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IN DIT NUMMER O.A.:
•   Nieuw boek Hoofdstraat

•  Gym voor de kleinsten

•   Activiteiten Heemkundevereniging

•  Volkstuinvereniging Jeugrubbenhof

• Koninginnedag 2012

• BrookPOP

• Wandelprogramma Parkstad

Jongens 7 t/m 11 jaar draaien op zaterdag 
van 15:00 tot 17:00.
Meisjes 7 t/m 11 jaar draaien op zaterdag 
van 10:00-12:00

Scouts 12 t/m 15 jaar: 
Hiken, kampvuur en zelf koken op houtvuur 
zijn slecht enkele voorbeelden van wat zij 
ondernemen.
Meisjes draaien iedere zaterdag van 10:00-
12:30
Jongens draaien iedere zaterdag van 15:00-
17:00

Explorers 15 t/m 18 jaar:
Doen hun eigen ding en organiseren zelf 
hun avontuurlijke activiteiten, zoals o.a 
karten, klimmen, gamen, trekking etc.
Iedere vrijdag van 19:30-22:30

Ons jubeljaar hebben we al knallend 
geopend door het drinken van heerlijke 
jubelchampagne. Het komende 
scoutingjaar zal voor ons dan ook 
volledig in het teken van het jubileum 
staan. Omdat dit een hoop organisatie 
vraagt, hebben we binnen onze groep 
een jubelcommissie gevormd welke zich 
gaan bezighouden met de organisatie van 
verschillende activiteiten. 

Het is alweer zo’n 75 jaar geleden dat 
wij als scoutinggroep zijn ontstaan,
De oorsprong van onze naam de Stutters 
stamt uit de tijd van de mijnen en is 
gekozen naar de groep mijnwerkers 
die in de mijn het gevaarlijke stutwerk 
deden, dit is het gedeelte werk dat 
gedaan moest worden in de diepe 
mijngangen, door deze gangen met 
zwaar hout te ondersteunen zodat deze 
niet konden instorten. 

Momenteel bestaat onze scoutinggroep 
uit 150 leden verdeeld over verschillende 
speltakken. We zijn een actieve, hechte 
groep welke met heel veel plezier het spel 
van scouting beleven. De speltakken zijn in 
leeftijd onder verdeeld:

Bevers: 
Kinderen van 4 tot 7 jaar die knutselen, 
spelletjes doen, koken, in het bos spelen 
en nog veel meer leuke dingen ondernemen 
met hun vriendjes in het dorp Hotsjitonia.
De Bevers (jongens en meisjes) draaien op 
vrijdag van 17:30 - 19:00 uur.

Welpen: 
Speurtochten, bosspellen en knutselen zijn 
slechts enkele van de activiteiten die zij 
spelen in het land van jungle boek!

75 jarig jubileum 
scoutinggroep de Stutters!

Om een tipje van de sluier op te lichten:
21-04-2012	 St.	Jorisviering
02-06-2012	 Open	dag
07	t/m	09	2012	 Jubileumweekend
27-10-2012	 Receptie	en	Feestavond
15-12-2012	 Familiedag

Kortom we hopen op een sprankelend 
jubileumjaar maar dat zal vast wel 
helemaal goed gaan komen!

Mocht je na het lezen van dit stukje 
zelf ook enthousiast zijn geworden en 
lijkt het je leuk om een keertje bij 
onze groep te komen kijken, dan is 
dit uiteraard altijd mogelijk! Uiteraard 
zijn vrijwilligers ook altijd van harte 
welkom.

Voor verdere info zie ook 
www.stutters.nl 
Scoutinggroep de Stutters 
Zandbergsweg 102
6432 CD Hoensbroek

Opening Speeltuin 
Maria-Gewanden
7 April wordt speeltuin 
Maria-Gewanden weer 

feestelijk geopend.

(zie pagina 2)
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Op 7 april wordt speeltuin Maria-
Gewanden weer feestelijk geopend.

Na al het harde werk is de speeltuin weer 
klaar om haar poort te openen zodat alle
kinderen weer lekker kunnen spelen.
De gemeente heeft al het zand 
vervangen en het bouwvallige huisje 
gesloopt. Ook komt de gemeente alle 
bomen inspecteren en waar nodig 
snoeien. Met alle vrijwilligers hebben 
we de bladeren weer weggehaald 
en opgeruimd en is er geschuurd en 
geschilderd aan speeltoestellen en het 
gebouwtje.

SPEEltUiN MAriA-GEWANDEN
ActiVitEitENKAlENDEr 2012

7	april: opening speeltuin

26	mei:  picknickrommelmarkt 
kosten:leden gratis  
niet-leden E 1,50.

30	juni: spellenmiddag.

18	augustus: wegens succes 
vorig jaar BBQ en slapen met 
ontbijt in de speeltuin kosten E 5 
voor volwassenen en E 2.50 voor 
kinderen. 

8	september: waterspelletjes

29	september: afsluiting met 
stoepkrijtwedstrijd.

Groetjes, Jos en Lillie

Nu is het tijd om te spelen!
We openen de speeltuin daarom feestelijk 
en hebben een leuke verrassing voor 
de kinderen. Ook gaan we paaseieren 
zoeken met de kinderen.Tevens is nu de 
gelegenheid om weer een abonnement te 
kopen voor het hele seizoen. We hebben 
ook iets lekkers en de koffie staat klaar 
voor de ouders.
We openen onze poorten om 13:00 uur.

Bestuur Speeltuinvereniging 
Maria-Gewanden

Kleur	de	tekening	hiernaast	zo	mooi	
mogelijk	en	lever	hem	in	bij	de	opening	
van	de	speeltuin	op	7	april,	misschien	
win	je	dan	een	mooie	prijs!	>>

OPENiNG SPEEltUiN MAriA-GEWANDEN

De Heemkundevereniging Hoensbroek 
heeft een boek uitgegeven over de 
Hoofdstraat, De Hoofdstraat van Kruis 
tot Kasteel. Het boek is geschreven 
door Hein Giesen en het kost  
e 6,95.

Het boek “De Hoofdstraat” geeft u 
een overzicht van deze straat als oude 
winkelstraat en de teloorgang ervan 
die is ontstaan door ons veranderde 
koopgedrag en het beleid van de 
gemeente in deze.  
Het schetst middels de vele foto’s een 
mooi tijdsbeeld met een nadruk op de 
jaren vijftig van de vorige eeuw.  
Het boek is een vervolg van de vier 
afleveringen die in de nummers 7 tot 
en met 10 van “Oos Gebrook” zijn 
gepubliceerd, maar het boek is veel 
uitgebreider. Het omvat 56 pagina’s op 
A4 formaat en is geïllustreerd met vele, 
nooit eerder vertoonde foto’s.

Het boek is verkrijgbaar bij dhr. 
Hein Giesen Gouverneur Baron van 
Hövellplein 13 of door storting van 
e  6,95 op bankrekening 3280562 
t.n.v. Heemkundever. Hoensbroek 
met vermelding: Hoofdstraat en uw 
adresgegevens. In Hoensbroek krijgt 
u het boek dan gratis thuisbezorgd. 
Buiten Hoensbroek dient u met e 2,50 
bezorgkosten rekening te houden en 
moet u e 9,45 storten. 
 
Het is ook te koop in diverse 
Hoensbroekse zaken, te weten,  
The Readshop in de Kouvenderstraat, 
Sigarenmagazijn Peeters in de 
Hoofdstraat en bij kantoor/boekhandel 
Wind aan de Akerstraat Noord.  

Dit boek is een eerste uitgave in een 
nieuwe boekenreeks van de Heemkunde-
vereniging Hoensbroek, genaamd de 

Een nieuw boek over de Hoofdstraat
Hoensbroekse Monografieën. In deze 
reeks zal één à tweemaal per jaar een 
boek verschijnen.
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Home-Start van Alcander Heerlen biedt 
tijdelijke ondersteuning, praktische 
hulp en vriendschap aan gezinnen met 
jonge kinderen die het even moeilijk 
hebben. 

Als Home-Start vrijwilliger onder-
steun je gezinnen uit Heerlen in 
de thuissituatie.  
Je bezoekt een gezin 1 keer per week 
1 dagdeel (ongeveer 3 uur). Daarbij 

Vrijwilligers gezocht
zet je je eigen kwaliteiten in voor een 
ander, uitgaande van de vraag van de 
ouder. Je biedt een luisterend oor, je 
denkt mee en je geeft ervaring door.
 
Om vrijwilliger te worden heb je 
geen opleiding nodig. Je krijgt een 
gedegen voorbereidingscursus, goede 
begeleiding en je komt 1 keer in de 
6 weken bij elkaar met een leuke 
vrijwilligersgroep.  

Kinderen bewegen steeds minder.  
Ze zitten steeds vaker bij de computer 
of tv, kunnen minder buiten spelen 
omdat er te veel verkeer is en te weinig 
speelmogelijkheden. Bovendien blijven 
de speelveldjes die er zijn steeds 
hetzelfde en bieden ze weinig variatie 
en differentiatie. Het gevolg is dat 
kinderen dikker worden en een slechtere 
lichamelijke conditie krijgen en minder 
gezond worden.

Bij het Kinderdagverblijf De Bereboot in 
Hoensbroek wordt al op heel jonge leeftijd 
aandacht geschonken aan dit probleem 
door het geven van gymlessen aan peuters 
en dreumesen. 

is het nu al weer voorbij? 
Het is dinsdag ochtend en de kinderen van 

Je krijgt een onkostenvergoeding en je 
bent verzekerd.

Sta jij stevig in je schoenen, heb je 
ervaring met kinderen, relativerings-
vermogen en gevoel voor humor? 
Wat let je? Bel vrijblijvend met de 
coördinator.

Gertie Fijen
Tel: 045-5280042
E-mail: gfijen@alcander.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.home-start.nl 
www.alcander.nl

het kdv de Bereboot rennen enthousiast de 
gymzaal in. Tijd voor de dagelijkse gymles. 
Onder de leiding van de groepsleidster 
zijn de kinderen gedurende een half 
uur in de weer met ballen, hoepels en 
slingertouwen. Zij balanceren over bankjes 
en slalommen langs pionnen, lopen als 
treintje door de hal en maken koprollen op 
de dikke mat. Het halfuurtje is veel te vlug 
voorbij en de kinderen willen nog lang 
niet stoppen. Als trost mogen zij na afloop 
ook nog gaan wandelen in het park. Na 
anderhalf uur bewegen komen de kinderen 
uiteindelijk moe en voldaan terug op het 
kdv. 
Vanuit de overtuiging dat bewegen de 
basis is voor een goede gezondheid en 
een optimale motorische en cognitieve 
ontwikkeling, gaan de kinderen van kdv 
de Bereboot dagelijks wandelen en spelen 

zoveel mogelijk buiten. Omdat er in de 
wintermaanden minder mogelijkheden 
zijn om buiten te spelen en kinderen 
daarom minder beweging krijgen, werd 
er in 2010 gestart met het aanbieden 
van de dagelijkse gymles. Sindsdien gaan 
de dreumesen en peuters `s winters om 
de beurt in een gymzaal van Adelante 
uitrazen. Onder het motto “spelenderwijs 
bewegen” oefenen zij de motoriek en zij 
ervaren het plezier aan bewegen. Kinderen 
die van jongs af aan regelmatig bewegen 
en er plezier aan ervaren zullen ook op 
latere leeftijd in beweging blijven. Dit 
is belangrijk, zeker gezien het feit dat 
bewegen steeds minder vanzelfsprekend is 
en het aantal kinderen en volwassen met 
overgewicht blijft toenemen. 

Gymlessen voor peuters 
en dreumesen
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Ook uitgekeken op die kale 
vlakte van het Schouwburgplein?

Wij willen samen met alle Heerlenaren 
hier iets aan doen. We gaan er een heel 
groot gebreid tapijt neerleggen. Wij roepen 
iedereen op om mee te breien. Dat kan 
alleen of met familie, vrienden, buren, 
collega’s misschien wel met de vereniging 
of sportclub. Leuk om met vrienden of 
vriendinnen een hele grote lap te breien. 
We hebben de hele winter om stevig door 
te breien, zodat in het voorjaar 2012 ons 
tapijt gepresenteerd kan worden.

Wil je mee doen of weet je andere 
mensen die dat zouden willen?

Ga aan de slag. Je kunt allerlei materialen 
gebruiken, hergebruiken is een goed 
uitgangspunt. Restgarens, maar ook oude 

tafelkleden, lappen, handdoeken en kleding 
zijn geschikt. Alles kan, knip er een lint 
van en breien maar. Plastic zakken in 
dunne linten knippen, oude cassette- en 
videobanden zijn ook goed te gebruiken. 
Je bent helemaal vrij om het op je eigen 
manier te doen. Om het overzichtelijk 
en werkbaar te houden gaan we uit van 
lappen, die naaien we dan later aan elkaar 
tot een groot tapijt.

TIP: om zo snel mogelijk grote stukken 
te breien is het aan te raden om dikke 
naalden te gebruiken.

We komen iedere dinsdag tussen 14.00 en 
17.00 uur en iedere woensdag tussen 19.30 
en 21.30 uur bij elkaar op de Willemstraat 
91 Heerlen. Je bent van harte welkom, 2x 
bellen bij Leida (even wachten want we 
komen van 2 hoog om de deur te openen).

Heerlen breit 

Heerlen Breit heeft ook een website:
www.heerlenbreit.nl.

Wil je meer weten, dan kun je ook 
bellen met:
Jessie Thuis (045)5752672
Leida Wieland (045)5725227

in september van dit jaar bestaat onze 
vereniging vijf jaar en dus vieren we 
dan ons eerste lustrum. Dat zullen we 
zeker niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Zoals we al eerder aangekondigd 
hebben zal dit heuglijke feit omlijst 
worden met de presentatie van een 
mooi jubileumboek en een grote 
heemkundetentoonstelling in kasteel 
Hoensbroek. 

Voor beide zaken zijn de voorbereidingen 
intussen in volle gang en er wordt hard 
gewerkt aan het verzamelen van allerlei 
materiaal.

JUBilEUMBOEK
Het jubileumboek zal gaan over ons 
mooie kasteel Hoensbroek. In het boek 
zal onder andere uitgebreid aandacht 
worden besteed aan de restauratie van 
het kasteel in de jaren na 1929. Ook 
de heraldiek van het adellijk geslacht 
van Hoensbroeck zal uitgebreid in full 
color aan de orde komen. Tot onze 
grote vreugde hebben we daarbij ook 
veel medewerking van de conservator 

van het kasteel en van het Regionaal 
Archief Rijckheyt. Het belooft een mooi 
en interessant boek te worden met veel 
tot nu toe onbekend materiaal. Het 
boek wordt op vrijdag 7 september a.s. 
gepresenteerd. Het gaat dan E 24,95 
kosten, maar als u nu al intekent kost 
het slechts E 22,50.

iNtEKENEN VOOr HEt BOEK?
Vanaf 1 maart tot 1 juli a.s. kunt u 
al intekenen voor het jubileumboek. 
Uw naam wordt dan in het boek 
vermeld. Intekenen en betalen kan 
met het intekenformulier, dat u kunt 
downloaden van onze internetsite www.
heemkundehoensbroek.nl 
Na invulling kunt u dit inleveren bij  
The Read Shop in de Kouvenderstraat.

HEEMKUNDEtENtOONStElliNG
De tentoonstelling zal een uitgebreid 
overzicht geven van wonen, werken en 
leven in Hoensbroek door de jaren heen: 
van de historie van het kasteel tot en 
met de sluiting van de Staatsmijn Emma. 
Ook hiervoor zijn de voorbereidingen 

in volle gang. We kunnen daarbij zeker 
de hulp van iedereen goed gebruiken, 
bijvoorbeeld door het beschikbaar 
stellen van allerlei materiaal voor de 
tentoonstelling: foto’s, krantenknipsels, 
etc. . Als u interessante dingen in uw 
bezit hebt waarvan u denkt dat ze 
geschikt zouden kunnen zijn hiervoor 
of als u de handen uit de mouwen wil 
steken om ons te helpen laat het ons dan 
weten. 
U kunt het melden bij onze secretaris 
Wim Kortekaas, per telefoon 045-
5217721 of 06-11317861 en per e-mail: 
secretaris@heemkundehoensbroek.nl. 

De opening van de tentoonstelling zal 
plaatsvinden op vrijdag 7 september 
a.s. in kasteel Hoensbroek. Bij die 
gelegenheid zal ook de presentatie van 
het jubileumboek gebeuren. 

Uiteraard zult u tezijnertijd nog 
uitgebreid geïnformeerd worden over 
het programma.

Heemkundevereniging Hoensbroek 
viert eerste lustrum
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Jij	kent	de	dader	en	de	
dader	kent	jou	ook?	

Bel	M.	0800-7000	en	
meld	misdaad	anoniem

Anoniem bellen

M. staat voor Meld Misdaad Anoniem. 
Het is de meldlijn 0800-7000 waar 
mensen anoniem informatie kunnen 
geven over ernstige misdaad, 
fraudezaken of schendingen van 
integriteit. M. is een vangnet voor 
mensen om een bijdrage te leveren aan 
de veiligheid in hun eigen omgeving. 
Het is dé plek waar anonimiteit wordt 
gewaarborgd. Anonieme meldingen 
worden er getoetst en doorgezet naar 
de bevoegde instanties zoals de politie 
en andere opsporingsdiensten.
Zij kunnen hiermee een onderzoek 
starten of de melding kan bijdragen 
aan een lopend onderzoek.

Ernstige misdrijven

Je kunt M. bellen met informatie over 
misdrijven, zoals moord en doodslag, 
overvallen of brandstichting, wapen- 
of mensenhandel of over ernstige 
fraudezaken.

M. is geen politie

M. is een doorgeefluik. Wij zorgen 
ervoor dat meldingen bij de politie 
en andere opsporingsdiensten terecht 
komen.Dat zijn bijvoorbeeld het 
Verbond van Verzekeraars, de FIOD/
ECD, Koninklijke Marechaussee en 
Rijksrecherche.  
Zij beslissen over de vervolgacties.
M. is geen politie. Het is dus ook niet 
mogelijk om via M. aangifte te doen. 

De politie bel je op 0900 8844.

Vindt	u	tuinieren	leuk?	Zoekt	u	
een	tuin?	Misschien	slaagt	u	bij	de	
Volkstuinvereniging	Jeugrubbenhof	
aan	de	Randweg.	

Tuinieren is een zinvolle en mooie 
tijdsbesteding. Dat vinden ook zo’n 50 
tuinders van onze volkstuinvereniging. 
Zij blijven thuis niet achter de geraniums 
zitten, maar kweken die of andere 
planten en groenten zelf. 

Ons volkstuincomplex ligt prachtig aan 
de rand van het Jeugrubbebos. Ervoor 
ligt een grote parkeerplaats.

Wij proberen zoveel mogelijk biologisch 
te telen. De tuinders weten wat zij 
eten als zij van hun groenten smullen. 
Het verschil tussen eigen en gekochte 
groenten is te proeven!  
Tuinders hebben plezier in het groeien, 
bloeien en oogsten van groenten en 
bloemen. Zij wisselen over en weer 
ervaringen uit. Hierdoor zijn ook de 
sociale contacten heel belangrijk. En 
daarbij: bewegen in de tuin is goed voor 
het lichaam!
In de tuin is water beschikbaar. De 
kranen zijn verspreid over het complex.
Voor de liefhebbers wordt jaarlijks de 
aanvoer van verse stalmest centraal 
verzorgd.

Alle tuinders zijn lid van de tuin-
vereniging Jeugrubbenhof. In het najaar 
kan iedereen zijn/haar ideeën kwijt op de 
jaarlijkse ledenvergadering.

De vereniging huurt het tuincomplex van 
de gemeente. De huurprijs is onderdeel 
van de contributie die de leden betalen. 
Elke tuin is ongeveer 100 m2 groot.
Het lidmaatschap kost de tuinder jaarlijks 
E 45,00 voor huur, water en contributie. 
Tuinders die een halve tuin huren, 
betalen jaarlijks E 28,50. Een nieuw lid 
betaalt eenmalig E 23,00 inschrijfgeld en 
als borg E 15,00 sleutelgeld. 

Bent u geïnteresseerd in onze volkstuin? 
Op onze website 
http://hier.is/jeugrubbenhof	
ziet u meer. En natuurlijk kunt u contact 
opnemen met het secretariaat: mevrouw 
B. Bastings-Pinxt, tel. 045-5 22 29 95. 

Volkstuinvereniging 
Jeugrubbenhof

AUMISSER
Zoals u wellicht gemerkt heeft was de berichtgeving in ons vorig blad 
iets te uitbundig met het artikel van de heemkundevereniging. Het stond 
er namelijk twee keer in! Natuurlijk betuigen wij onze spijt naar de 
tuindersvereniging die daardoor niet aan het woord kwam.

Het heeft wel iets opgeleverd; namelijk dat de lezing van de 
heemkundevereniging tweemaal herhaald moest worden omdat de belangstelling 
te groot was voor hun lokaal.
Het artikel van de tuindersvereniging plaatsen wij nu dus nog een keer, veel 
leesplezier, ook met de andere bijdragen.
Wij maken er nu wel even misbruik van om de mensen te bedanken die ons hun 
artikelen toesturen, ons blad kon anders niet uitkomen, dus: 
Bedankt allemaal voor jullie moeite om de vele interessante artikelen in te 
sturen!

De redactie
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De door de Heemkundevereniging 
Hoensbroek georganiseerde lezing 
en fotoavond over Maria-Gewanden, 
die op woensdag 11 januari in ons 
verenigingslokaal aan de Schuinstraat 
werd gehouden, trok zoveel 
belangstellenden dat het zaaltje om 
19.00 uur al propvol was. 

De gelukkigen, die tijdig aanwezig waren, 
zagen een leuke fotowandeling met oude 
en nieuwe foto’s van de wijk. 
De virtuele wandeling startte bij ons 
kasteel en ging via het Laervoetpad 
en Terschuren naar de Kasteelbuurt, 
vervolgens over de Schuureikenweg weer 
naar Terschuren en de Schurenbergweg. 
Vervolgens gaf het een beeld van de 
Steenberg en via Hoofdstraat en Juliana 
Bernhardlaan eindigde het overzicht 
over de wijk van toen en nu weer bij het 
kasteel.
 
De afbeeldingen werden aan elkaar 
gepraat door Hein Giesen en zijn kijk op 
en wetenswaardigheden over onze wijk 
werden na afloop beloond met een hartelijk 
applaus. 
 

Zijn commentaar was een mix van gegevens 
uit de herinneringen van zichzelf en de 
wetenswaardigheden die de speurneuzen 
Paul Borger en Hein Bisschops verzameld 
hadden in de oude dossiers van Rijckheyt 
en het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg in Maastricht.

Voor de velen die door de drukte teleur-
gesteld omgedraaid waren, werd deze foto-
avond twee weken later nog eens herhaald 
en ook deze keer was het weer zo druk dat 
de lezing en week later op woensdag  
1 februari nog eens gedaan werd. 
Ons doel, dat vele buurtgenoten en 
omwonenden eens een kijkje kwamen 
nemen en inzicht kregen in onze 
activiteiten, is 100% geslaagd en heeft  
een aantal nieuwe leden opgeleverd.  
Ook u kunt ons steunen door lid 
worden, het kost maar E 15,00 per 
jaar en u ontvangt dan automatisch 
ons verenigingsblad “Oos Gebrook”. 
Geïnspireerd door de grote belangstelling 
uit de directe omgeving van ons clublokaal 
zijn wij aan brainstormen hoe wij met 
nieuwe activiteiten de buurt meer bij onze 
vereniging kunnen betrekken.  
 

De Maria-Gewandenlezing
Hebt u een idee? Dan kom op en laat je 
horen, iedere woensdagavond zijn wij 
van 20.00 tot 22.00 uur in ons lokaal 
aanwezig en bent u van harte welkom. 
 
Belangrijk!!!  
Als u nog oude foto’s van Maria-Gewanden 
of elders in Hoensbroek heeft kom er dan 
op een woensdagavond eens mee naar ons 
verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a. 
Wij scannen uw foto’s dan ter plekke en 
u krijgt ze, indien gewenst, meteen weer 
terug.  
Ook als u zelf een leuk verhaal over het 
Hoensbroeks verleden op papier gezet 
heeft, stuur het ons dan eens toe. Alle 
kopij voor ons verenigingsblad is van harte 
welkom.

Herkent u dit?
Het gevoel hebben dat met donderend 
geweld de trappen van uw buren wordt 
opgerend. De hond van een straat 
verderop blaft continu en vooral ’s 
avonds. Het onkruid van uw buren wordt 
niet onderhouden zodat het uw tuin in 
komt. U ligt wakker door de muziek van 
anderen.

last of overlast.
Daar waar mensen dicht op elkaar leven, 
zijn er leefgeluiden die best wel eens lastig 
zijn. Omdat we weten dat die geluiden er 
gewoon bij horen, accepteren we dat want 
we hebben zelf ook wel eens ruzie of willen 
dat ene liedje op de radio even goed horen 
en een hond is er om aan te slaan. Soms 
worden de geluiden als zeer vervelend 
ervaren, we spreken dan van overlast en 
dat hoeft niet geaccepteerd te worden. 

Wat u kunt doen.
Woonpunt vindt het belangrijk dat haar 
huurders prettig met elkaar leven. Daarom 

zijn er wijkbeheerders die u ondersteunen 
wanneer u klachten heeft. Wanneer u meldt 
dat u overlast heeft van iemand dan wordt 
u gevraagd wat u al heeft geprobeerd om 
de overlast te stoppen. Heeft u al met de 
overlastgever gesproken en aangegeven 
waar u last van heeft en wat u graag als 
oplossing ziet? Wat is daar uit gekomen?
Wanneer het niet lukt om er samen uit 
te komen dan kan het helpen om iemand 
van buiten erbij te vragen. Dat kan 
uw wijkbeheerder zijn maar dat ook de 
wijkagent. 

Wat doet uw wijkbeheerder?
De wijkbeheerder kan verschillende dingen 
doen. Hij of zij kan een afspraak met u 
maken voor een huisbezoek, kan u een 
klachtenformulier toesturen en afhankelijk 
daarvan stappen ondernemen, kan de 
overlast met de overlastgever bespreken en 
meer. 

Wat u kunt doen aan een fijne buurt om in te leven.
Soms kan geadviseerd worden om een 
andere instantie te bellen zoals politie, 
maatschappelijk werk, gemeente of anders.
Vaak is een gesprek al voldoende om de 
overlast te stoppen. Is dat niet het geval 
dan kan de wijkbeheerder andere stappen 
nemen eventueel samen met collega’s of 
met partners die in uw wijk actief zijn. 
Het belangrijkste is dat wanneer u er 
zelf niet uitkomt, u de overlast meldt bij 
Woonpunt. Wanneer Woonpunt niet weet 
wat er speelt dan kunnen er ook geen 
oplossingen gerealiseerd worden. 

Uw wijkbeheerders zijn Eddy 
Backus en Helma Bannink
U kunt hen bereiken via het 
telefoonnummer van Woonpunt Parkstad 
(045) 561 5215 of via het e-mailadres 
parkstad@woonpunt.nl. Hun kantoor is op 
de Geerstraat 22 in Heerlen.
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Koninginnedag is sinds jaar en dag een 
algemene feestdag en ook in Hoensbroek 
vindt er jaarlijks een groots vuurwerk 
plaats rondom Kasteel Hoensbroek. 
Overdag gebeurt er, behalve lokaal in de 
wijken, op zich weinig in het centrum 
van Hoensbroek, maar daar gaat nu 
verandering in komen! Alle vier de 
wijkbesturen hebben tezamen met de 
winkeliers van hartje Hoensbroek de 
handen ineengeslagen om Koninginnedag 
2012 tot een onvergetelijk evenement te 
maken.

WAt iS Er tE DOEN OP DE MArKt?
De hele markt zal tijdens deze 
Koninginnedag in gebruik zijn. Centraal 
komt een groot podium te staan alwaar 
diverse optredens, workshops en 
demonstraties worden gehouden. Rondom 
het podium komen informatiestands voor 
de informatiemarkt.
Lokale verenigingen, stichtingen, en 
anderen zullen hier een plek krijgen om 

zichzelf te kunnen promoten. Daarnaast zal 
ook het sportieve aspect een plaats op deze 
dag krijgen.

PANNAKOOi 
Er zal namelijk een heuse pannakooi 
verrijzen in de‘sports-corner’ op het plein 
alwaar men voetbalkunsten kan vertonen.
Daarnaast zullen er nog veel andere 
sportieve demonstraties en activiteiten 
zijn.

MAriA-GEWANDEN
In Maria-Gewanden wordt Koninginnedag 

gevierd op basisschool de Vlieger.
We beginnen daar om half tien met het 
versieren van fietsen.
Na het versieren is om elf uur dan een 
fietstocht door de wijk die om twaalf uur 
weer terug op het schoolplein is.
Van 12:15 tot 13:30 uur is er een heel 
programma met veel leuke dingen op het 
schoolplein.
Om 13:30 is de prijsuitreiking van de 
mooiste fietsen.

DOE DUS MEE EN ViEr MEt ONS 
KONiNGiNNEDAG OP BASiSScHOOl 
DE VliEGEr 

Feest	in	Hoensbroek	op	
Koninginnedag	2012

Op 18 februari heeft in de sporthal Maria-Gewanden het 
carnavalsfeest van cc de Vlieger plaatsgevonden. Het was een 
gezellig en druk bezocht evenement. 

Eerst werd door de leden van CC de Vlieger en kinderen en hun 
ouders van Basisschool De Vlieger de Kinderoptocht gelopen 
waarbij zij de prijs mochten ontvangen voor de muzikaalste 
groep. Rond 16.00 uur gingen de deuren open van de feesttempel 
en daarna kon er gedanst en gezongen worden onder het genot 
van een drankje. Het was een zeer geslaagd carnavalsfeest, 

wat niet had plaatsgevonden door de medewerking van de 
senioren van Maria-Gewanden en de medewerking van enkele 
ouders. Hiervoor bedankt! Om 21.30 uur werd het laatste drankje 
geschonken en de muziek werd langzaam zachter gezet. Hierdoor 
was wederom een super geslaagd carnavalsfeest weer voorbij. 
Volgend jaar op 9 februari 2013 zal het volgende carnavalsfeest 
van CC de Vlieger weer plaats vinden.
Wij van de organisatie van CC de Vlieger willen alle vrijwilligers 
en sponsoren hartelijk bedanken voor jullie hulp en inzet. Zonder 
jullie was het allemaal niet mogelijk geweest.

Carnavalsfeest Sporthal Maria-Gewanden



- 9 -

De kans dat u slachtoffer wordt 
van mensen die met de verkeerde 
bedoeling aan uw deur komen is heel 
erg klein. Toch zijn de afgelopen 
weken een aantal mensen in onze 
regio slachtoffer geworden van 
diefstal uit of zelfs overvallen in hun 
woning. 

Vaak probeerden de daders met een 
smoes binnen te komen. Soms vragen 
ze u om een glaasje water of om pen 
en papier en glipt een handlanger uw 
huis binnen, terwijl u hiermee bezig 
bent. Ook doen dieven zich wel voor als 
collectant, meteropnemer of reparateur. 
Het kunnen mannen, vrouwen of 
kinderen zijn. Vertrouw nooit zomaar 
een vreemde.

De kans dat u dit overkomt is heel 
klein, maar om het risico nog kleiner 
te maken, volgen hier een aantal 
preventietips: 
·  Laat nooit zomaar een onbekende 

binnen. Heeft u geen “spion” en 
ziet u niet wie er staat? Maak dan 
de deur open met behulp van de 
kierstandhouder (een stevige vorm 
van het ‘kettinkje’). Heeft u ook 
geen kierstandhouder vraag dan wie 
er voor de deur staat. En vertrouwt 
u het niet, laat die persoon later 
terugkomen, mogelijk als u niet 
alleen thuis bent.

·  Wilt u iemand ergens mee helpen, 
laat ze dan buiten staan en sluit de 
buitendeur terwijl u haalt wat u wilt 
geven (een pen of een glas water 
bijvoorbeeld).

·  Dieven en oplichters komen in alle 
vormen en maten. Ook schattig 
ogende kinderen of moeders met 
kinderen zijn niet per definitie te 
vertrouwen.

·  Laat vreemden geen gebruik maken 
van uw toilet, verwijs ze liever naar 
een openbaar toilet.

·  Vraag meteropnemers en reparateurs 
naar hun legitimatie en controleer 

deze goed. Vertel direct dat u met 
het bedrijf of de instelling zult 
bellen en doe dit ook echt. Kijk in 
het telefoonboek voor het nummer. 
Sluit de deur terwijl u belt.

·  Laat mensen geen gebruik maken van 
uw (mobiele) telefoon. Laat ook geen 
mensen binnen die een telefoontje 
willen plegen. Eventueel kunt u voor 
ze bellen terwijl zij buiten wachten.

·  Betaal geen (porto)kosten voor 
pakjes die u niet heeft besteld.  
Er zijn gevallen bekend waarbij een 
nepkoerier mensen vraagt te pinnen 
via een mobiel pinapparaat. Het 
verkeerde pasje wordt dan terug-
gegeven en er wordt geld van de 
rekening gestolen.

·  Collectanten zijn verplicht een 
legitimatiebewijs en een vergunning 
van de gemeente bij zich te dragen. 
Vraag daar gerust naar. Doe de deur 
even dicht terwijl u uw portemonnee 
gaat halen, of leg een klein 
geldbedrag vlakbij de voordeur neer 
in bijvoorbeeld de meterkast. Dit 
alles kan gerust terwijl de deur op de 
kierstandhouder staat.

·  Als mensen u een dienst aanbieden, 
zoals messen/scharen slijpen of 
schoorsteenvegen, leg dan van 
tevoren (schriftelijk) de prijs vast. 
Anders kunnen achteraf enorme 
rekeningen worden gepresenteerd. 
Weet met wie u zaken doet, zodat u 
als dat nodig is altijd achteraf kunt 
reclameren.

·  Pas op met kopen aan de deur, 
want dit betekent in principe dat u 
overhaast moet beslissen. Boven de 
E 34,- moet de verkoper u wettelijk 8 
dagen bedenktijd geven, zodat u nog 
kunt annuleren. U kunt de verkoper 
gerust vragen op een ander tijdstip 
terug te komen, zodat u nog met 
iemand kunt overleggen.

Ziet u iets bijzonders in uw omgeving 
of vertrouwt u de boel niet? Bel dan 
altijd met de politie via 0900 - 8844 

Mensen aan de deur niet altijd  
te vertrouwen

(lokaal tarief). Soms kunnen juist 
zaken die heel onbelangrijk líjken, heel 
belangrijk zijn.

Uw wijkagent 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
uw wijkagent. Via uw postcode vindt u 
op  www.politie.nl/limburg-zuid  het 
dichtstbijzijnde politiebureau. U vindt 
uw bureau en wijkagent ook via het 
menu “Mijn Wijk”. Als elke seconde 
telt, kunt u 112 bellen, als het ook 
zonder zwaailicht kan, belt u 0900-
8844 (lokaal tarief).

Twitter
Sinds kort zijn de wijkagenten te 
volgen via Twitter.
Alle wijkagenten beginnen met wa.
De naam van onze wijkagent op twitter 
luidt: Wamariagewanden.

cOllEctANtEN GEVrAAGD

Voor de collecte van de 
NEDErlANDSE HArtSticHtiNG die 
in de week van 15 april tot 22 april 
2012 wordt gehouden zijn wij nog 
op zoek naar mensen die graag 2 tot 
3 uur van hun vrije tijd in die week 
aan de collecte voor de Hartstichting 
willen besteden. 
Vraag vrienden, familie of collega 
om met U mee te lopen. 
Gezond voor U en U helpt mensen 
die minder gezond zijn aan een 
mogelijkheid op een beter leven.
Geef U op bij: Janneke robijn,  
tel. 045 5225439
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De gemeenten in Nederland willen 
goed bereikbaar zijn voor hun burgers. 
Daarom hebben zij samen een uniform 
telefoonnummer ingesteld: 14 + 
netnummer. Voor Heerlen wordt dit 
dus 14 045. Op deze manier willen de 
gemeenten het voor u gemakkelijk maken 
de gemeentelijke nummers te onthouden 
en uw vragen zo snel en goed mogelijk 
beantwoorden.

ALGEMEEN NUMMER
Heeft u een vraag aan de gemeente, dan 
kunt u tel. 14 045 bellen. Als u 14 045 
intoetst, wordt aan u gevraagd welke 
gemeente u wilt bereiken. U zegt dan 
Heerlen en u wordt meteen doorverbonden 
naar de medewerkers van de gemeente.

14 045 KOST U NIETS ExTRA
Er zijn geen extra kosten verbonden aan 
dit nummer. U betaalt hetzelfde bedrag als 
dat u gewend bent. Vanuit het buitenland 
is dit nummer niet te  bereiken. U belt dan 
het nummer dat u voorheen gewend was: 
0031-45-5605040.

045-5604000 IS VERVALLEN
Ook voor het melden van meldingen en 
klachten uit de openbare ruimte kan gebeld 
worden met 14 045. Het nummer 045-
5604000 vervalt per 1 januari. Dit nummer 
en de achterliggende calamiteitentelefoon, 

wordt volledig opgenomen in 14 045 en 
045 5605040.

Bereikbaarheid van Gemeente Heerlen
14 045 is op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 
uur. De balies in het stadhuis zijn op 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
geopend van 8.30 tot 14.00 uur en op 
donderdagavond ook tot 20.00 uur. 
U kunt ons ook mailen: 
gemeente@heerlen.nl of een brief 
schrijven: postbus 1, 6400 AA Heerlen.

Een nieuw telefoonnummer 
voor Heerlen tel. 14 045

Een	telefoonnummer	voor	verbeterde	dienstverlening

In april start in Parkstad het nieuwe 
beweegprogramma WandelFit.  
Met WandelFit willen initiatiefnemers 
KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland 
(KNBLO-NL), Zilveren Kruis Achmea en Oad 
Reizen de sportparticipatie stimuleren. De 
deelnemers maken op een laagdrempelige 
manier kennis met de wandelsport. 
Gedurende drie maanden bereidt een 
professionele wandelsporttrainer hen 
voor op deelname aan, naar keuze, 
Avond4Daagse van Brunssum of de 
Heuvelland 4 Daagse van Vilt.

Een basisconditie is niet vereist, maar 
wordt door deelname aan WandelFit juist 
verkregen. Het programma brengt mensen 
in drie maanden in beweging, brengt ze in 
contact met andere beginnende wandelaars 

en zorgt ervoor dat ze op bewuste wijze 
aan hun gezondheid werken. De trainer 
zorgt dat de deelnemers de techniek onder 
de knie krijgen en begeleidt ze bij een 
verantwoorde opbouw van hun conditie. 

Programma
Het programma start met een 
kennismakingsdag op zaterdag 7 
april vanaf het Bezoekerscentrum 
Schrieversheide, Schaapskooiweg 
99, 6414 EL in Heerlen. Tijdens deze 
bijeenkomst maken deelnemers kennis 
met hun groepsgenoten en bepalen ze in 
overleg met de trainer de beginsituatie 
en het einddoel. Na de kennismakingsdag 
start het trainingsprogramma. Wekelijks 
werken de deelnemers op een vooraf in 
overleg met de trainer te bepalen dag 

onder professionele begeleiding aan hun 
techniek en bouwt men op een bewuste 
en blessureveilige manier conditie op. Het 
einddoel is deelname aan de Avond4Daagse 
Brunssum van 4 t/m 8 juni in Brunssum 
of de Heuvelland 4 Daagse van 9 t/m 12 
augustus in Vilt. Het programma wordt 
afgesloten tijdens een terugkomdag, waar 
deelnemers een vervolgtraject krijgen 
aangeboden.

inschrijven
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op 
www.wandelfit.nl. Het inschrijfgeld bedraagt 
39 euro. Dit is inclusief deelname aan een 
van beide bovenstaande evenementen. 
Daarnaast ontvangen alle deelnemers een 
speciale WandelFit-herinnering.

Voor vragen of meer informatie:
Jacques Janssen, trainer.
Tel: +31610754595
Email: info@walkinglimburg.nl

Nieuw wandelprogramma van start in Parkstad

WandelFit uniek concept 
om in beweging te blijven
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Op 22 april 2012  zal Nederlands bekendste 
punkrockband, Heideroosjes, de 3de editie 
van BrookPOP  aandoen als onderdeel van hun 
afscheidstournee. 

Na bijna 1500 optredens door heel Europa, de Verenigde 
Staten, Japan en Zuid Afrika houden de Heideroosjes het 
voor gezien. De band maakt nog één ereronde met een 
gloednieuw album getiteld ‘Cease-
Fire’ en een Europese afscheidstour 
met ook een bezoek aan BrookPOP.  
De band stond lange tijd onder 
contract bij het grootste punklabel 
ter wereld, het Amerikaanse Epitaph 
Records. Heideroosjes verkocht een 
paar honderdduizend albums en 
speelde meermalen op festivals als 
Pinkpop, Pukkelpop, Lowlands en 
Rock Werchter. 
Na een alom geprezen en veelal 
uitverkochte clubtour, als onderdeel 

Heideroosjes op BrookPOP 2012
van hun afscheid, is het nu de beurt aan de festivals. 
BrookPOP is vooralsnog het enige festival in Zuid 
Limburg waar de Limburgse band is bevestigd. De naam 
BrookPOP staat dan nu ook tussen een indrukwekkende 
lijst van festivals in binnen- en buitenland, waaronder 
Paaspop (Schijndel),  Groezrock (België), Rustarock 
(Praag). Het ziet ernaar uit dat het optreden van 
de Heideroosjes op BrookPOP  een van de laatste 
gelegenheden is om de band nog een keer in een 
intieme sfeer te zien, daar Brookpop slechts 1500 
bezoekers accepteert. 
De 3de editie van het jonge festival BrookPOP  staat ook 
dit jaar weer in het teken van sfeer. De bekende mix van 
het amateur talent met professionele acts.  
De Heideroosjes zullen dit jaar het podium delen met 
o.a  de Belgische band   
“A Brand”, de winnaar van de grote prijs van Nederland 
en 3FM Serious Talent “Yori Swart”, het Belgische 
Horses on Fire, singer songwriter Marten de Paepe, 
the Sugarettes en de winnaars van ‘NU of Nooit’.  De 
Amicitia huiskamertent biedt onderdak aan opkomende 
bands voor wie het hoofdpodium nog een brug te ver is. 
Ook is er dit jaar aandacht voor artwork en kleinkunst. 
In totaal zullen er ruim 11 bands te zien en te horen 
zijn op BrookPOP 2012
BrookPOP zal plaatsvinden op het sportpark 
Schurenberg, gelegen aan de Randweg in Hoensbroek. 

Voor tickets en informatie kijk op 
www.brookpop.nl 
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redactie:
redactie.mariagewanden@gmail.com

•  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. 1

• Oplage: 2300ex

Opmaak: André Joosten

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

Met nieuwe energie, nu de lente in 
aantocht is, ga ik beginnen om de 
expositieruimte weer up to date te 
maken voor de nieuwe exposanten, die 
vanaf zaterdag 21 april 2012  hier hun 
kunstwerken zullen tonen.

Er worden bronzen beelden van Renate 
Petit-Becker uit Heerlen en schilderijen van 
Marian Marchal uit Landgraaf getoond.

Deze expositie wordt gehouden van 
zaterdag 21 april tot en met Moederdag 13 
mei, ieder weekeinde van 14.00 – 17.00 
uur. Toegang gratis.

Ook kan ik U al vertellen, dat op zondag 
24 juni as. op de feestdag van St. Jan, 

het precies 5 jaar geleden is, dat mijn 
droom uitkwam om een muziek- en 
expositieruimte te creeëren en deze door 
Pastoor S. Nevelstein werd ingezegend en 
dus geopend. Het 1e Lustrum. En dat deze 
speciale dag dit jaar weer op 
precies  dezelfde dag valt, ook 
een zondag. Beter kan het 
niet! Wat gaat de tijd toch 
snel!

Wat er op deze speciale dag 
en wat voor een eventuele 
tentoonstelling/muziek zal 
zijn, daar wordt nog over 
gebrainstormd.

d’	Engelensael	opent	weer! ik wens U alvast een mooi voorjaar en 
hoop U binnenkort in d’ Engelensael te 
mogen begroeten.

De Saelvrouwe.

Voor informatie: 
D’ Engelensael 
Hoofdstraat 214, 6432GL Hoensbroek 
tel. 045-5213580

SBMG wenSt 
iedereen 

een GezelliG 
paaSfeeSt.

Buurtschouw 
op 17 april
Ook dit jaar houdt SBMG weer 
een schouw.

tijdens een schouw gaan we samen 
met de gemeente op stap door de wijk 
en kijken dan eens met andere ogen 
naar alles wat we tegenkomen.

Een uitstekende manier om de 
kwaliteit van onze buurt op peil te 
houden, want als er zaken opvallen 
die niet in orde zijn en er kan iets 
aan gebeuren zal dat opgepakt, en 
eventueel verbeterd, worden.

Houdt U van wandelen en voelt u zich 
betrokken met onze wijk?: Kom dan 
mee op 17 april om 14:00 uur 

Wij treffen ons bij basisschool de 
vlieger op de hoek van de Hermesweg 
en de Maria-Gewandenstraat.

Besluit je om mee te gaan; stuur dan 
een mail naar:
redactie.mariagewanden@gmail.com

Oh, ja!
Heb je iets dat je vindt dat we moeten 
gaan bekijken, geef dat dan ook even 
aan in je mail.


