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de loop gelaten met het getoonde 
resultaat.
Binnenkort worden ze geplaatst als ze 
genoeg geprepareerd zijn om het weer te 
kunnen weerstaan.

Wij zijn benieuwd of de hardrijders hier 
een boodschap aan hebben!

In de kinderrijke kasteelbuurt (en niet 
alleen daar) wordt nogal eens te hard 
gereden. Daarom ontstond het idee; laat 
de kinderen hun eigen verkeersbord 
maken, en dat is gebeurd!
Zoals u kunt zien is de ene creatie 
mooier dan de andere, de kinderen 
hebben met volle overgave hun fantasie 

IN DIT 
NUMMER O.A.:
•���Te�gekke�burendag

•�Dichterlunch

•���Kasteelbuurt�in�beweging

•��Speeltuinnieuws

•�Amber�alert

•�Knuffels�voor�politie�Hoensbroek

Kinderen�zijn�hardrijders�zat!

Te gekke burendag 
vrijdag 9 augustus van 13.00 – 17.00 uur  

in�en�om�buurtcentrum�de�Koffiepot 
Kasteel Hoensbroeklaan 190 in Hoensbroek

Kom gezellig buurten of doe mee met een 
workshop muziek, dans, sport, gezond 
koken of ga mee met een prachtige 
wandeling. Mensen met een psychische 
aandoening vertellen hun verhaal door 
bijvoorbeeld toneelimpressie, verhaal, 
foto’s, gedicht of andere kunstuiting. 

Alle activiteiten zijn in en rond de 
Koffiepot en bedoeld voor inwoners van 
Hoensbroek, jong en oud, kinderen en 
opa’s en oma’s. Voor iedereen is wat leuks 
te doen.

Je bent welkom op deze dag vol met 
bijzondere ontmoetingen!
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Aanleiding
Katja�van�Kerkom,�kwartiermaker�
bij�Mondriaan�en�Anne�Schutte,�
opbouwwerker bij Alcander in 
Hoensbroek�zijn�de�initiatiefnemers�van�
de�Te�gekke�burendag�in�Hoensbroek.�
De te gekke burendag moet een aanzet 
zijn tot meer gezamenlijke activiteiten 
voor mensen met een psychiatrisch 
verleden en anderen wijkbewoners in 
Hoensbroek.

Doel 
Bevorderen van 
een positieve 
en realistische 
beeldvorming 
ten aanzien van 
mensen met een 
psychiatrische 
achtergrond. Door 
het Kwartiermaken 

in de woonomgeving kunnen mensen 
met een psychiatrische aandoening 
buurtbewoners ontmoeten. Hierdoor 
kunnen vooroordelen worden verminderd en 
psychische problematiek en de kracht die 
nodig is om je leven op te pakken, meer 
bespreekbaar gemaakt worden. Contact 
blijkt de beste remedie tegen vooroordelen 
en stereotyperingen.

De dag biedt kansen aan mensen om kennis 
te maken met diverse activiteiten en zo te 
proeven welke mogelijkheden er liggen om 
mee te doen. Zo kan de drempel worden 
verlaagd om zich bij een dergelijke club of 
sport aan te sluiten of eens verder te gaan 
onderzoeken waar mogelijkheden liggen. 
De activiteiten zijn tevens een middel 
om mensen samen te brengen, onderlinge 
contacten te versterken en nieuwe 
contacten te krijgen.

Invulling van de dag
Op vrijdagmiddag 9 augustus, de laatste 
dag van de zomervakantie, brengen we 
bewoners, jong en oud, van 13.00 – 17.00 
uur samenbrengen in buurtcentrum de 
Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190 te 
Hoensbroek.
Het accent van deze dag ligt op ontmoeting 
en gezelligheid. Mensen met een psychische 
aandoening vertellen hun verhaal door 
bijvoorbeeld toneelimpressie, verhaal, 
foto’s, gedicht of andere kunstuiting. 
Andere activiteiten staan in het teken 
van gezondheid, beweging en creativiteit. 
Zo worden er allerlei workshops 
aangeboden waar mensen gedurende 
de dag aan mee kunnen doen, zoals 
sport en spel activiteiten samen met 
de wijksportconsulent, Ci Gong, Zumba, 

Kwartiermaken in Hoensbroek
Activiteit: Te gekke burendag

Kegelen op de kegelbaan in de Koffiepot, 
Line-dance, yoga, bewegen op de stoel, 
etc.  
Creative workshops zoals: schilderen, 
bloemschikken en muziek maken..

Er kan meegedaan worden aan workshops 
gezond koken. Aan het einde van de 
dag gaan we met alles wat die dag is 
klaargemaakt gezellig samen tafelen met 
muziek. 

Er zullen nieuwe ideeën voor een vervolg 
op deze dag worden verzameld in een zgn. 
Wensenboom.

Wat hebben we iedereen 
die meedoet te bieden?

*

Een gezellige dag met 
bijzondere ontmoetingen!

Contactpersonen
Katja van Kerkom    
kwartiermaker Mondriaan 
k.kerkom@mondriaan.eu
tel. 06 25447494 

Anne Schutte
stadsdeelopbouwwerker Alcander
aschutte@alcander.nl
tel. 06 53315988

Op 15 juli was er een behoorlijke groep 
“dichters in spé” bijeen in onze BMV 
Maria-Gewanden voor een middagje 
dichten�met�Hermen�Coenen�en�Ricardo�
Frederiks.�Het�was�wonderlijk�zoals�
Herman�ons�begeleidde�naar�de�wereld�
van de dichtkunst. 

Eerst werd er op een bijzondere manier 
bewogen, natuurlijk met de schoenen en 
sokken uit vanwege het contact met de 
aarde. Je voelde bij wijze van spreken al de 
gedichten binnenstromen.
Dan de natuur in ieder op een eigen plekje 
waar je je gedachten kon laten gaan, 
natuurlijk ook opschrijven die gedachten  
met een paar steekwoorden!
Daarna naar binnen waar we van die 
opgeschreven woorden zinnen maakten en 
vervolgens de buurman die de helft daarvan 
moest doorstrepen.

Uiteindelijk bleven er teksten over die 
verbazingwekkend leuk en mooi waren.
We waren onder de indruk van de 

concentratie en de overgave waarmee 
gewerkt is. 

En ook van de enorme variëteit aan 
gedichten en gedachtegangen die de 
workshop heeft opgeleverd. Al die 
héél specifieke waarnemingen van het 
schoolplein, het spoortje, van de anderen, 
van de geluiden, van geuren!  De liefde 
komt soms om de hoek kijken en het 
verlangen naar liefde. Kinderverdriet en 
herinneringen uit vervlogen tijden.  
Bij de een voel je de stilte van de natuur, 

bij de ander hoor je de bedrijvigheid en de 
onrust in de straten, bij de volgende merk 
je de baldadigheid en het verlangen om bij 
de vriendenkring te horen.  Gevoelens en 
gedachten uit het alledaagse leven. Hoe 
dan ook is de blik een tijdlang heel gericht 
geweest, en is er intensief naar woorden bij 
waarnemingen gezocht.

Hieronder een tweetal “gedichten” meer 
ervan zal nog gepubliceerd worden.

Buurtliefde: 
“Rozen zijn rood
de lucht is blauw
ik dacht dat ik lelijk was
maar toen zag ik jou!”

Assani 10 jaar

Onze�Hermesweg: 
“De vogels zingen 
het is stil 
ik denk aan vervlogen tijd. 
Het is winter 
en ik slee
de Hermesweg voorbij.”

Kitty Moonen

Dichterlunch
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Tijdens de hierboven beschreven 
workshop kunst en verf zijn er 
verschillende landschappen op het 
linnen doek verschenen.

De beginnende schilders waren zeer 
creatief met verf en kwast, de ideeën zijn 
spontaan en met veel plezier tijdens deze 
workshop gemaakt. Wij als buurtstichting 

Nieuwe banners voor de Stichting 
Buurtbeheer Maria-Gewanden

Woensdag 10 april jl. schilderden 
senioren en junioren stukjes uit onze 
wijk Maria-Gewanden. Om te beginnen 
zijn we gestart een keuze te maken uit 
foto's, gemaakt in onze omgeving.
 
Voor schilderdoek, verf en penselen was 
uitgebreid gezorgd door twee leuke dames 

Workshop schilderen 

die de workshop gaven. Dus met z'n allen 
aan de slag. Met veel enthousiasme werd 
gewerkt en het was verbazingwekkend 
te zien hoe geweldig door jong en oud 
gepresteerd is.
 
In de pauze was voor cake en drinken 
gezorgd. Na twee en een half uur 

schilderen werden de doeken bij elkaar 
gelegd en gefotografeerd. Hiervan is een 
mooie kleurrijke poster gemaakt.
 
We kunnen met z'n allen terugblikken op 
een geslaagde middag die zeer zeker voor 
herhaling vatbaar is.
 
Marianne Isenborghs-seniorengroep 
donderdagmiddaggroep.
 

zagen hierin wel een mooi idee om deze 
landschappen op een banner te plaatsen 
en deze dan tijdens activiteiten aan 
eenieder te tonen.

Tevens bedanken wij ook iedere deel-
nemer voor hun inzet tijdens deze leuke 
en leerzame workshop.

Kasteelbuurt in 
beweging!
In de kasteelbuurt is heel wat aan 
de hand. Samen met mensen van 
Alcander, de gemeente, Woonpunt, 
politie, handhaving en onze stichting 
wordt er keihard gewerkt aan een 
betere buurt.
 
De kinderen hebben borden gemaakt om 
automobilisten te laten weten dat ze zich 
aan de verkeerssnelheid van 30 kilometer 
per uur moeten houden, ze zullen 
binnenkort worden opgehangen.
Ook hebben de kinderen bloemen geplant 

bij de bomen in de buurt, het ziet er 
prachtig uit. Alleen hebben mensen die 
niet van bloemen houden (of toch wel?) er 
al een aantal weggehaald, we hopen dat 
ze het goed doen in hun tuinen!
Verder gaan de kinderen ook de buurt 
opruimen,  de ouders zullen natuurlijk 
ook meedoen, de opruimbeurt wordt 
aangekondigd met spandoeken, je kan het 
dus niet missen, allemaal meedoen dus!
 Ook is er nagedacht over de nieuwe 
speelplek, er is een heel plan gemaakt en 
het zal prachtig worden.
Iedereen in de buurt zal wel moeten 
meehelpen om de speelplek te maken, 
want er is niet zoveel budget voor. Op de 
foto kan je zien wat de plannen zijn.
Nog een oproep aan de mensen uit de 

Kasteelbuurt: kom op laat iedereen maar 
eens zien wat de Kasteelbuurt kan!!

MArKT In de KASTeelbuurT
Op zaterdag 31augustus is er in de 
kasteelbuurt vanaf 10.00 uur voor het 
eerst een markt. 

Iedereen kan zich nog inschrijven. 

Een kraam kost 15 euro en 10 euro borg.
De 10 euro krijg je terug als alles 
opgeruimd is en als de markt afgelopen is, 
dat zal tegen 16:30 uur zijn. 
Inschrijven kan bij Francisca Merkens 
Markgravenstraat 32 
Het totale bedrag van 25 euro dient 
vooruit betaald te worden.  
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  Zoals belooft het  
laatste nieuws over de

ontwikkelingen betreffende de toekomst 
van speeltuinen in Hoensbroek.
Er is sinds de vorige editie al heel wat 
gebeurd. De gemeente Heerlen heeft een 
projectleider aangesteld, mw. Cristan 
Segers van Huis voor de sport. 
Zij begeleidt ons om de wethouder 
van een goed advies te voorzien zodat 
in het najaar een besluit kan worden 
genomen betreffende de toekomst van de 
speeltuinen in Hoensbroek.

Het bestuur heeft apart met mw. Segers 
gesproken en vervolgens is er een 
bijeenkomst geweest van alle vier de 
hoensbroekse speeltuinbesturen en 
wijkorganisaties. Afgesproken is dat wij 
het belangrijk vinden dat de kinderen in 
Hoensbroek centraal moeten staan.  
Het kind dat wil spelen, ontdekken, 
ervaren, ontmoeten en ontwikkelen. 

De Toekomst van onze speeltuin
Een update

Daarbij gaan wij gezamenlijk een plan 
maken waarbij wij alle 4 de speeltuinen 
willen behouden. Dit houdt wel in dat er 
iets moet veranderen. Wij gaan samen 
als 1 geheel optrekken als hoensbroekse 
speeltuin met vier locaties. Hiertoe zal 
veel uitgewerkt moeten worden. Er dient 
een nieuwe structuur te worden opgezet, 
de samenwerking moet uitgewerkt worden 
m.b.t. spelregels waarbij het gaat om 
budgetverdeling en werkafspraken.

De vier voorzitters zullen begin augustus 
samen met mw. Segers dit plan gaan 
uitwerken zodat het kan worden 
gepresenteerd als advies aan de wethouder. 
En hopelijk gaat hij dit advies opvolgen.
Wij zullen u hieromtrent op de hoogte 
blijven houden.

Namens het bestuur van 
speeltuinvereniging Maria-Gewanden
Miriam Schreurs

In het kader van de nieuwbouw en 
renovatieplannen van Adelante in 
Hoensbroek is op 8 juli gestart met de 
werkzaamheden aan het parkeerterrein en 
de toegangswegen. Dit is de start van de 
herinrichting van het terrein.  
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door wegenbouwbedrijf Van Boekel 
Zeeland.

Op het terrein aan de Zandbergsweg 
zullen deze werkzaamheden bijdragen aan 
de totstandkoming van een zogenoemde 
‘healing environment’ waarbij licht, lucht, 
groen en ruimte de kernwoorden zijn.  
We spreken van een ‘healing environment’ 
als de inrichting en omgeving een 
positieve bijdrage hebben op de 
gezondheid en het welbehagen van 
mensen.

Start bouwwerkzaamheden 
Adelante

De werkzaamheden vinden plaats van 
8 juli tot december 2013, en omvat 
het verplaatsen van de inrit vanaf 
de Zandbergsweg, vernieuwing en 
uitbreiding van de parkeerplaats en 
inrichting groen met een waterbuffer. 
Hoewel wij alles in het werk zullen 
stellen om de overlast tot een minimum 
te beperken, kan het zijn dat u enige 
hinder zult ondervinden. Mocht ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen toch nog 
onvoorziene overlast ontstaan, dan 
kunt u dit telefonisch melden aan 
Projectbureau Bouw, bereikbaar op 
telefoonnummer 045-5283260.

EVEN VOORSTELLEN:
Mario�Hoeve�van�
bureau�Handhaving�
gemeente�Heerlen 
Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Mario Hoeve, 35 jaar en woon in 
Landgraaf. Sinds 2003 ben ik in dienst van 
de gemeente Heerlen. Samen met  
3 collega- coördinatoren zorg ik voor de 
dagelijkse aansturing van het personeel 
Bureau Handhaving in de diverse wijken 
van Heerlen.
  
Wat houdt je functie precies in?
Ik ben Coördinator Noord en daarom 
het eerste aanspreekpunt voor de sector 
Hoensbroek.
Samen met mijn collega’s Vas en Jos, 
ondersteun ik structureel de buurtteams 
en daar waar mogelijk en wenselijk 
zijn wij aanwezig bij de diverse 
buurtvergaderingen.
  
Welke zaken kom je zoal tegen?
Een groot deel van onze uren besteden 
wij aan de bestaande parkeerproblematiek 
en het opvolgen van diverse meldingen 
en klachten die wijkbewoners indienen 
(via het nieuw nummer 14045). Natuurlijk 
leveren wij ook projectmatige inzet en dit 
is veelal op basis van verkregen informatie 
van de diverse buurtteams en ontvangen 
meldingen. Daarom roep ik iedereen op om 
overlast te melden. Dit mag ook anoniem.
  
Wat zou je de bewoners van Maria-
Gewanden nog als tip willen meegeven?
Ik wil graag nogmaals extra aandacht 
schenken aan het nieuwe telefoonnummer 
van de gemeente Heerlen. Het “oude” 
nummer 045-560 40 00 is inmiddels 
vervangen door het huidige actuele 
nummer 14045. Noteer dit nummer zodat u 
het altijd bij de hand heeft.

Van links naar rechts:  
Vas Sanda, toezichthouder, 
Mario Hoeve coördinator Noord en 
Jos Jonker, Buitengewoon 
opsporingsambtenaar.
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Na een zeer succesvolle opening, 
mooie koningsspelen waarbij meer 
dan 200 kinderen in onze speeltuin 
speelden hadden we ook een succesvolle 
Koninginnedag waarbij we konden spreken 
van een goede opkomst. De kinderen 
hadden hun fietsen fantastisch versierd en 
onder begeleiding van Harmonie Hubertus 
trok men door Mariagewanden om het 
eindresultaat te showen. Afsluitend was 
er vlaai en uiteraard de prijsuitreiking 
door wethouder Riet de Wit. Dank aan alle 
ouders die deze activiteit hebben begeleid.

Op 15 juni was er een leuk voetbaltoernooi 
onder begeleiding van de professionals van 
voetbalclub Passart VKC. Ook deze activiteit 
werd met een leuke prijsuitreiking 
afgesloten.

Nu staan wij vlak voor onze 
volgende activiteit. En dit 

belooft een echt groot feest te 
worden. Op 31 augustus gaan 
wij van alles organiseren in de 

speeltuin en……..
buiten de speeltuin.

bRug�TuSSen�De�SpeelTuin�en�
SCOuTingTeRRein 

Wij zijn gestart met een leuke samen-
werking met onze buren scouting “de 
Stutters”. Om onze samenwerking  leuk af 
te trappen is bedacht dat met name deze 
activiteit, die draait om het kamperen 
samen te organiseren. Wij gaan een brug
bouwen tussen de speeltuin en het 
scoutingterrein: over de weg heen.  
Naast het feit dat dit natuurlijk een veilige 
verbinding gaat worden voor de kinderen 
om op het andere terrein te komen willen 
wij ook laten zien dat wij bezig zijn om 
bruggen te bouwen in onze wijk tussen de 
verenigingen. SBMG vindt dit een geweldig 
initiatief en doet mee door ons hierin 
financieel te supporteren zodat wij van 
deze activiteit een groot succes kunnen 
maken.

Wij starten met een rommelmarkt in de 
speeltuin, vervolgens worden de tenten 
opgezet rond 18.00 uur en rond 19.00 uur 
gaan we bij de Stutters BBQ’en (dus over 
de brug naar hun terrein). Omdat we met 
een scoutingvereniging samenwerken, 
sluiten we de avond natuurlijk af met 
een gezellig kampvuur! We slapen in de 
speeltuin en we sluiten 
de volgende ochtend af 
met een lekker ontbijtje 
in de speeltuin. Door de 
samenwerking kunnen 
wij gebruik maken van 
de faciliteiten in het 
scoutinggebouw en dat 
is nu wel heel handig 
daar we hier beschikken 
over goede sanitaire 
voorzieningen waaronder 
douches voor degenen 
die het toch wel prettig 
vinden om ’s morgens 
wakker te worden onder 
een lekkere douche.

De rommelmarkt is uiteraard voor iedereen 
in de wijk vrij toegankelijk. Hij is van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Hoe meer mensen 
komen kijken en snuffelen hoe leuker 
het wordt. Dus alle wijkbewoners worden 
opgeroepen om te komen rommelen.  
U kunt zich uiteraard ook opgeven om met 
een stand te komen staan om uw spullen te 
verkopen. Dit is helemaal gratis.

Voor deelname aan de kampeer- en 
barbeque-activiteit wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Met name de BBQ kost 
uiteraard geld. Voor ouders vragen wij:  
7,50 euro en voor de kinderen: 2,50 euro.
Aanmelden kan uiteraard bij Lillie of Jos in 
de speeltuin.

Wij hopen dat jullie allemaal komen.

Tot slot, het stuk van de 
langstraat�tussen�de�speeltuin�
en scouting zal van vrijdag 30 
augustus 2013 18.00 uur en 

zondag 1 september 18.00 uur 
afgesloten zijn voor alle verkeer. 
Houd�u�hier�alvast�rekening�mee.

Namens het bestuur van 
speeltuinvereniging Maria-Gewanden en 
scoutinggroep “de Stutters”.

Miriam Schreurs, Speeltuin Maria-Gewanden 
& Richard Schra, Scoutinggroep de Stutters

Scoutinggroep de Stutters
Hoek Randweg / Zandbergsweg
Zandbergsweg 102
6432 CD Hoensbroek
info@stutters.nl
www.stutters.nl

SpeelTuinnieuwS
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De speeltuin:
In de vorige editie van de buurtkrant lees 
ik het stukje over de speeltuin met de 
vraag aan bewoners waarom de speeltuin in 
de wijk moet blijven voort bestaan. Op die 
vraag wil ik graag reageren.
Kinderen kunnen in een speeltuin 
beschermd spelen zonder het gevaar van 
de straat. Ze kunnen doen waar ze goed in 
zijn: klimmen, klauteren en hun fantasie 
tot uiting brengen. Het lijkt simpel maar 
het is iets waar kinderen recht op hebben, 
sterker nog: het is goed en belangrijk voor 
zijn/haar ontwikkeling. De ouders in dit 
geheel zijn niet alleen een toeziend oog 
maar maken hier ook nieuwe contacten en 
dat komt de buurt ook ten goede. Kortom 
een speeltuin brengt jong en oud dichter 
bij elkaar.
 
Afval op straat:
als kind durfde ik geen papiertje op 
straat te gooien want dan kreeg ik een 
draai om de oren. Een tas of jaszak werd 
daarom altijd als “afvalbakje” gebruikt.  

Tegenwoordig is het zo dat als iemand iets 
op de grond gooit en je spreekt de persoon 
daar op aan, je een grote mond krijgt. 
Jammer, overal staan afvalbakken
en het is toch zo’n kleine moeite om je 
afval daarin te deponeren.
 
Week van de Amateurkunst,  
“zingen op de markt”
ook dit jaar heb ik er aan mee gedaan. 
Vorig jaar was het een bescheiden groepje 

maar dit jaar waren er beduidend meer 
mensen aanwezig. Twee eenvoudige liedjes 
geoefend en na een uurtje de uitvoering. 
Het geheel klonk goed en het gratis 
drankje was dik verdiend! Ik denk als we 
dit volgend jaar meer in het centrum van 
Hoensbroek organiseren, we nog meer 
mensen bij elkaar krijgen. (foto)

De zomervakanties beginnen binnenkort, 
laten we hopen dat we een goede zomer 
krijgen. Een hele fijne vakantie, waar u ook 
naar toe gaat.

een groet en tot de volgende keer,
Yvonne Robroek

even stilstaan bij.....

In de LTS-buurt in Hoensbroek is er 
sprake van vergrijzing, achterstand en 
verloedering; woorden uit gemeentelijke 
beleidsnota's die aangeven dat het tijd 
wordt voor 'revitalisering'. Besloten is 
dat veel portiekflats worden afgebroken, 
zij maken plaats voor een duurzaam park 
Aldenhof, nieuwe woningen en voor een 
Brede Maatschappelijke Voorziening, 
gericht op de wijk en op talentontwikkeling 
van jong en oud. Enkele flats blijven staan 
en worden in de toekomst gerenoveerd. 
Het project heeft bestuurlijke prioriteit. 
Bewoners verhuizen naar een comfortabele 
aanleunwoning of flat in een fijnere 
woonomgeving. Zij worden intensief 
begeleid. De oud- veteranenclub houdt 
stand, uiteraard. Sloopvoorbereiding 
en planontwikkeling duren lang, dit is 
vrijwel onzichtbaar voor de buurt. Er zijn 
bijv. vleermuizen en huismussen ontdekt. 
In ‘de Tussentijd’ ondernemen partners 

en bewoners samen activiteiten. En… 
iedereen wacht op wat gaat komen qua 
sloop en bouw.

In dit 'niemandsland' verbeelden stille 
levenden hun wereld: wat achter hen, 
maar ook wat voor hen, ligt. Afscheid van 
een heel leven dat is geweest en over dat 
laatste stukje leven dat nog moet komen. 
Over speeltuinen, sociale verbondenheid, 
maar ook over straatraces, brand,  
sociaal isolement en verzamelwoede. 
In een museale, kleine setting zullen 
oud-bewoners de voorbijganger op een 
magisch-realistische wijze deelgenoot laten 
maken van verleden en toekomst.

Theatermakers: 
Irmgard Tummers en Esther van de Pas
Acteurs: bewoners uit Hoensbroek
Credit foto: Patrick Bolk
Meer informatie: 
www.orttheater.com/de-onzichtbare-stad

Voorstellingen 
Vrijdag 30 augustus: 
19.00-19.30, 19.30-20.00, 20.00-20.30 en 
20.30-21.00
Zaterdag 31 augustus: 
14.00-14.30, 14.30-15.00, 15.00-15.30 en 
15.30-16.00, 19.00-19.30, 19.30-20.00, 
20.00-20.30 en 20.30-21.00

Zondag 1 september: 
15.00-15.30, 15.30-16.00, 16.00-16.30 en 
16.30-17.00 
 
De voorstelling is gratis te bezoeken. 
Wegens groepsgrootte van maximaal 25 
personen, die per half uur vertrekt, is 
vooraf reserveren wel gewenst.  
U kunt dit doen door een mailtje te sturen 
naar info@hbvgroothoensbroek.nl o.v.v.  
De onzichtbare stad 
Of telefonisch 045-5227671

De voorstelling is niet geschikt voor minder 
validen. Er wordt aangeraden stevige 
schoenen te dragen. 

project�De�onzichtbare�stad©
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AMBER Alert Nederland is het landelijke 
vermiste kinderen alarm en met meer dan 
1,4 miljoen deelnemers en deelnemende 
organisaties het grootste burgerparticipatie-
initiatief en bekendste voorbeeld van 
crowdsourcing in Nederland.

Het systeem 
wordt honderden 
keren per jaar 
ingezet bij urgente 
kindervermissingen via 
o.a. Twitter, Facebook, 
Hyves, PC-screensavers 
en website banners. 
Zo’n vier keer per 

jaar wordt er een AMBER Alert verstuurd. Dan 
wordt het HELE systeem ingezet, omdat de 
politie vreest dat het leven van een vermist 
of ontvoerd kind gevaar loopt. Het hele land 
verandert dan in één grote opsporingsposter, 
doordat bijvoorbeeld ook reclameschermen, 
snelwegborden, apps, SMS en email worden 
ingezet. Een aanpak die werkt, want bij 64 
procent van de AMBER Alerts werd het kind 
gevonden dankzij tips van onze 1,4 miljoen 
deelnemers. Het is daarmee zowel het grootste 
als het meest succesvolle burgerparticipatie-
initiatief in Nederland. 
AMBER Alert werd in 2008 opgericht door social 
enterprise Netpresenter en de Nederlandse 
politie. Het startsein voor AMBER Alert werd 
gegeven op 11 november 2008 door toenmalig 
minister van Justitie,  
Hirsch Ballin.
In Europees kader maakt AMBER Alert Nederland 
deel uit van AMBER Alert Europe.
Preventieregels voor kindervermissingen
Kinderen raken vermist. Overal ter wereld en 
elke dag. Het probleem van vermiste kinderen 
is complex en kent geen grenzen. De impact 
bij de families is emotioneel, lichamelijk en 
psychologisch enorm.
Het is belangrijk om kinderen te leren zichzelf 
te beschermen en hen meer te leren over risico’s 
die ze kunnen tegenkomen. Daarom zijn er 
preventieregels opgesteld voor kinderen. Ook 
zijn er preventieregels voor ouders/ leraren, die 
gebruikt kunnen worden voor het bespreken van 
het onderwerp ‘veiligheid’ met kinderen. Dit kan 
bijvoorbeeld op 25 mei, de Dag van het Vermiste 
Kind. Er is ook een korte voorlichtingsfilm  
(4 minuten)

•�print�de�preventieregels
•�bekijk�de�voorlichtingsfilm
•�preventieregels�voor�kinderen

Allereerst: spreek met je kind af dat het 
altijd eerst toestemming vraagt aan vader of 
moeder voordat het met iemand meegaat, 
ongeacht of dat een bekende of een 
onbekende is voor het kind.

AMbeR�AleRT
HeT lANDelijke VeRMiSTe kiNDeReN AlARM

•  Je bent niet alleen – er is altijd iemand die 
naar jou wil luisteren en je wil helpen.

•  Laat weten wanneer je ergens anders naartoe 
gaat dan je had gezegd of afgesproken.

•  Je kunt gewoon NEE zeggen tegen iets waar 
je je niet prettig bij voelt of als iets dat je 
bang maakt.

•  Wanneer je in gevaar bent of je je niet veilig 
voelt, bel dan de politie of een persoon die je 
vertrouwt.

•  Het nummer van de politie dat je belt als je 
in gevaar bent, is 112.

•  Weet welke weg veilig is om van en naar 
school te wandelen of te fietsen en waar je 
hulp kunt vinden als je die nodig hebt.

•  Wandel of fiets altijd samen met een groep 
vriendjes.

•  Ga nooit naar een auto toe of stap nooit in 
een auto wanneer iemand stopt om je vragen 
te stellen.

•  Doe de deur niet open wanneer je alleen thuis 
bent en zeg nooit tegen mensen dat je alleen 
thuis bent.

•  Weet hoe je veilig op het internet kan surfen.

Er zijn uiteraard soms helaas ook zaken 
waarin het kind meteen wordt vastgepakt en 
onder dwang wordt meegenomen.  
In veel gevallen in een Amerikaanse studie 
wisten de kinderen te ontsnappen aan een 
ontvoering door hun eigen snelle reactie en 
door zich te verweren.

Het is daarom belangrijk dat een kind dat met 
geweld gedwongen wordt met iemand mee te 
gaan:
•  probeert zoveel mogelijk tegen te werken;
•  probeert los te komen en zo hard mogelijk 

weg te rennen;
•  zo hard als het kan schreeuwt en om hulp 

roept om de aandacht van anderen te trekken.

Zelfs als het kind toch wordt ontvoerd, zijn 
er dan hopelijk getuigen die meteen de 
politie kunnen waarschuwen.

preventieregels�voor�ouders
•  Zorg ervoor dat je kinderen hun 

volledige naam en adres kennen en een 
telefoonnummer van een vertrouwenspersoon 
met wie ze kunnen bellen.

•  Moedig je kinderen aan om een netwerk 
te creëren dat bestaat uit mensen die ze 
vertrouwen en bij wie ze zich veilig voelen, 
zodat ze deze kunnen benaderen wanneer zich 
een probleem voordoet.

•  Moedig je kinderen aan om hulp te zoeken 
wanneer ze in gevaar zijn of zich onveilig 
voelen.

•  Stel jezelf op de hoogte van de 
risico’s die online bestaan en welke 
veiligheidsmaatregelen er getroffen kunnen 
worden voor jou en je kinderen.

•  Moedig een open gesprek aan met je kinderen, 
zodat ze je komen vertellen wanneer ze iets 
als ongepast ervaren.

•  Leer je kinderen dat ze het beste nooit 
alleen kunnen wandelen, maar altijd met een 
vriend(in) of een volwassene die te vertrouwen 
is.

•  Leer je kinderen hoe en waar ze de benodigde 
hulp kunnen vinden wanneer jij er niet bent.

•  Moedig je kinderen aan om jou te informeren 
wanneer ze van gedachten veranderen.

•  Moedig je kinderen aan om zich bewust te zijn 
van hun omgeving en om details te onthouden 
van eventueel ‘verdachte’ mensen met wie ze 
in contact komen. Bijvoorbeeld: hoe zag deze 
persoon eruit, welke kleding droeg de persoon, 
enzovoort.

•  Leer je kinderen dat zij, wanneer zij tegen 
hun wil meegenomen worden, direct moeten 
proberen te ontsnappen, om hulp moeten 
roepen en de aandacht van andere mensen 
moeten trekken.

Verder raadt de politie ouders aan om te 
zorgen dat ze altijd snel toegang hebben 
tot een recente digitale portretfoto van hun 
kind(eren).

Dit kan bijvoorbeeld met:
•  De gratis Alert Nederland App voor iPhone
•  Een smartphone (waarmee je kunt e-mailen)
•  Een mailbox waar je online toegang toe hebt
•  Een USB stick die je altijd bij je draagt

Als een kind ontvoerd wordt of vermist raakt, 
hebben we met AMBER Alert in Nederland 
namelijk een zeer innovatief systeem waarmee 
binnen enkele minuten miljoenen mensen 
kunnen worden gevraagd uit te kijken naar het 
kind. Om dat systeem optimaal in te kunnen 
zetten, moet er echter direct een recente 
goedgelijkende portretfoto van het kind 
beschikbaar zijn.

Sportvelden�
Randweg

Onze stichting is op zoek naar 
creatieve mensen in onze buurt 

die ideeën hebben wat we met de 
verlaten sportvelden kunnen gaan 

doen.
Er zijn al enige ideeën zoals:

• Biologische landbouw
• Een uitbreiding van het Jeugrubbebos

• Een bosachtig wandel- en 
recreatiepark dat aansluit op het 

Jeugrubbebos
• Een evenemententerrein 
• Een avonturenspeeltuin
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Als ik mijn voordeur uitstap, en via 
de IJsvogelstraat loop, dan kan ik via 
Terschuren zo het beekdal in wandelen. 
Tot mijn grote vreugde zijn sinds 2010 het 
waterschap en de gemeente aan de slag 
met dat dal. De beek meandert sindsdien 
prachtig, de oevers zijn kleurrijk, er fluiten 
enorm veel vogels en er gonzen allerlei 
insecten. Het valt niet mee om alles te 
determineren, zeker daar mijn onderwijstijd 
en kennis van de inhoud van het boeiende 
boek “Met hart en hand voor dier en plant” 
al ver achter me ligt. Blij loop ik door de 
relatieve stilte richting kasteel. Als ik een 
hekje heb opengaan en weer dichtgeklapt, 
hoor ik ineens herrie. Meeuwengekrijs? 
Hier? Nu? Onwaarschijnlijk. Ratten in 
barensnood? Dat is al iets waarschijnlijker. 
Maar het blijken schreeuwende 
kinderstemmen. Achter een bosje hoor ik 
een hoge vrouwenstem gealarmeerd “een 

wespennest!” uitroepen. Zelf hoor ik een 
niet nader te definiëren insectengezoem, 
dat ik toeschrijft aan een behoorlijke 
variëteit. “Ach, welnee, mens, dat zijn 
krekels”, bast een mannenstem ongeduldig 
en niet bereid tot verder onderzoek. 
Zouden zij dat boek goed gelezen hebben? 
Ik heb er zo mijn twijfels over. Goddank 
lopen ze door, zonder enige verdere 
actie te ondernemen. Dat bespaart 
mij de verstoring van mijn rust en dat 
bespaart een of ander meldpunt weer 
loos uitrukken. Ik ben in mijn nopjes 
met de struinpaden door de beekdalen 
rond het kasteel. Er groeit en bloeit veel 
prachtigs. En ik vind het ook geweldig dat 
er verharde paden zijn die toegankelijk 
zijn voor ouders met kinderwagens en 
gehandicapte buurtbewoners en bewoners 
van de voorzieningen van Adelante. Het 
dal verdient een prijs voor deze aanpak. 
Het is behoorlijk warm en stoffig. Maar 
op de terugweg kan ik wat meer genieten 
van de schaduw. Berenklauw, wat is dat 
toch een prachtige en indrukwekkende 
plant. Ik nader het bruggetje over de beek. 
Een vrouw in een rolstoel tuurt door een 
verrekijker en vraagt: “Waar zitten hier 
ijsvogeltjes? Daar op die vierde wilg aan de 
rechterkant van de beek?” IJsvogels, hier? 
Ik zou het niet weten. Maar het zou zo 
maar kunnen. Wie het weet mag het zeggen

Yvonne Robroek

Meeuwen�en�ijSvOgelS
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Knuffels voor de politie in Hoensbroek
De communicantjes van zeven basisscholen 
in Hoensbroek en Heerlen hebben, 
woensdag 19 juni, knuffels aan de politie 
in Hoensbroek aangeboden. De politie kan 
deze knuffels geven aan kinderen die ze 
treft tijdens het werk, om te troosten.
Het is traditie dat de communicantjes van 
de zeven basisscholen zakgeld sparen voor 
een goed doel. Dit jaar hebben ze zich 
bedacht om van het geld knuffels te kopen 
voor kinderen die ongewild en ongevraagd 
met de politie in aanraking komen. De 
politie kan deze knuffel aan het kind geven 
als troost. Voor ruim 255 Euro hebben 
de kinderen kindvriendelijke knuffels 
gekocht en deze overhandigd aan de Chef 
Basiseenheid. 
Als dank, voor het leuke initiatief, werden 
de in totaal 46 kinderen uitgenodigd aan 
het politiebureau. De kinderen kregen 
uitleg van bikers en een motoragent.  
De hondengeleider en zijn hond 
arresteerden een echte boef. Ook was er 
een demonstratie van twee politiepaarden 
en hun ruiters.

Kinjerkraom, kinderprogramma van TV 
Limburg, was ook aanwezig en heeft het 
bezoek van de communicantjes gefilmd. De 
aflevering zal over 3 weken uitgezonden 
worden.

Fotoproject�ex�voto�
begint eind augustus

Veel interesse was er voor ons unieke 
fotoproject met de kunstenaar Jean Michel 
Crapanzano.
Een aantal amateurfotografen heeft 
al kennis gemaakt met Jean Michel en 
waren enthousiast om straks met hem te 
beginnen.
De Ex-Voto sessies zullen eind augustus 
begin september beginnen. Met de mensen 
die zich opgegeven hebben zullen we dan 
contact opnemen.


