun expressie van
kunst en muziek aan het publiek te
tonen.
Mooie dingen hebben er plaatsgevonden,
zoals de tentoonstelling met
pentekeningen van Jan Creusen uit
Hoensbroek in 2007, het concert van
het pianotalent Kasper Schonewille
uit Ubachsberg in 2008, het opera- en

negrospiritualconcert van Peter Eijkenboom
uit Stein, het bevrijdingsconcert met
Paul van Loo en Ivo Rosbeek in 2010 en
afgelopen weekeinde zaterdag en zondag
23 en 24 juni exposeerde Yvonne Robroek
haar foto-impressies. Lovende woorden en
“Ga zo door ”werden alom gehoord. Fijn is
het om een plaatsgenoot de kans te bieden
haar hobby en passie te laten zien.
Vanaf zaterdag 30 juni laat de volgende
fotovrouw haar werk laten zien en wel

Senioren nieuws
Op 7 juni hebben de senioren met 41
personen een uitstapje gemaakt naar
Steyl.
Om 10.20 uur was het verzamelen
geblazen voor basisschool de Vlieger.
De bus van Jacobsreizen stond toen al
klaar. Bij het inchecken kreeg iedereen een
lunchpakketje. Dat die ochtend door enkel
senioren was klaar gemaakt. Broodjes en
beleg om half negen opgehaald bij de
Versmarkt.
Twee mensen gingen met eigen
rolstoelvervoer. Dit kwam achteraf nog
goed uit want Kapelaan Vankan kon zo iets
eerder terugreizen zodat hij op tijd was
voor de H.Mis om 19.00 uur.
In de bus gaf de Kapelaan uitleg van het
dagprogramma met toelichting over de
bezienswaardigheden.
Om half 12 waren wij in Steyl en werden
bij het museum afgezet. Eerst tijd
voor een plaspauze, vervolgens een
voorlichtingsfilmpje over het ontstaan
van het Missiehuis en de geschiedenis van
de stichter pater Arnold Janssen die op 5
oktober 2003 heilig is verklaard.
Hierna begon de rondleiding met gids.
Eerst werd de dubbelkerk bezocht en
vervolgens brachten wij een bezoek aan de
mooie tuinen met grotten.
Inmiddels was het twee uur en tijd voor
een heerlijk kopje koffie met Limburgse
vlaai, met volle teugen genoten wij

daarvan op het terras van ’t Vaerhoes.
Om drie uur doken wij het museum in.
Iedereen was aangenaam verrast over wat
er allemaal te zien was.
Alle stukken zijn door de missionarissen en
missiezusters bijeengebracht, houtsnijwerk
van godsdienstthema’s, uitgebreide
collectie vlinders insecten en spinnen,
klederdrachten uit
verschillende werelddelen, diersoorten uit
alle continenten.
Na het museum bezoek splitste de groep
zich. Een deel zocht de terrasjes op om hun
pijnlijke voeten rust te geven, hun dorst te
lessen en een frietje te eten.
De andere groep bracht onder leiding van
de Kapelaan een bezoek aan het kerkhof,
de Mariagrot
en ging naar de kapel van de Rose Zusters
die hier een altijddurende aanbidding
houden.
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Marianne Verboom uit Heerlen. ’n Klein
voorproefje liet zij al eerder zien in het
lustrum weekeinde.
Deze fotosessie en ook nog beelden
van Hans Jongen uit Grijzegrubben en
schilderijen van Mevr. R. Huizinga-Spoelstra
kunt U nog komen bezichtigen tot en met
zondag 15 juli.
Nieuwe activiteiten zijn ook altijd terug te
vinden in de plaatselijke wekelijkse bladen.
Ik nodig u graag uit om eens een kijkje te
komen nemen in de gezellige ambiance van
d’ Engelensael. Gratis toegang.
Hoofdstraat 214.
Tot ziens! De Saelvrouwe. (045-5213580).
Om kwart voor vijf plofte ook deze groep
zuchtend op het terras en genoten voldaan
van een drankje
voordat de bus om half zes ons kwam
ophalen.
Wij starten weer op donderdag 30 augustus
om 13.30 uur in de Brede Maatschappelijke
Voorziening Maria-Gewanden met onze
wekelijkse bijeenkomsten.

Enquette Delstraat
Begin april
2012 werden de
bewoners van
de Delstraat
benaderd om deel
te nemen aan een enquête over hun
veiligheidsgevoel. Daarnaast werden er
nog een aantal vragen gesteld over de
bewoners zelf. Dit alles om de politie
een beeld te geven van wat er zich in
een straat afspeelt, voornamelijk in de
ogen van de bewoners zelf.

Daarnaast heeft dit voor mijzelf ook
een toegevoegde waarde. Ik ben zelf in
opleiding tot allround politiemedewerker
en heb er dus veel baad bij om contact te
leggen in de wijk en daar mijn lering uit te
trekken.
Duidelijk is geworden dat er in de Delstraat
een straatfeest gehouden wordt, dat
inmiddels veel bewoners bij elkaar brengt.
De Delstraat is een kindervriendelijke buurt
waar veel kinderen wonen.

Eind 2011 en begin 2012 zijn een aantal
auto’s vernield. Deze zaak is door de
politie behandeld en ligt inmiddels bij
het Openbaar Ministerie. De afgelopen 2
maanden is de rust hieromtrent gelukkig
weer wedergekeerd.
Bij dezen wil ik de bewoners
van de Delstraat bedanken voor
hun medewerking.
Rob van Ass
Aspirant Basiseenheid Heerlen-Noord

Activiteiten Speeltuin
Op 18 augustus is er wegens
het succes van het vorig jaar weer
een BBQ en slapen met ontbijt
in de speeltuin kosten E 5,00
voor volwassenen en E 2.50 voor
kinderen.

Mocht u de collectebus hebben gemist is
het uiteraard altijd mogelijk nog lid of
sponsor te worden via de beheerders in
de speeltuin. Zij zullen u bijdrage graag
in ontvangst nemen en voor u misschien
een leuke gelegenheid om de speeltuin te
bezoeken.

Beste buurtbewoners

Graag willen wij
iedereen attenderen
op de volgende
activiteit: op 18
augustus organiseren
wij een grote barbecue
in de speeltuin en
aansluitend wordt in de
speeltuin gekampeerd.
De volgende ochtend
wordt er gezellig samen
genoten van een ontbijt
in de speeltuin.
U bent uiteraard van
harte welkom de kosten
van deze activiteit
bedragen 5 euro voor
een volwassene en 2,50
euro voor een kind.
Vooraf moet men zich
wel inschrijven zodat
de inkoop hierop kan
worden afgestemd. U
kunt zich inschrijven
bij de beheerders tot
uiterlijk 13 augustus.

Afgelopen maand zijn een aantal
vrijwilligers langs de deuren gegaan
met het verzoek of u sponsor wilde zijn
van onze speeltuin. Voor ons was het
belangrijkste om aan te tonen dat onze
speeltuin veel draagvlak heeft in onze wijk
en op de support van de wijkbewoners
kan rekenen. Uw donaties maar vooral ook
uw reacties waren hartverwarmend. Velen
vertelden ons van hun persoonlijke band
met de speeltuin waar men vaak zelf als
klein kind had gespeeld of waar nu hun
kinderen of kleinkinderen speelden. Vrijwel
iedereen doneerde een bedrag met als mooi
resultaat dat wij duizend euro hebben
opgehaald. Dit is een fantastisch resultaat
waar wij u allen heel hartelijk voor willen
bedanken.
Het geld zullen we uiteraard investeren
in de speeltuin zodat de kinderen hier
op een veilige plezierige wijze kunnen
blijven spelen. Wij als bestuur zullen ons
blijven inzetten voor het behoud van onze
speeltuin en voelen ons hierbij geweldig
gesteund door onze wijk.
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Nogmaals dank voor u aller bijdrage en
misschien tot ziens
Namens het bestuur van
speeltuinvereniging Mariagewanden
Miriam Schreurs

Koninginnedag in onze wijk
was een groot succes!
Bij de prijs uitreiking kregen
Milan Gouw
Kylie Gouw
Caitlin Steijns
Gideon Haans
Chelcey Hamers
Donna Timmermans
Allemaal een prijs voor hun mooie
versierde fiets.
Het was voor iedereen een leuke en
geslaagde ochtend.
Na de ochtend in Maria-Gewanden werd het
feest voortgezet op de Markt in Hoensbroek
dat doorging tot ’s avonds laat.

Voor een indruk een paar foto’s

Tijdens het versieren en de tocht door
de wijk hadden we allemaal pret voor
tien. De aanwezige wethouder Aarts
hebben we ook aan het werk gezet.
Samen met zijn echtgenote hebben zij de
jurering gedaan.
Zij vonden het een hele leuke ochtend, en
de wethouder wil volgend jaar weer graag
aanwezig zijn.
Veel mensen uit de wijk kwamen kijken
toen wij met ons allen door de straten
trokken onder begeleiding van de fanfare
Hubertus uit Mariarade.

Weet jij wat scouting is?
Waarom ben je dan nog geen lid?
De programma s zijn erg afwisselend.
Van knutselen tot hutten bouwen in het
bos. Kampvuur maken en toneel.
Niks is te veel of saai.
Zo worden er twee keer per jaar weekenden
georganiseerd waarbij de kinderen van
vrijdag tot zondag blijven slapen. Een
geheel vol programma waarbij thema
s worden afgewisseld. Niet alleen leuk
maar ook leerzaam. Zelf leren koken en

uitstapjes buiten de deur. Kaarsen maken
of juist je creativiteit kwijt kunnen in het
bouwen van een vogelhuisje.
De kinderen leren op een leuke manier
in teamverband te werken. Balspellen,
speurtochten of een quiz zijn een aantal
voorbeelden hiervan.
Er wordt veel georganiseerd en is er elke
zaterdag een leuk programma!
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Durf jij het allemaal aan? Kom dan eens
kijken bij de welpen en doe mee!!
De dames draaien van 10:00 tot 12:00 en
de heren van 15:00 tot 17:00.
Uiteraard houdt scoutinggroep de Stutters
zich ook aan tradities. Zo wordt er elk jaar
Sint Joris gevierd. Dit is de dag dat de draak
verslagen wordt door een boerenjongen.
Een groot avontuur waar de kinderen in mee
genomen worden.
Dit jaar bestaat de Stutters alweer 75 jaar.
Om dit groots te vieren gaan we op 7 tot en
met 9 september met alle leden kamperen
op het VKC oefenterrein tegenover de
Stutter. Het programma is erg verrassend.

Fotopresentatie Mariagewanden

De asbestwoningen gezien vanaf de
Groeneweg

toegankelijk voor nietleden. Ze omvat niet
alleen oude foto’s, maar
toont ook het huidige
Mariagewanden. Het is
een virtuele wandeling
door deze groene wijk en
geeft u een inzicht in het
ontstaan en ontwikkeling
van deze wijk.
Wist u bijvoorbeeld dat
de asbestwoningen aan
de Voorstraat de oudste woningen van de

Steenberg waren en dat er van 1908 tot
1914 een steenfabriek op de Steenberg
heeft gestaan? Dat daar alle bakstenen
gebakken zijn voor de bouw van de
gebouwen van de staatsmijn Emma?
Schroom u niet en kom eens kijken en
luisteren.
Het is meteen een mooie gelegenheid voor
U als omwonende, om eens een kijkje te
nemen in de zaal van de brede school en
kennis te maken met de vele ontspanning
smogelijkheden die deze wijkvoorziening
u biedt. Aanvang 14.30 uur, en u bent
welkom vanaf 13.30 uur.

Op initiatief van de seniorenclub van
Maria-Gewanden wordt op donderdagmiddag 13 september 2012 in de
zaal van de brede maatschappelijke
voorziening de Vlieger (de hoek
Hermesweg/Maria-Gewandenstraat)
de fotopresentatie over de wijk
Mariagewanden nog eens herhaald.
De foto’s komen uit het archief van de
Heemkundevereniging Hoensbroek, die aan
de Schuinstraat (naast de speeltuin) haar
domicilie heeft en worden gepresenteerd
door Hein Giesen.
De presentatie is gelijk aan de fotoavond
die begin dit jaar drie keer een tjokvolle
zaal trok aan de Schuinstraat. Als u het
toen gemist heeft, ligt hier een nieuwe
kans. De foto-sessie is namelijk ook

Strijd om het leren monster op het oude VCT-terrein aan de Zandbergsweg

YUISHINKAI AIKIDO VOOR IEDEREEN!
Aikido is een moderne vorm van zelfverdediging
Aikido is geschikt voor iedereen,
jong, oud, vrouw, man. Aikido is een
gezonde manier van bewegen waarbij je
tegelijkertijd weer energie opdoet goed na
een drukke werkdag!

om te komen kijken en zelf te ervaren wat
Aikido is.
Kinderen en volwassenen kunnen 2
lessen GRATIS meedoen, voordat zij een
definitieve keus kunnen maken.

Wij nodigen jullie uit om Aikido te
ervaren tijdens de training in onze
Aikido Yuishinkai dojo.

Kledingadvies: Neem makkelijke kleding
mee, lange broek en shirt met lange
mouwen en zaalslippers!

Doordat Aikido op verschillende niveaus
wordt beoefend is er geen voorkennis
voor nodig. Iedere les is daarom geschikt

Waar?
Sportcentrum Adelante (Lucas Stichting)
Zandbergsweg 111, 6432 CC Hoensbroek

Wanneer?
5 - 12 jaar
Vanaf 12 jaar
Vanaf 16 jaar
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Ma. 18.00 - 19.00 uur
Za. 9.00 - 10.00 uur
Ma. 19.00 - 20.00 uur
Za. 10.00 - 11.00 uur
Di. 19.00 - 21.00 uur
Vr. 20.00 - 22.00 uur

Extra informatie
www.gen-ki.nl
email: gen-ki@live.nl
tel.: 0649776274 - John Luijten

onkruidbestrijding
In Nederland zijn er continue discussies
over het wel of niet toestaan van
chemische onkruidbestrijdingsmidde
len op verhardingen. Om definitieve
besluitvorming niet af te wachten willen
wij ruimschoots van te voren aan de
slag gaan met alternatieve middelen/
methoden. Zo zijn wij bijvoorbeeld al
twee jaar bezig met het borstelen van de
goten en midden geleiders. Ook dit jaar
zal dit weer uitgevoerd worden.

Dit jaar gaan we een biologisch middel
gebruiken t.b.v. de onkruidbestrijding op
verhardingen. Dit middel is geen onkruidbe
strijdingsmiddel maar een reinigingsmiddel
wat wel toegepast kan worden als zgn.
bestrijdingsmiddel. De buurt MariaGewanden is uitermate geschikt voor een
proef. Het is duidelijk gekaderd, grote
hoeveelheden elementen verharding
in de rijbaan, verschillende typen
straatwerk, invloed van zon maar ook veel
schaduwplekken en heeft een gemiddelde
onkruidgroei.

Wij zijn het zat!
In de Steenkoolstraat zijn jaren geleden
plannen geweest om woningbouw te
plegen.
De voorbereidende werkzaamheden zijn
gebeurd, en aan de Pastoorskuilenweg en
de Deyl zijn prachtige woningen gekomen.
Alleen toen de woningen die aan de
Steenkoolstraat zouden komen niet
verkocht werden zijn de plannen veranderd
en ligt er nu een terrein dat aan zijn lot
wordt overgelaten.

Voor de buurtbewoners een voortdurende
ergernis, want de projectontwikkelaar en
de aannemer laten het afweten om het
weelderig groeiende onkruid te maaien en
het terrein zodanig in te richten dat het
gebied in onze wijk past.
SBMG staat er niet alleen voor want menig
buurtbewoner stuurt zijn gram naar ons
mailadres: redactie.mariagewanden@gmail.
com of naar info@mariagewanden.nl.
De gemeente doet er ook alles aan om de
projectontwikkelaar en de aannemer op de

De onkruidbestrijding met dit middel zal
op dezelfde wijze toegepast worden als
met het chemische middel (met een quad
wordt er rondgereden). De frequentie zal
aangepast worden om het gewenste beeld
te behalen/ behouden.
De burger mag geen verschil merken.
Uiteraard is het wel mogelijk dat het toch
niet zo goed werkt of dat een eventuele
sterke geur van het middel voor enige
overlast kan zorgen. Zijn er klachten of
opmerkingen dan kan u dit melden via het
reguliere nummer van de gemeente,
14 045.

vingers te tikken, maar bereikt ook niet
altijd het gewenste resultaat.
De stichting Schopla wil met de beide
eigenaren aan tafel gaan zitten om
uiteindelijk het terrein met buurtbewoners
te gaan onderhouden, maar ook daar zijn
de onderhandelingen niet van dien aard
dat het op korte termijn tot een voor alle
partijen goede oplossing te komen.
SBMG heeft zijn onderhoudsbudget
voor dit terrein gereserveerd, dus aan
geldmiddelengebrek ligt het ook niet.
Al met al een rotte plek in onze wijk
zonder veel uitzicht op verbetering.

De Buurtschouw in Maria-Gewanden op 17 april
Voor onze wijk Maria-Gewanden zou het
fijn zijn als er iets zou gebeuren met
deze velden. Natuurlijk moet er een veld
behouden blijven voor evenementen als
BrookPOP die op deze dag al bezig waren
de tenten op te bouwen. Verder ging het
naar de Houwerstraat waar onderweg een
aantal zaken opvielen.

Ook dit jaar organiseerde SBMG weer een
schouw. Tijdens deze schouw gingen we
samen met de gemeente op stap door de
wijk en hebben we een flinke wandeling
gemaakt.
De opkomst was prima, en met zo'n 15
personen gingen we op stap. We begonnen
aan de Randweg bij de tuindersvereniging
waar gepraat werd over de nu verlaten
sportvelden.

Bij de Deyl aangekomen werd het speelterreintje bekeken. waar men vond dat
er een betere beveiliging moest zijn voor
toevallig overstekende kinderen.
Ook de hondenpoep viel hier negatief op
zoals op meerdere plekken tijdens onze
wandeling. Het blijkt toch moeilijk om
honden-bezitters ervan te overtuigen dat
ze hun troep moeten opruimen (van de
hond natuurlijk).
Verder ging het naar het voormalige
mijnspoor waar de trap bekeken werd waar
hoognodig een trapleuning zou moeten
komen. Dan naar de Piet Stalmeierstraat
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waar we bij een aantal bewoners aanbelden
en vroegen hoe zij hun leefomgeving
vonden, buiten positieve geluiden vonden
bewoners ook dat de samenhang in de
buurt achteruit gegaan was. Dan naar de
Harmoniestraat, Heuvel-straat richting
Wingerdweg, hier en daar viel ons nog het
een en ander op tot in de Wingerdweg waar
zowat alle speeltoestellen stuk waren. Dan
tot slot naar onze brede Maatschappelijke
voorziening waar we met koffie en vlaai
afsloten.
Het was een goede schouw en de gevonden
zaken zullen verder bekeken worden wat
eraan te doen is.
Wil je het ook eens meemaken? doe dan
mee met de volgende schouw! En meld
je aan door een mail te sturen naar de
redactie. Oh, ja! Heb je iets dat je vindt
dat we iets moeten bekijken dat je al
opgevallen is, geef dat dan ook even aan
in je mail.

HENNEP KWEKEN?
GEWOON NIET AAN BEGINNEN!
Hennep kweken lijkt lucratief, maar de
risico’s zijn enorm.
Een kwekerij levert altijd gevaar op
door de grote kans op wateroverlast,
kortsluiting, brand en ontploffing.
Daarnaast zijn de opsporingsmethoden
sterk verbeterd. Met alle gevolgen van
dien als u gepakt wordt. In de meeste
gevallen wordt u uw huis uitgezet!

HENNEP IS ONGECONTROLEERD
GEVAAR!
Voor eigen gebruik worden maximaal vijf
stekjes met een maximum van 30 gram
gedoogd. Hebt u meer planten, dan zijn de
consequenties zeer fors als u gepakt wordt.
Gepakt met kweken, stekken, knippen of
drogen van hennep?

WONEN
BETRAPT?
Naast de kosten die u moet betalen,
waaronder alle schade die uw
woningcorporatie lijdt, start uw
woningcorporatie altijd een procedure
tot huisuitzetting op. Via deze weg wordt
ontruiming van de woning en ontbinding
van het huurcontract aangevraagd; u
wordt uw huis uitgezet. De komende drie
jaar heeft u geen recht op een andere
corporatiewoning.

GEWOON NIET AAN BEGINNEN!
Heeft u schulden? Begin niet aan hennep!
Laat u niet verleiden tot het kweken van
hennep, als u financiële problemen
Heeft U een vraag om hulp, klop dan aan
bij de gemeente Heerlen, of neem contact
op met uw woningcorporatie.
Zij helpen u graag om uw financiën weer
op orde te krijgen en dit zo te houden.

KWEKEN IS VERBODEN
Alle vormen van het kweken van hennep,
dus ook stekken, knippen of drogen, zijn
gevaarlijk en illegaal en dus strafbaar.
Daarom worden hennepkwekerijen keihard
aangepakt.

HENNEP EN DE GEVOLGEN ERVAN.
Of u nu zelf of iemand anders in uw
woning hennep laat kweken, u bevindt
zich in een gevaarlijke situatie. De kans
op wateroverlast, kortsluiting, brand en
ontploffing is zeer groot. Hierdoor brengt
u uw eigen gezondheid en die van uw
medebewoners en buren onnodig in gevaar.
Ook de veiligheid van de buurt gaat
achteruit door de toenemende kans op
drugshandel. Het is daarom niet voor niets
dat er zoveel aandacht besteed wordt aan
het bestrijden van hennepkwekerijen.

Ontruiming van de woning en ontbinding
van uw huurcontract! (eventueel via de
rechter) U staat op straat! U komt de
komende drie jaar niet in aanmerking
voor een huurwoning. Alle planten en
apparatuur worden in beslag genomen!
Het risico dat u achterblijft met een grote
schuld is groot.

HELP HENNEP UW BUURT UIT
Mede dankzij signalen uit de buurt worden
in Heerlen veel kwekerijen ontruimd.
Twijfel daarom niet om een illegale
kwekerij aan te geven. Ook al bent u niet
helemaal zeker. Neem contact op met uw
woningcorporatie of bel met de politie,
telefoonnummer 0900-8844.
Liever anoniem? Neem dan contact op met
Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer
0800-7000.
“Samen met u, wordt er gezorgd voor
een veilige woonomgeving.”

WAT WIJST OP EEN HENNEPKWEKERIJ?
• Stankoverlast door een vreemde lucht
(zoals bij coffeeshops).
• Geluidsoverlast van afzuiginstallaties.
• Warme muren.
• Condensvorming op de ramen.
• Schommeling in stroomsterkte (zoals
knipperende lampen).
• Licht in een kamer dat altijd blijft
branden.
• Afgeplakte ramen, dichte gordijnen en
ramen die nooit opengaan.
• Bewoners die zelden of op vaste uren
thuis zijn.

SCHADE & BOETE
U wordt verantwoordelijk gesteld voor alle
kosten, zoals:
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• Gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten
• Herstel van alle schade aan de
huurwoning
• Kosten voor de ontruiming
• Afsluiting gas en stroom (verwijderen
meters) plus alle kosten van eventuele
gestolen energie. Uw energie wordt pas
weer aangesloten als u alle kosten heeft
betaald.

HEBT U EEN UITKERING?
U loopt kans op stopzetting en/of
terugvordering van uw ontvangen uitkering.

AL GELD VERDIEND MET HENNEP?
• De Belastingdienst kan een
navorderingsaanslag opleggen met
eventueel een boete over de niet
opgegeven hennepinkomsten.
• Het Openbaar Ministerie kan alle winst
terugvorderen uit de kwekerij.

STRAFVERVOLGING
U wordt strafrechtelijk vervolgd.
Dit leidt tot een boete, taakstraf of
gevangenisstraf met eventueel een
strafblad.
Bedenk dat een strafblad tenminste vijf jaar
blijft bestaan.
Woningcorporaties doen altijd aangifte van
vernieling van de woning.
Energieleveranciers doen altijd aangifte van
diefstal van energie. Deze aangiften wegen
zwaar mee in het strafproces. De kosten
kunnen oplopen tot duizenden euro’s.
Hebt u geen geld? Er volgt mogelijke
beslaglegging op uw eigendommen.
U verliest persoonlijke spullen om de kosten
te betalen.

ZERO-TOLERANCE
DUS.. METEEN HEFTIGE
GEVOLGEN.

Een nieuwe Reus
in Weustenrade

Jaren geleden schreef Hub van der
Maar uit Klimmen een van de mooiste
dialectboeken die ik ken “De Reuze va
Weusterich”, waar ‘weuste kaels woeëne
mit heng es pannesjöppe en ‘ne kop wiej
‘ne riethamer’, die met pijl en boog op
ossen schoten. Of hij met ‘Weusterich’
ook met een scheef oog naar het tot
onze parochie behorende Weustenrade
keek, ik zou het niet weten. Wat ik
wel weet is, dat er in Weustenrade een
nieuwe reus is opgestaan, die zowaar
ook met pijl en boog schiet, en hoe!
Ik heb het dan over Mike Schloesser,
geboren op 15 januari 1994, achttien jaren
jong dus en met een op het gebied van
boogschieten onvoorstelbare erelijst.
Mike zit op het Arcuscollege in Heerlen en
volgt daar de richting Financiële Beroepen,
na als vooropleiding eerst Sintermeerten te
hebben gevolgd. Naast zijn schoolopleiding
heeft hij echter nog een bijna fulltime
andere bezigheid: boogschutter, of beter
gezegd compoundschutter, want we
kennen, legt Mike uit, in het boogschieten
het onderdeel recurve waarmee geschoten
wordt met de pijl en boog die wij
allemaal kennen, en het onderdeel
compoundschieten, de zeer geavanceerde
variant daarvan. Mike traint namelijk
een vast aantal van vijfendertig uren per
week, waarvan de helft in het Nationale

Sportcentrum Papendal
met de Nederlandse
selectie, waar hij twee
dagen per week vertoeft
– en dat het hele
jaar door -, de andere
helft traint hij bij zijn
eigen Hoensbroekse
vereniging Willem Tell.
Geen wonder, dat Mike
dan ook aangeeft, dat
hij een wel erg druk
leven heeft. Zonder
de steun van zijn
enthousiaste ouders
en de medewerking
van school zou het dan
ook een onmogelijke
opdracht zijn.
Boogschieten is een
Olympische sport en acht jaar geleden
in het Australische Sydney behaalde
Nederland nog een bronzen medaille, dit
tot grote voldoening van de Nederlandse
Handboog Bond, die in ons land rond
de 10000 leden telt. Ook Mike bezorgde
ons land al een aantal internationale
suksessen, maar daarover later meer.
De sport kent drie leeftijdscategorieën:
cadet, t/m de leeftijd van 17 jaar
junior, van 18 t/m 20 jaar en
senior, vanaf 21 jaar.
Mike is dus nog maar enkele maanden
junior, maar heeft al heel wat suksessen
behaald in hogere categorieën en
momenteel behoort hij inclusief de
seniorengroep zelfs tot de Top 3 van
Nederland. Om deze top te bereiken
zijn doorzettingsmentaliteit, een goede
conditie, lichaamsbeheersing en vrij zijn
van zenuwen vereisten en om dat te
bereiken moeten heel wat inspanningen
worden geleverd. Bovendien is het een
dure sport. Mike moet veel reizen en hij
schiet met Hoyt bogen, van Amerikaanse
makelij en met een prijskaartje tussen de
E 5000-6000 per stuk. Maar voor al zijn
inspanningen en opofferingen is hij, gelet
op zijn erelijst, wel al rijkelijk beloond. Let
daarbij vooral ook op zijn leeftijd. Mike
kwalificeerde zich vele malen voor hogere
categorieën dan de zijne en deed als cadet
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zelfs al mee bij de senioren!

Zijn resultaten:
Cadetten:
• Nederlands kampioen in- en outdoor in
2003, 2004, 2005 en 2008
• Nederlands kampioen outdoor 2006
• Nederlands kampioen indoor 2007
• Nederlands kampioen indoor 2010
• Nederlands kampioen outdoor 2011
Junioren:
• Nederlands kampioen indoor 2009
• WK Turkije 2008: plaats 29
(nog in de leeftijd van jonge cadet!)
• WK USA 2009: plaats 7
• EK Duitsland 2010: brons
• WK Polen 2011: individueel plaats 4
herenteam: zilver, mixteam: goud
• WK USA 2012: plaats 4
Senioren:
Hoewel nog cadet haalde Mike in 2010 de
kwalificatie-eisen voor het NK senioren,
zowel indoor als outdoor, waarbij hij
respectievelijk een vierde en een vijfde
plaats bereikte.
Vanwege zijn goede prestaties werd hij door
de NederlandseHandboog Bond in 2011
uitgezonden naar de Championships voor
senioren in Italië, waar hij een zeventiende
plaats behaalde
Records:
Mike heeft een drietal wereldrecords in
handen en vanzelfsprekend ook Europese
records:
• Wereldrecord allround individueel outdoor
met 1406 van de maximaal te behalen
1440 punten, geschoten op 5 juni 2010
in Nederland
• Wereldrecord Compound Junior Men’s
Team met Juniorenteam Nederland,
geschoten op 23 augustus 2011 in Polen
tijdens WK
• Wereldrecord Compound Junior Mixed
Team, geschoten op 24 augustus 2011 in
Polen tijdens WK
U ziet het, enorme prestaties voor
zo’n jeugdig talent. Gevraagd naar zijn
verwachtingen voor de toekomst, zegt
hij, dat het een vurige wens is ooit
wereldkampioen bij de senioren te worden.
Ook durft hij heel voorzichtig te hopen op
deelname aan de Olympische Spelen, wie
weet, wellicht in 2016 in Brazilië?
Wij wensen hem hierbij in ieder geval
alle sukses toe!

Per s ber ich t
Nieuw kindercollege 2012 van start,
met Karim Darwish uit Maria-Gewanden
(BS de Vlieger) als kinderwethouder
Charlotte Meertens is de nieuwe
kinderburgemeester van Heerlen.
De nieuwe kinderwethouders zijn
Shanice Kito-George en Karim Darwish.
Vandaag zijn zij officieel geïnstalleerd.
Charlotte Meertens is 11 jaar oud. Ze zit
op basisschool Tarcisius. Charlotte speelt
hockey en skiet. Zij vindt het leuk om te
schilderen en te knutselen. Ze wil zich
inzetten voor sport en gezondheid van de
jeugd, door bijvoorbeeld een competitie te
organiseren voor basisscholen waarbij een
actueel computerspel wordt vertaald naar
een levensecht spel. Het doel is om minder
binnen te zitten en meer te bewegen!
Shanice Kito-George is 10 jaar oud en
de nieuwe kinderwethouder van Heerlen.
Ze zit op basisschool de Piramide /
Freinettschool. Haar hobby’s zijn zingen,
dansen, acteren en knutselen. Shanice wil
zich graag inzetten voor arme kinderen,
door bijvoorbeeld een kledingbeurs op
school te organiseren. Ongebruikte kleding
kan dan gratis worden verdeeld.

Jeugdwethouder Karim Darwish
uit Maria-Gewanden heeft
grote plannen
Op 30 mei was het feest in het stadhuis
van Heerlen want toen werd afscheid
genomen van het vorige jeugdcollege
en trad een heel nieuw college aan dat
een jaar alle kinderen in Heerlen zal
vertegenwoordigen.
Naast de kinderburgemeester zijn er
twee kinderwethouders die het heel druk
zullen krijgen met allerhande zaken.
De kinderburgemeester kreeg een hoge
hoed op als teken van waardigheid en de
beide wethouders kregen een sjerp met een
medaille.
Karim Darwish van Basisschool de Vlieger
is in dit kindercollege wethouder.

Ook Karim Darwish is de nieuwe
kinderwethouder van Heerlen, hij is
11 jaar oud. Hij zit op basisschool de
Vlieger. Zijn grootste hobby is voetbal.
Karim wil zich inzetten voor het milieu,
door vervuiling van de natuur onder de
aandacht te brengen en bijvoorbeeld door
vuil ophalen samen met andere kinderen
een steentje bij te dragen aan een
schonere omgeving
Komend jaar gaat het kindercollege
hun doelen en idealen vorm geven met
projecten. De gemeente Heerlen is erg blij
met dit nieuwe kindercollege en verheugt
zich op de samenwerking.
Afscheid oud kindercollege
Met een beetje pijn in het hart werd
ook afscheid genomen van het ‘oude’
kindercollege. Zij hebben zich een jaar
lang ingezet voor alle kinderen in Heerlen
en werden nog eens flink in het zonnetje
gezet voor hun geweldige inzet. Het
oude kindercollege werd uitgezwaaid met
kinderpluim, heel veel bedankjes, lof en
natuurlijk de eeuwige roem!

Wat is Burgernet?

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en
politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te bevorderen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een telefonisch netwerk van inwoners
en medewerkers van bedrijven uit de
gemeente. De centralist van de meldkamer
van de politie start, na een melding van
bijvoorbeeld een inbraak of een vermist
kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt
op basis van een goed signalement.
Burgernetdeelnemers krijgen een tekst-
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Hij is uitgekozen omdat hij “stevig in de
voeten is” en goed kan praten.
Bij het voetbal dat hij weer wil oppakken is
hij spits, ook heeft hij al een jaar pianoles
en heeft op school in de klas al een
voorleeswedstrijd gewonnen, bij de grote
wedstrijd moest hij iemand voor laten gaan
die net iets beter was, maar realistisch
zoals hij is zegt hij dat je niet altijd de
beste kan zijn.
Bij de vraag wat zijn plannen zijn als
wethouder gaf hij aan dat mensen van hun
omgeving vaak een rommeltje maken, zoals
gooi het maar weg op straat, want anderen
ruimen het wel voor je op.
Ook de hondenpoep vindt hij
verschrikkelijk, “je moet niet altijd de
mensen bestraffen met een boete maar je
moet het op een andere manier proberen
op te lossen”. Wij zijn benieuwd welke
oplossing hij bedenkt want dat weet hij op
dit moment ook nog niet.
Op het speelterrein van de school staan
twee schamele doeltjes waarvan hij vindt
dat daar iets aan gedaan moet worden.
Plannen genoeg dus, wij wensen hem en de
andere collegeleden veel succes met hun
drukke “baan”.
Een voorproefje daarvan heeft hij al
achter de rug, hij heeft namelijk prijzen
moeten uitreiken aan de winnaars van een
dierennamenwedstrijd; er waren wel 15
winnaars!

bericht per SMS of een ingesproken
bericht via de (mobiele) telefoon met het
verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig.
Gewoon vanuit de eigen woning, op straat
of vanaf de werkplek. Zo kunt u direct
behulpzaam zijn bij de opsporing van
bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een
vermist kind.
Wilt u ook een actieve rol spelen
bij de veiligheid van uw woon- en
leefomgeving? Doe dan mee en geef
je op want Heerlen doet ook mee aan
Burgernet!

Woonpunt is altijd
bereikbaar!
Als wijkbeheerder kom ik regelmatig bij
mensen thuis naar aanleiding van een
vraag of een klacht. Vaak blijkt tijdens
de afspraak dat er nog veel meer vragen
zijn. Dan is het goed om te weten dat
u Woonpunt altijd kunt bellen. Wij
zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week
telefonisch bereikbaar. Dat wil nog niet
zeggen dat u altijd overal voor kunt
bellen; er zijn een paar spelregels.

Bellen tijdens openingstijden voor alle
vragen
Tijdens onze openingstijden zijn we
voor alle vragen bereikbaar. Wanneer u
naar Woonpunt belt, komt u bij onze
klantenservice in Maastricht uit. De
telefoniste luistert naar uw vraag en
verbindt u vervolgens door naar de collega
of afdeling die u het best kan helpen. Is de
juiste persoon niet bereikbaar, dan vraagt
de telefoniste uw telefoonnummer, zodat u

teruggebeld kunt worden. Het is voor ons
handig als u aangeeft waar het over gaat,
ook als er al vaker telefonisch contact over
hetzelfde onderwerp is geweest.

Bellen buiten openingstijden voor
spoedvragen
Buiten openingstijden is er een
wachtdienst voor spoedgevallen. Het gaat
hier dan om technische mankementen,
die niet kunnen wachten tot de volgende
werkdag. Twijfelt u of u een spoedvraag
heeft, dan kunt u gewoon bellen. De
wachtdienst bespreekt samen met u de
ernst van de situatie. Als zij inschatten dat
het kan wachten, verzoeken ze u terug te
bellen op de eerstvolgende werkdag. Aarzel
dus niet om te bellen als u zaterdagmiddag
merkt dat er geen warm water meer is. Het
is jammer als u tot maandag wacht, terwijl
er misschien diezelfde avond nog een
oplossing kan zijn.

Wat voor soort vragen?
U kunt met allerhande vragen rondom
wonen terecht bij Woonpunt. Dus ook
met vragen over leefbaarheid. We kunnen
niet alles voor u oplossen, maar we
kunnen wel met u meedenken. Bel tijdens
openingstijden met Woonpunt en leg u
uw vraag of wens voor. De klantenservice
verbindt u vervolgens door naar degene die
uw vraag kan beantwoorden. Wij kunnen u
dan vertellen of Woonpunt u kan helpen of
een andere instantie. Kortom, als u niets
aangeeft gebeurt er ook niets, dus laat van
u horen!

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:
8.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag:
8.30 uur tot 13.00 uur
Spoed: Altijd

Telefoonnummers
Reparatieverzoek: 0900-9691
Overige vragen: (045) 561 52 15
Helma Bannink
Wijkbeheerder

Samen houden we de straat schoon

Colofon
Buurtberichten Maria-Gewanden is
een uitgave van:
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
Maria-Gewandenstraat 24, 6432PC
Hoensbroek www.mariagewanden.nl
info@mariagewanden.nl
Buurtwinkel SBMG,
Gouverneur Baron van Hövellplein 19,
6432HE Hoensbroek
Redactie:
redactie.mariagewanden@gmail.com

Op zaterdag 21 april heeft de eerste
Schopla Schoonmaakdag plaatsgevonden.
Ondanks het slechte weer hebben een
aantal vrijwilligers de buurt opgefrist.
Met materiaal dat de Gemeente Heerlen
ter beschikking heeft gesteld, hebben zij
samen zwerfvuil opgeraapt en verzameld
in een tiental vuilniszakken. Deze
vuilniszakken zijn door de gemeente
opgehaald.

De vrijwilligers gaven allemaal aan dat
het een zeer geslaagde actie was, die
voor herhaling vatbaar is. Langs deze weg
willen er alle helpers bedanken voor hun
inzet. Ook willen wij de Gemeente Heerlen
bedanken voor hun bijdrage.

Wat troffen wij zoal aan:
• een hoeveelheid lege blikjes

Voor een kleine impressie:
zie foto's op de website: www.schopla.nl

• grote hoeveelheden uitwerpselen
• tussen de struiken weggegooid glas
• papiertjes
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• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432 BE Hoensbroek
Tel: 045-5223123,
• Jo Hermanns, Neerbraakstraat 42,
6432 BV Hoensbroek
Tel 045-5216565,
• André Steijns Rechtstraat 8
6432 DG Hoensbroek
Tel: 06 43585611
• 10e jaargang Nr. 2
• Oplage: 2300ex
• Opmaak: André Joosten

