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 In het voorprogramma, “Het Half Uur”  
van het Nederlands Blazers Ensemble 
hebben de kinderen laten zien wat zij 
kunnen, dat was wel iets anders dan wat 
je in de normale lessen leert. Hier moest 
je laten zien dat je ook kon dansen, 
springen en zingen. ‘Het Half Uur’ is een 
project van het NBE om jongeren meer te 
betrekken bij voorstellingen met klassieke 
muziek. Voorafgaand aan de concerten van 
het NBE spelen middelbare scholieren een 
voorprogramma van een half uur, gebaseerd 
op het thema van het hoofdprogramma. 
Ook werd medewerking verleend door een 
jeugdensemble (klarinet) van muziekschool 
Schunck*. Dit concert was uniek omdat 
er voor het eerst met leerlingen van een 
basisschool gewerkt werd!

 Een verteller van onze senioren, Ger 
van Krevel, bracht een door de kinderen 
zelf geschreven verhaal dat dan ook werd 

 Onder leiding van Dick Verhoef, hoornist 
van het NBE, zijn de leerlingen weken 
geleden aan de slag gegaan om hun eigen 
Half Uur te maken. Ze hebben zelf de 
verhaallijn en de muziek verzonnen. Ook 
hebben ze hun eigen decor, kostuums en 
dans ontworpen en voeren ze alles zelf 
uit. De leerkrachten hebben hen daarbij 
geholpen en ook het NBE kwam op school 
langs om advies te geven. Elke week is 
samen met de senioren druk gerepeteerd!

 Op 29 januari was het dan zover; wat  
was het spannend! Samen met het jeugd-
orkest van harmonie Caecilia en kinderen 
van het asielzoekerscentrum in Heerlen 
stonden de kinderen van groep 7 en 8 van 
onze basisschool De vlieger op de planken 
van Parkstad Limburg Theater in Heerlen. 
Maandenlang werd er voorbereid, geknut-
seld aan een boot, gezogen, gedanst en 
muziek gemaakt.

IN DIT 
NUMMER O.A.:
•���De�Wensbus�in�Maria-Gewanden

•��Ken�je�buurt�-�wandeling

•���Oranje�Festival�Gebrook

•��Burgerhulp�bij�hartfalen

•�Bouwwerkzaamheden�Adelante

•��Speeltuinnieuws

•�1e�verjaardag�Open�Koffie

•�Inbraken�Maria-Gewanden

Thimo�in�Afrika
Leerlingen van basisschool De vlieger treden op in Parkstad Limburg Theater

uitgebeeld. Er kwamen verschillende 
“dieren” op de planken, gecombineerd met 
jembemuziek. En dan op het einde, een 
“heuse zee” met een boot die over het 
toneel voer. Na de voorstelling van het 
NBE werden de kinderen in het zonnetje 
gezet en kreeg ieder kind nog iets mee ter 
herinnering. We hebben genoten van dit 
half uur!

 

Lees verder op pagina 2  >>

SenIOren�leren�JeMBe�BIJ�SchunK
Naar aanleiding van het Afrika project was er voor ons senioren een workshop jembe 

georganiseerd. Alle respect voor onze schoolkinderen. Ons werd al gauw duidelijk 
dat het veel kracht van je handen  en concentratie vergde. We leerden verschillende 

technieken en na een uurtje klonk het samenspel redelijk. 
Dennis bedankt voor je inzet voor ons. Wij zijn alweer een ervaring rijker.

Marianne Isenborghs, senioren.



Voor de ritten wordt een kleine vergoeding 
gevraagd.
In de middaguren van 13.00 uur tot en met 
16.30 uur wordt de Wensbus uitsluitend 
door de bewoners van Nieuw-Lotbroek, 
Weustenrade en Ten Esschen op afroep 
gebruikt. 

- 2 -

Omdat�grote�bussen�voor�kleine�kernen�
te�duur�zijn�heeft�de�provincie�limburg�
voor�maatwerk�gekozen.�Dat�betekent�
dat�tussen�hoensbroek�(nieuw�lotbroek)�
en�Weustenrade�vanaf�17�maart�een�
kleine�bus�voor�maximaal�acht�personen�
gaat�rijden.�Deze�bus�rijdt�ook�door�
Maria-Gewanden�waardoor�het�ook�voor�
onze�buurtbewoners�mogelijk�is�van�deze�
Wensbus�gebruik�te�kunnen�maken.

Het inzetten van de Wensbus gebeurt door 
de bewoners zélf, afhankelijk van de vraag 
en behoefte. Het experiment is tot stand 
gekomen in samenwerking met Provincie 
Limburg, Veolia en de Vereniging van Kleine 
Kernen Limburg (VKKL).

Er wordt op werkdagen van 08.06 uur tot 
en met 12.06 uur elk half uur een vaste 
route gereden. De route start bij Station 
Hoensbroek en stopt in de onderstaande 
straten.  

>> vervolg pagina 1

 Als toetje speelde in de foyer het 
jeugdorkest van harmonie Caecilia prachtige 
stukken gerelateerd aan het thema “Afrika”.

 Dank aan iedereen die zich heeft 
ingezet om van dit evenement een succes 
van te maken.  Speciale dank aan Lian 
Strijards van SBMG die het project in gang 
gezet en begeleid heeft en aan  die met 
Dennis Meentz, slagwerkdocent, Jan Vink, 
VIO docent, gitaar en Paulien Dieteren, 
klarinetdocent, hard meegewerkt heeft bij 
het realiseren van het programma en lijn 
gebracht heeft in het geheel. Natuurlijk 
ook grote dank aan het jeugdorkest van 
Harmonie Caecilia die het programma 
compleet gemaakt heeft.

De�Wensbus�van�nieuw-lotbroek�
en�Buurtschap�Weustenrade�rijdt�

ook�in�Maria-Gewanden

Station�hoensbroek�(via�Klinkertstraat)� ±�08.07� ±�08.37�� ±�09.07
Kasteel� ±�08.11� ±�08.41� etc.
Markt�hoensbroek� ±�08.13� ±�08.43� etc.
Adelante� ±�08.17� ±�08.47
Klinkertstraat� ±�08.21� ±�08.51
Brommelen� ±�08.23� ±�08.53
Weustenrade�bushalte�1� ±�08.24� ±�08.54
Weustenrade�bushalte�2� ±�08.25� ±�08.55
Ten�esschen�(sporthal)� ±�08.27� ±�08.57
Woonboulevard�(Ikea)� ±�08.30� ±�09.00
Station� ±�08.33� ±�09.0
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Ook�dit�jaar�organiseert�Kasteel�
hoensbroek�een�paaseieren-zoekactie!�
Kom�op�maandag�21�april�vanaf�11�uur�
op�je�paasbest�naar�het�kasteel,�en�zoek�
mee.�Vind�jij�het�speciale�ridder-paasei?�
Dan�win�je�vrijkaartjes�voor�jou�en�je�
familie�voor�het�riddertoernooi�dat�dit�
jaar�op�31�mei�en�1�juni�en�8�en�9�juni�
wordt�gehouden�bij�Kasteel�hoensbroek.

Vanaf 11.00 uur start de paaseieren-
zoektocht. Kleine én grote speurneuzen 
mogen op de binnenpleinen en 

kasteelweide op zoek gaan naar het gouden 
ei. Om 11.00 uur gaat een eerste groep 
speurneuzen van start, om 12.00 starten 
de tweede groep. 

Deze ochtend wordt georganiseerd 
door Kasteel Hoensbroek, de Stichting 
Wingerdhuis en Scoutinggroep de Stutters.

Speelplezier�
Heb je na de spannende zoekactie het 
winnende Ridder-paasei niet gevonden? 
Niet getreurd: in het kasteel is nog 

van alles te zien en te doen. Er staan 
middeleeuwse spellen klaar voor 
gegarandeerd speelplezier.  Natuurlijk kun 
je ook op avontuur door het kasteel, daar 
ontdek je hoe de bewoners van het kasteel 
vroeger leefden. Griezel in de gevangenis, 
beklim de hoogste toren en ga op zoek 
naar de geheime kamer. Uitgezocht en 
geklommen? Kom dan naar de Domestique 
plaats en geniet van een kopje koffie of fris 
en lekkernijen.  

entree 
Voor bezoekers van deze paasactiviteit 
hebben we een speciale prijs: je bezoekt 
Kasteel Hoensbroek (paaseieren zoeken 
inbegrepen) deze paasmorgen voor slechts 
E 3,- p.p.. Deze prijs geldt voor zowel 
volwassenen als kinderen vanaf 4 jaar. 
Kinderen tot 4 jaar bezoeken het kasteel 
gratis. 

Aanmelden�
De paashaas weet graag hoeveel kinderen 
er komen. Je kunt je aanmelden bij 
pasenophetkasteel@ziggo.nl  Vermeld in 
de mail met hoeveel kinderen (tot 12 jaar) 
je naar de paaseieren-zoekactie komt. 
Aanmelden kan t/m 17 april 2014. 

Kasteel Hoensbroek, Klinkertstraat 118, 
Hoensbroek, 045 - 522 72 72
www.kasteelhoensbroek.nl

Scoutinggroep ‘De Stutters’
www.stutters.nl, info@stutters.nl

Paaseieren�zoeken�bij�Kasteel�hoensbroek
win vrijkaarten voor het jaarlijkse Riddertoernooi

Ben�jij�tussen�de�16�en�
23�jaar�oud�en�heb�jij�
als�hobby�fotografie?
De�redactiegroep�van�Jongin�Parkstad�
is�op�zoek�naar�iemand�die�voor�ons�
foto’s�wilt�maken.�Dit�betreft�een�
vrijwillige�deelname�met�een�kleine�

vergoeding.

Mocht�jij�interesse�hebben,�
neem�dan�contact�op�
met�Jeroen�hoovers�via
jhoovers@alcander.nl�
of�06-10558798

Jongin�
Parkstad�is�op�
zoek�naar�een�
fotograaf!

Tienerdisco�in�de�Koffiepot
Op vrijdag 28 maart is er weer tienerdisco!

De disco is van 18.30 uur tot 22.00 uur 
in Buurtcentrum de Koffiepot voor alle jongeren 

van 9 tot 14 jaar. 
Entree is 1 euro, drinken ook 1 euro en chips 0,50 cent.

Wil jij zeker zijn van een plekje bij de tienerdisco? 
Zorg dan dat jij van tevoren een kaartje koopt want vol is vol!

Kaartjes zijn te koop op:
Maandag 24 maart van 15-22 uur
Woensdag 26 maart van 15-18 uur
Donderdag 27 maart van 15-22 uur

in Jongerencentrum The Max, 
aan de kastanjelaan 140a in Hoensbroek.



-�4�-

Qigong�is�een�onderdeel�van�de�chinese�
bewegingsleer,�die�men�zich�aanleert,�om�
de�lichamelijke�en�geestelijk�gezondheid�
te�behouden�en�te�verbeteren.

Qigong oefeningen zijn meestal op zichzelf 
staande oefeningen waarbij men de 
lichaamsdelen volgens een voorgeschreven 
patroon beweegt, en deze bewegingen 
enige malen herhaalt, alvorens men 
naar een volgende beweging overstapt. 
Een Qigong oefening kan ook statisch 
zijn waarbij een staande of zittende 
houding langere tijd wordt aangehouden. 
Verder wordt de nadruk gelegd op 
ademhalingsoefeningen.

Het herhaaldelijk bewegen en correct 
ademhalen dient ter bevordering van de 
stroming van Qi (levensenergie) in het 

Qigong in Maria-Gewanden
lichaam. Elk lichaamsdeel (met de nadruk 
op interne organen) wordt geacht een 
zekere mate van Qi te hebben. De Qi in 
alle lichaamsdelen is, als deze gezond zijn, 
in balans. Door uitvoeren van Qigong-
oefeningen werkt men om de balans te 
onderhouden of te herstellen.

Qi wordt vertaald in het westen naar 
energie, maar voor de Chinezen is het veel 
meer. Een oud gezegde geeft uitleg..

Je kan drie maanden zonder eten, 
drie dagen zonder water en drie 

minuten zonder zuurstof, maar je 
kunt geen seconde zonder Qi

Wil�je�meedoen�met�Qigong?
Wij doen dit op iedere dinsdag van 9.30 
tot 10.00 uur, daarna drinken we gezellig 
een kopje koffie of thee, je kunt op die 
tijden rustig eens komen kijken (en 
misschien wel meteen meedoen, je hebt 
geen speciale kleding nodig alleen een paar 
trimschoenen).

Adres: 
BMV De vlieger Mariagewandenstraat 24, 
Hoensbroek
Meer info via info@mariagewanden.nl of 
bel 045 5234405

De�heemkundevereniging�hoensbroek�
heeft�het�boekje�“rondom�het�Kasteel”�
uitgegeven�met�een�prachtige�wandeling�
door�onze�buurt.

Wij willen je graag uitnodigen deze 
wandeling “Rondom het Kasteel” met ons 
te maken.

Wat�gaan�we�doen?
Samen met onze gids Hein Giesen gaan we 
op pad  vanaf de BMV De vlieger en gaan 
langs het kasteel de natuur in. Hein heeft 
het boekje zelf geschreven en weet ons dus 
alles te vertellen over de omgeving waar de 
wandeling ons voert.

De wandeling zal ongeveer 1 ½ uur duren 
en is voor iedereen goed te doen.
Na afloop drinken we een kop koffie met 
iets erbij in ons gebouw bij de school De 
Vlieger.

Er wordt een kleine bijdrage 
van E 2,50 gevraagd, ter 
plekke te voldoen.

laat�je�eens�verassen�hoe�
mooi�onze�wijk�is!

Als je wilt meegaan meld  
je dan even aan bij 
info@mariagewanden.nl 
of 045 5234405

Wandeling “Rondom het 
Kasteel” op 12 april 
vertrek om 13:30 uur 
vanaf de BMV De vlieger, 
Maria-Gewandenstraat 24 
Hoensbroek

Ken�je�buurt
Wie wandelt met ons mee op 12 april om 13:30 uur?



-�5�-

BIJnA�1000�PlAnTen�
In de maand februari zijn in de gemeente 
Heerlen vijf hennepplantages geruimd. 
Daarbij zijn in totaal bijna 1000 planten 
in beslag genomen. Alle vijf de plantages 
zijn aangetroffen in woonwijken, waarvan 
één in een loods bij een woning. In alle 
gevallen was sprake van fraude met de 
stroommeter. 

Op een adres in Nieuw Lotbroek is voor 
de tweede keer in drie jaar een plantage 
geruimd. De woning wordt nu gesloten 
en de eigenaar krijgt een voorwaardelijke 
boete van 25.000 euro. Bij herhaling zal 
deze boete direct worden geïnd. In twee 
kamers zijn 220 planten gevonden. Vijf 
personen zijn aangehouden tijdens knippen 
van de planten. De illegale aftakking van 
de stroom was zó gevaarlijk, dat die buiten 

de woning moest worden afgesloten.

In een loods bij een woning in Hoensbroek 
zijn, naast 233 planten, ook nog 3853 
stekken in beslag genomen. Met de 
normale productie waren hiermee weer 
3853 nieuwe planten gemaakt.

SAMenWerKInG
In het hennepteam werkt een groot aantal 
organisaties nauw samen bij het opsporen 
van wietplantages. Het gaat daarbij om de 
gemeente Heerlen, politie Limburg Zuid, 
Openbaar Ministerie, woningcorporaties, 
Enexis, Belastingdienst, UWV en Brandweer 
Zuid-Limburg. De politie is inmiddels 
gestart met onderzoeken om te achterhalen 
welke organisaties achter de illegale 
hennepkwekerijen schuilgaan.

lezing� 
“rondom�’t�Kruutz”
Op woensdagavond 16 april houdt de 
Heemkundevereniging Hoensbroek een 
foto-lezing met als thema; Rondom ‘t 
Kruutz.

Centraal in deze lezing zijn de vele 
veranderingen van het straatbeeld 
rondom het oude centrum van Hoens-
broek, gesymboliseerd door het Kruis 
dat in 1923 onder fraaie kastanjebomen 
geplaatst werd.

heerlen�ruimt�vijf�plantages�
in�februari

De avond wordt gehouden in het 
verenigingslokaal aan de Schuinstraat 
2a en Hein Giesen praat de beelden aan 
elkaar. Aanvang 20.00 uur, de entree 
bedraagt E 2,00

Attentie! We hebben in ons lokaal 
amper plaats voor 40 personen dus 
het is zaak dat u zich zo snel mogelijk 
aanmeld. Vol is vol! 

Daarom is aanmelden belangrijk. 
Aanmelden bij Hein Giesen G. B. v. 
Hövellplein 13  tel. 045 5218531.
Of: heingiesen@home.nl
 

16 april: 
schilderen in 

BMV De vlieger

net�als�vorig�jaar�gaan�we�ook�dit�jaar�
in�april�weer�schilderen�in�BMV�de�
Vlieger.�Dit�keer�á�la�Vincent�van�Gogh.�

In tien jaar tijd schilderde van Gogh vele 
doeken, met prachtige kleuren (vooral 
in zijn periode in Arles), expressieve 
landschappen, abstracte vormen. We 
gaan met zijn allen een film bekijken 
over het leven van Vincent van Gogh.  

De schilder Raphael Coenen van Schunck 
zal ons meevoeren in de schildertrant 
van Vincent van Gogh. In die stijl gaan 
we zelf onze buurt te lijf. Iedereen kan, 
net als vorig jaar, een doekje schilderen 
van 40 x 40 cm. Senioren betalen E 5,- 
per persoon, voor junioren is de cursus 
gratis. 

Opgeven kan bij Marianne Isenborghs via 
telefoonnummer 045-5229899 of via 
info@mariagewanden.nl 

Locatie: 
BMV De vlieger, Maria-Gewandenstraat 24 
6432CP Hoensbroek
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Op 26 april 2014 vindt wederom het 
Oranje Festival Gebrook plaats. Dit 
jaar zal ons festival nog groter en 
uitgebreider zijn dan vorige twee 

jaren, met meer attracties, een grote 
kinderrommelmarkt, veel demonstraties 
en diverse bekende en onbekende 
artiesten.

Om dit festival mogelijk te maken zijn 
we nog op zoek naar vrijwilligers die ons 
willen meehelpen om er ook dit jaar weer 
een groot succes van te maken. Zou u 
binnen uw organisatie en/of vereniging 
kunnen kijken of er wellicht mensen zijn 
die hierin geïnteresseerd zijn? Tijdens de 

Vrijwilligers�
gezocht�voor�
Oranjefestival

controle�woningen�tijdens�
vakantie�gestaakt

Politie�en�Bureau�handhaving�van�
gemeente�heerlen�stoppen�met�de�extra�
controles�van�leegstaande�woningen�
tijdens�vakantieperioden.

Politie in Limburg is gestopt met de 
zogeheten ‘vakantiekaarten’. Mensen 
konden hiermee de afgelopen jaren bij 
de politie hun vakantieperiode opgeven. 
Toezichthouders van Bureau Handhaving 
gingen vervolgens bij de aangemelde 
adressen langs voor controle. Zo hielden 

ze in Heerlen een extra oogje in het zeil 
terwijl de bewoners op vakantie waren.
De politie kan de belofte om alle woningen 
in de gaten te houden steeds minder 
nakomen. Daarom gaat ze zich richten op 
een integrale, dus minder versnipperde, 
aanpak van woninginbraken om de stijging 
ervan te stoppen. De afgelopen jaren werd 
al veel minder gebruik gemaakt van deze 
service: steeds vaker zorgen buren, familie 
en bekenden voor het huis als de bewoners 
op vakantie zijn.

dag zorgen wij voor voldoende eten en 
drinken, alle vrijwilligers worden eind 
maart door ons geïnformeerd over het 
festival, de werkzaamheden, etc.etc.

Wij hopen zo spoedig mogelijk van u een 
reactie te mogen ontvangen zodat wij 
deze personen ook kunnen uitnodigen 
voor onze vrijwilligersbijeenkomst.

Aanmelden�bij:�
info@mariagewanden.nl

Wat�kunt�u�zelf�doen:�
tips�over�inbraakpreventie

•   breng een extra slot aan op kniehoogte 
of verstevig de deur tegen intrappen

•   gebruik goedgekeurde sloten met 
bijbehorend bouwbeslag

•   doe deuren altijd op slot met de sleutel 
om ‘hengelen’ te voorkomen

•   plaats kierstandhouders op ramen die u 
open laat staan

•   haal sleutels altijd uit deur/raam: 
voorkom omdraaien met een ijzerdraadje

Kijk voor meer tips op:  
www.politiekeurmerk.nl/preventietips

Koningsdag�2014�
26 April 2014

Programma
09:30�uur

Start�fietsversieren�speeltuin�Maria-Gewanden

11:00�uur
Vertrek�fietstocht

12:00�uur
Aankomst�speeltuin�Maria-Gewanden

12:30�uur
Feestelijke�prijsuitreiking�fietstocht

13:15�uur
einde�ochtendprogramma

Het middagprogramma zal plaatsvinden op de markt in Hoensbroek

DeZe�DAG�WOrDT�GeOrGAnISeerD�
DOOR:
Stichting�Buurtbeheer� 
Maria-Gewanden
i.s.m.�met�Jeugdwerk�Alcander,�
Speeltuin�Maria-Gewanden,�Scouting�
De�Stutters�en�Kasteelbuurt

Mocht�u�nog�vragen�hebben�of�
geïnteresseerd�zijn�om�mee�te�helpen�
als�vrijwilliger�op�deze�dag,�dan�kunt�
u�altijd�contact�opnemen�met
Andrè�Steijns�Tel�0643585611�of�
email�andresteijns@live.nl

u�kunt�dit�strookje�inleveren�bij:�
Andrè�Steijns�rechtstraat�8�
6432�DG�hoensbroek
Of
SBMG�Maria-Gewandenstraat�24
6432�cP�hoensbroek
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Op�zaterdag�26�april�2014�kleurt�de�
markt�weer�oranje�tijdens�het�Oranje�
Festival�Gebrook.�hoensbroek�viert�ook�
dit�jaar�Koninginnedag�weer�groots�dat�
overigens�vanaf�nu�officieel�‘Koningsdag’�
heet.�De�organisatie�heeft�er�weer�
voor�gezorgd�dat�het�een�aantrekkelijk�
programma�heeft�met�diverse�bekende�
artiesten,�bands�en�demonstraties.�
rondom�het�festivalterrein�zijn�er�
weer�allerlei�lekkere�hapjes�en�snacks�
te�verkrijgen�en�verrijst�er�een�heus�
horecapaviljoen�op�het�festivalterrein.

Ook de Kidscorner met o.a. de 
suikerspinkraam en het springkussen,  
de kinderrommelmarkt, de pannakooi, 
het mobiele jongerencentrum ‘De Bus’ en 
diverse andere leuke attracties zullen van 
de partij zijn. 

Markt�kleurt�oranje�op�
‘Koningsdag’�tijdens�Oranje�
Festival�Gebrook�2014.�

‘Kitt’�uit�de�bekende�serie�‘Knightrider’
Dit jaar zal de enige echte ‘Kitt’ aanwezig 
zijn uit de bekende serie ‘Knightrider’.  
Vorig jaar werd deze al groots aangekondigd 
maar kon vanwege technische problemen 
op het laatste moment niet komen. 
Dit jaar is het festival verzekert van de 
aanwezigheid en mogen bezoekers met de 

auto op de foto en misschien mag je van 
‘Kitt’ zelf even in de auto zitten!

‘The�Voice�of�Gebrook’�
Tevens vindt dit jaar weer ‘The Voice of 
Gebrook’ plaats, de lokale zoektocht naar 
vocalisten in Hoensbroek en omstreken. 
Men strijdt in twee leeftijdscategorieën om 
deze felbegeerde titel en de aanmeldingen 
stromen inmiddels binnen. 

Wil�jij�meedoen�en�durf�jij�op�een�groot�
podium�op�te�treden? 
Geef je dan snel op via 
info@oranjefestivalgebrook.nl

heb�je�interesse�in�een�marktkraam�op�
onze�kinderrommelmarkt?�
Ook dan kan je jezelf via dit E-mailadres  
opgeven.

Sharon�Doorson 
Ieder jaar probeert de organisatie weer 
een échte bekende artiest naar Hoensbroek 
te halen en de headliner van dit jaar is 
niemand minder dan Sharon Doorson, 
bekend van o.a. the Voice alwaar ze in 
2012 de halve finale bereikte. Sindsdien 
heeft ze een internationale carrière 
opgebouwd en al reeds vele hits achter 
haar naam staan. Sharon zal zaterdag 26 
april een spetterend optreden verzorgen 
tijdens het Oranje Festival Gebrook. 

het�Oranje�Festival�Gebrook�vindt�plaats�
op�de�markt�in�hoensbroek,�begint�om�
13:00�uur�en�duurt�tot�21:00�uur.�

Voor meer informatie verwijzen we u naar 
onze website www.oranjefestivalgebrook.nl.
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noteer�alvast�in�uw�agenda!�

Woensdagavond�26�maart:�infoavond�
reanimatienetwerk.�Meld�u�vrijblijvend�
voor�de�infoavond�aan.�

Het reanimatienetwerk Heerlen heeft 
inmiddels 300 vrijwilligers die kunnen 
reanimeren bij een hartstilstand of 
hartfalen. Er zijn echter nog meer 
vrijwillige burgerhulpverleners nodig. 

Interesse? 
Dan bent u van harte welkom op de 
informatieavond van het reanimatienetwerk 
Heerlen, op woensdag 26 maart in Weltania 
Sportpark Terworm. 
Tijdens de infoavond staat alles in het 
teken van het reanimatienetwerk. Onze 
projectpartner Ambulance Zorg Limburg-
Noord geeft duidelijke uitleg over het 

netwerk, hoe de hulpverlening verloopt,  
de eisen die aan burgerhulpverleners 
worden gesteld en de opleiding. Eventueel 
kunt u zich na afloop direct aanmelden voor 
het netwerk en een basis-reanimatiecursus. 

Mooi�initiatief
“Er is enthousiasme onder bewoners,” 
zegt Peter van Zutphen, wethouder van 
Welzijn. “Al eerder zagen we in Nieuw-
Lotbroek en Zeswegen initiatieven 
om met buurtbewoners voldoende 
burgerhulpverleners te vinden. Nu 
zien we voetbalclub Weltania die 
clubruimte beschikbaar stelt voor deze 
informatieavond. De club geeft haar eigen 
AED in dienst van het reanimatienetwerk en 
ook alle leden zijn opgeroepen om zich op 
te geven als vrijwilliger binnen het project. 
En hopelijk kunnen we via de club ons 
netwerk ook weer uitbreiden.”

Vrijwillige burgerhulp bij 
hartfalen of hartstilstand

Wat�is�het�reanimatienetwerk�heerlen
De gemeente Heerlen werkt nauw samen 
met een aantal partners aan de opbouw van 
een reanimatienetwerk van professionals 
en vrijwilligers. Doel is om de hulp bij een 
hartaanval of hartstilstand te verbeteren in 
de stad. Hoe sneller iemand in de directe 
omgeving kan toesnellen en hulp kan 
bieden bij een hartstilstand, hoe groter de 
kans dat er een leven wordt gered. 
Dit kunnen wij bereiken door allereerst 
het aantal vrijwillige burgerhulpverleners 
te vergroten. Meer info vindt u ook via 
www.heerlen.nl. 

Aanmelding�infoavond�en�locatie-
gegevens:�
Interesse? Meldt u zich aan voor 
de info-avond vóór 24 maart via 
gemeente@heerlen.nl of 
bel 14 045. De aanmelding is puur bedoeld 
voor de organisatie van de avond; u 
meldt zich hiermee nog niet aan voor het 
reanimatienetwerk. 
De�infoavond�is�op�woensdagavond�
26�maart,�van�19.00�–�21.00�uur,�
op�Weltania�Sportpark�Terworm,�
Koekoeksweg�2,�6411�rX�heerlen.

Met�alle�vrijwilligers�uit�onze�wijk�
werd�kerst�gevierd.

Met een welkomstdrankje en toespraak van 
onze voorzitter Henk Ghijsen begaven we 
ons naar de feestelijk gedekte  tafels met 
mooie kerststukjes,  die gemaakt waren 
door onze seniorengroep
Op het menu stond een Italiaans diner 
en werd geserveerd door Henk, Jo en 
Lian. Tijdens het eten werden samen 
kerstliedjes gezongen die begeleid werden 
door  accordeonmuziek. Els Ermers vertelde 
ons een prachtig “kerstverhaal” waar we 
hartelijk om moesten lachen. Tussen de 

Kerstviering
bedrijven door stelde Jo de groepen voor, 
zodat iedereen wist welke personen voor 
welke groep  werkten. Dat was prettig want 
we kenden elkaar wel van gezicht, maar nu 
kon je er een ook naam bij plaatsen. 
Bijvoorbeeld velen van ons kennen de 
Kraaienbuurt, maar deze buurt werd met de 
eigenlijke naam voorgesteld als Huizerveld. 

We hebben veel activiteiten in onze wijk 
Maria-Gewanden en het is fijn te weten dat 
er zoveel vrijwilligers voor onze buurt in 
actie zijn. Het was een gezellige avond.

Marianne Isenborghs, senioren.

AeD�gezien?�
Geef�het�aan�de�
gemeente�door!
Oproep�reanimatienetwerk

Het reanimatienetwerk 
Heerlen wil graag alle AED’s in 
de gemeente in kaart brengen. 
Een AED wordt ook wel een 
defibrillator genoemd.  

Het is een apparaat waarmee iemand met 
een hartstilstand kan worden geholpen. 
Veel bedrijven, winkels en verenigingen zijn 
in het bezit van zo’n AED. Deze apparaten 
zijn lang nog niet allemaal bij de gemeente 
en de meldkamer bekend.  

De gemeente roept iedereen op om AED’s 
aan te melden. Zo kan de gemeente 
contact opnemen met de eigenaren en 
beheerders om AED’s te laten koppelen 
aan de meldkamer. De meldkamer regelt de 
hulp aan mensen met een hartstilstand en 
laat hulpverleners weten waar zij in hun 
buurt een AED kunnen halen. De gemeente 
heeft mogelijkheden voor vergoedingen, 
bijvoorbeeld om de AED buiten, in een 
kast, op te hangen. 

hoe�meer�AeD’s�er�gebruikt�kunnen�
worden,�hoe�beter�de�hulp�aan�mensen�in�
nood!�helpt�u�mee?�u�kunt�de�gemeente�
bereiken�via�14045,�of�via�gemeente@
heerlen.nl�t.a.v.�het�reanimatienetwerk�
heerlen.
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Voelt�u�zich�betrokken�bij�uw�
eigen�buurt?�Bent�u�alert�en�wilt�u�
persoonlijk�bijdragen�aan�een�veilige�
leefomgeving?�neem�dan�deel�aan�
Burgernet! 

Met Burgernet helpt u de politie om 
verdachten van misdrijven op te sporen 
of om vermiste personen terug te vinden. 
U helpt dus echt mee aan de veiligheid 
in uw buurt. Daarnaast kunt u ook, via 
uw e-mail geïnformeerd over tal van 
veiligheidsaspecten bij u in de buurt.  

Wat�is�Burgernet?
Burgernet is een samenwerkingsverband 
tussen politie, de gemeente en u als 
burger met als doel om de veiligheid 
in uw eigen leef- en werkomgeving te 
bevorderen. 

hoe�werkt�Burgernet?
Via uw vaste of mobiele telefoon 
ontvangt u een ingesproken bericht of 
u ontvangt per sms een tekstbericht. 
Daarin wordt u verzocht om uit te kijken 
naar een duidelijk omschreven persoon 

en/of voertuig. Zo helpt u direct bij de 
opsporing van bijvoorbeeld dader(s), 
een voertuig of vermist kind. Hebt u 
op basis van het bericht een tip voor 
de politie? Bel dan met het speciale 
Burgernetnummer: 0800-0011. Dit 
nummer is gratis.

Alle ingeschakelde deelnemers krijgen 
een bericht over de afloop van de 
betreffende actie. Uiteraard zijn aan 
deze berichten geen kosten verbonden.

Burgernet�App
Bent u in het bezit van een smartphone 
dan kunt u gratis de Burgernet App 
downloaden. Op deze manier ontvangt u 
niet alleen een burgernet in uw directe 
werk- en/of woonomgeving, maar 
ontvangt u ook een burgernet bericht op 
de locatie waar u zich op dat moment in 
Nederland bevindt. 

Facebook
Burgernet Limburg heeft een eigen 
Facebook pagina. Deze wordt inmiddels 
door ruim 50.000 burgers in onze 

provincie wekelijks bekeken.  Wanneer u 
deze pagina doet “Liken” (vind ik leuk) 
dan ontvangt u nog meer informatie 
aangaande vermissingen, verdachten 
en overige gebeurtenissen. Ook via 
Facebook ontvangt u een terugkoppeling 
over het resultaat wat is behaald. 

Deelnemers:
Momenteel hebben zich ruim 125.000 
mensen aangemeld bij Burgernet.  
Niet alleen burgers maar ook, 
ondernemers, taxi centrales, Veolia en 
beveiligingsbedrijven zijn aangesloten 
bij Burgernet. Op deze manier vergroten 
we de kans dat vermiste personen 
worden terug gevonden en daders van 
misdrijven kunnen worden aangehouden.

Aanmelden
Meldt u aan op www.burgernet.nl of via 
de Burgernet App.

De�wijkagent.

heel�belangrijk�vindt�de�gemeente�
Baanbrekend�Werk,�waarin�burgers�met�
een�bijstandsuitkering�meedoen�aan�
verschillende�maatschappelijk�zinvolle�
projecten.�

Via Baanbrekend Werk doet u iets voor de 
medemens, voor de burger van Heerlen. 
Voorbeelden van Baanbrekend Werk zijn de 
projecten: stadsinformanten, verwenzorg, 
onderhoud groen etc. Het is een prima 
manier om werkervaring te kunnen 
opdoen en persoonlijke talenten verder 
te ontwikkelen. Niets mooiers dan het 
ontdekken en verzilveren van je talenten.

en�als�mensen�dan�doorstromen�naar�
een�betaalde�baan,�dan�voelt�dat�als�het�
behalen�van�goud.
Binnen de verschillende projecten zijn 
diverse mogelijkheden, zoals het werken 
in het groen, bij de buurthulpen, bij het 
muziek en dans project maar ook bij de 
verwenzorg. 

Baanbrekend Werk
Wij gaan voor goud!

Interesse?�
Neem contact op met uw consulent en 
vraag naar de mogelijkheden!

Buurthulpen�in�hoensbroek�
Met veel plezier werken buurthulpen in 
Hoensbroek en in de Passart. Zij zorgen 
met hun hulpverlening voor een sterke, 
sociale buurt. Ze helpen een handje bij 
dagelijkse klussen zoals een haag knippen, 
een lamp vervangen, een fotolijstje 
ophangen, de hond uitlaten als iemand 
ziek is, boodschappen doen als een 
bewoner het even niet meer kan of zijn er 
zomaar voor een praatje. 
Ook ondersteunt de buurthulp o.a. bij het 
wekelijkse koffie-uurtje van Meander op de 
Kasteellaan en bij het verzorgingstehuis 
in de buurt. Vanuit de Buurthulppanden 
zijn de buurthulpen van Baanbrekend Werk 
bereikbaar. Iedereen met een uitkering of 
minimum inkomen kan gerust binnenlopen 
voor een praatje of voor hulp. Ook als 
iemand naar het ziekenhuis moet, dan is 
de buurthulp in de buurt.

De buurthulpen zijn herkenbaar aan de 
zwarte broek met paarse of blauwe trui, 
met daarop de tekst ‘buurthulp’.

Openingstijden�elke�werkdag�tussen�
9.00�en�16.00�uur
Adres: Paludestraat 5, Hoensbroek
Telefoon 045-5217565
Email-adres:  
buurthulphoensbroek@heerlen.nl

Baanbrekend Werk is een initiatief van de 
afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken 
van de gemeente Heerlen.  
Via Baanbrekend Werk krijgen mensen 
met een bijstandsuitkering, die geen kans 
hebben op een baan, de mogelijkheid om 
via allerlei ‘zichtbare’ en maatschappelijk 
zinvolle projecten werkervaring op te doen. 
Ze zijn onder meer actief als buurthulp, 
stadsinformant, beheerder fietsenstalling, 
medewerker in het groen en als medewerker 
verwenzorg in verzorgingstehuizen. 
 
Via Baanbrekend Werk doe je iets voor de 
medemens, voor de burger van Heerlen
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Audiologie�&�communicatie
De voortgang van de bouwwerkzaamheden 
aan het gebouw van a&c is nu duidelijk 
zichtbaar. De wanden op de verdieping zijn 
aangebracht, de dakvloer volgt medio deze 
week en op het eind van deze week wordt 
ook het beton op deze laatste vloer gestort. 
Het hoogste punt van het a&c gebouw 
is daarmee een feit. De aannemer heeft 
inmiddels ook het gevelsteiger voor een 
groot deel gemonteerd zal in de komende 
weken starten met de gevelafwerking.

Gebouw�l
De werkzaamheden aan gebouw L zijn 
deze week opgestart en zullen bestaan 
uit het aanpassen van de gevelindeling, 
het vernieuwen van de kozijnen en het 
aanbrengen van isolatie. Betreffende 
werkzaamheden duren tot ca. begin mei 
2014. De aannemer is momenteel doende 
met het demonteren van diverse geveldelen 
en het opzetten van een steiger rond 

de buitengevel van gebouw L. Het is tot 
het einde van de werkzaamheden niet 
meer mogelijk om op de parkeerplaats 
van gebouw L te parkeren. De gebruikers 
van gebouw L zullen op korte termijn 
nog in detail worden geïnformeerd welke 
consequenties de werkzaamheden voor hen 
zullen hebben.

Waterbuffer�(wadi)
Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan de afwerking van de waterbuffer naast 
de toegangsweg. Stapelstenen zullen 
worden aangebracht en in het midden van 
deze wadi komt er nog een terp. Zodra 
deze werkzaamheden gereed zijn, kan de 
wadi worden ingezaaid en beplant en is het 
wachten op het voorjaar wanneer er hier 
een mooie groene oase zal ontstaan. 

Parkeren�voor�medewerkers.
De werkzaamheden op het hoofdparkeer-
terrein zijn al weer enige tijd gereed en er 

Actuele informatie bouw-
werkzaamheden bij Adelante

zijn aldus ruim voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar. Nog steeds zijn er 
medewerkers die parkeren in de wijken 
rond Adelante. Dat is nu niet meer nodig 
en ook niet gewenst. Wij doen dan ook 
nogmaals een dringend beroep op onze 
medewerkers om niet meer te parkeren in 
de ons omliggende straten om de overlast 
bij omwonenden te beperken zoals dat een 
goede buur betaamt.

Park
In het park rond onze gebouwen is 
afgelopen weken flink gesnoeid in bomen 
en struiken. Het snoeiwerk is nu klaar. De 
oude bankjes in het park zijn verwijderd 
en nieuwe bankjes worden op dit moment 
geplaatst. Nu is het wachten op het 
voorjaar tot alle groen weer in bloei staat 
en ons mooie park weer helemaal tot z’n 
recht komt.

Wij doen ons best de overlast tot een 
minimum te beperken. Op de Adelante 
website www.adelante-zorggroep.nl vind u 
regelmatig informatie over de bouw en de 
mogelijke (tijdelijke) maatregelen die zijn/
worden getroffen. Onze excuses voor de 
overlast. Wij danken u voor uw begrip.

Toezichthouders van de de gemeente en 
de politie gaan extra controleren rond de 
ondergrondse afvalcontainers in de wijk. 
Volgens de wijkbewoners en de politie 
wordt er steeds vaker illegaal afval bij 
vuilverzamelplaatsen gedumpt. Op plaatsen 
waar huishoudelijk afval, glas, kleding 
en soms papier voor recycling wordt 
ingezameld staan regelmatig vuilniszakken, 

huisraad en bouwafval. Dit  zorgt voor veel 
ergernis bij omwonenden. 
Daarbij ziet het natuurlijk niet uit en trekt 
het het aanzicht van de wijk omlaag.
Uiteraard zullen illegale stortingen op 
afgelegen plekken en langs wandelpaden 
ook onderzocht worden.

Toezichthouders en politie zullen de 
komende periode gericht toezicht 
uitoefenen en vaker onderzoek doen naar 
de herkomst van het illegaal gestorte vuil.
Wij vragen u op te letten in uw wijk en 
eventueel kentekens, dan wel namen door 

Dumpen�afval�
te spelen aan de wijkagenten van onze 
wijk, Jos Offermans en Patrick van Loon.
Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via de 
wijkagenten Facebook pagina.  https://
www.facebook.com/#!/mariagewanden.
mariagewanden
 
Mocht het een heterdaad situatie betreffen 
en kan de politie onmiddellijk handelen, 
belt u dan 112.
 
Als de ondergrondse inzamelcontainer 
defect of vol is kunt u dit melden aan het 
Rd4-servicepunt via (045) 543 71 00

In�december�werd�er�hard�gewerkt�
in�de�Kasteelbuurt.�Om�een�begin�te�
maken�met�de�speelplek�werden�alvast�
bomen�en�struiken�geplant.

Vrijwilligers zijn een hele dag aan de 
gang geweest om de 400 struiken en 
bomen in de grond te krijgen, maar het 
resultaat mocht er zijn, het gazon zag er 
nu vriendelijker uit met al die planten.
De kasteelbuurt heeft ook ingeschreven 
voor NL Doet op 21 en 22 maart 
en hoopt dat veel mensen uit de 
Kasteelbuurt meedoen.

heb�je�je�nog�niet�aangemeld?
Het kan nog bij wijk kasteelbuurt op 
facebook, meld je dus aan!

Speelplek�Kasteelbuurt
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Veilig�spelen�in�de�buitenlucht�zonder�hinder�van�hondenpoep�of�voorbij-
razende�autos�is�het�recht�van�alle�kinderen.�help�om�hun�gezond�op�
te�laten�groeien.�Spelen�draagt�bij�aan�een�positieve�ontwikkeling�van�
kinderen.�uw�hulp�is�hierbij�van�onschatbare�waarde.�help�als�vrijwilliger�
of�sponsor.�hulp�kan�worden�geboden�in�vele�vormen.�neem�contact�op�
met�ons�om�uw�bijdrage�te�kunnen�bespreken.

STeun�De�SPeelTuIn
Onze speeltuin kan uw 

hulp ook gebruiken

Vrijwilligers
lillie�Schreurs

Zij is beheerder van
de speeltuin
Tel.: 06-40928793 

Beeldend�kunstenaar�
Marc�Volger�in�
hoensbroek

Van�juni�tot�september�zal�het� 
project�Wijk�van�de�Maand�plaats�
vinden�vanuit�Schunck. 

Marc Volger brengt van 7 juni t/m 
7 september verzamelingen van 
particulieren uit Hoensbroek (van 
badeendjes tot bidprentjes en van 
lp’s tot ansichtkaarten) samen in een 
Gesamtkunstwerk in een etalage in de 
Hoofdstraat. Permanent zichtbaar voor 
het publiek, want gesitueerd in de 
openbare ruimte, als een mini-museum 
van de meest uiteenlopende zaken die 
mensen verzamelen. 

Er vindt een workshop in Hoensbroek 
plaats. Middels een paar ‘spelregels’ 
(maximale grootte, voorstelling) 
kunnen voorbijgangers aanschuiven en 
binnen maximaal 10 minuten tijd onder 
begeleiding van een workshopgever een 
zelfportretje/kleihoofdje fabriceren. 
Deze zelfportretjes worden ter plekke 
op lange planken aan de wand 
gepresenteerd. De presentatieruimte 
doet tevens dienst als werkplek. 

Naar een idee van beeldend kunstenaar 
Marc Volger: “Er bestaat een mooie 
wisselwerking tussen verzamelaar en 
verzameling; de verzamelaar definieert 
de verzameling, maar de verzameling 
definieert ook de verzamelaar”.  
Hij vervolgt: “In de buitenvitrine kan 
een overvolle totaalopstelling ontstaan 
waarbij in verschillende soorten kasten, 
vitrines en (gestapelde) behuizingen een 
veelheid aan objecten te zien is.  
De volheid van de wereld moet hier 
worden gesymboliseerd, als een 
Wunderkammer of curiositeitenkabinet”. 
Op deze manier wordt de praktijk van 
het verzamelen de overeenkomstige 
en bindende factor tussen de museale 
instelling en haar publiek.

het�publiek,�van�genodigden�
tot�toevallige�passanten,�wordt�
uitgenodigd�mee�te�werken�aan�de�
totstandkoming�van�een�nieuwe�
verzameling�van�objecten.�een�
verzameling�die�ziender-ogen�groeit�
naarmate�de�looptijd�van�het�project�
vordert.

AcTIVITeITen�2014
19 april: Opening van de speeltuin

30 april: Versieren van fietsen tbv koninginnedag
17 mei: Wandel-speurtocht

7 juni: Voetbaltoernooi
5 juli: Bingo

6 september: Afsluiting speeltuinseizoen 
met BBQ en kamperen

cOnTAcT
Sponsoring
esther�rademakers

Bankrekeningnr.:
512125740
Penningmeester.
Tel.: 06-12926260

Overigen
Miriam�Schreurs
Voorzitter
Tel.: 045-50225068

Katinka�Bloem
Secretaris
Tel.: 06-15080455
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Vanaf�januari�2013�vindt�maandelijks�
een�netwerkbijeenkomst�plaats�voor�
professionals�werkzaam�in�hoensbroek�in�
de�sectoren�wonen,�welzijn�en�zorg.�

De open koffie bijeenkomsten is een 
initiatief van medewerkers van Alcander, 
Woonpunt en Meander. Gemiddeld maken 
ongeveer dertig personen gebruik van 
deze netwerkgelegeheid in Hoensbroek. 
De bijeenkomsten vinden elke keer op een 
andere locatie in Hoensbroek plaats; 
elke keer is een andere organisatie 
gastheer/vrouw. 

Sinds kort sluiten zich ook georganiseerde 
buurtbewoners aan, zoals bestuursleden 
van de buurtorganisaties buurtgericht 
werken en de huurdersbelangenvereniging 
Groot Hoensbroek.

Het een-jarig bestaan werd gevierd in 
de Koffiepot. Voor de gelegenheid waren 
ook directeuren en bestuurders van de 
organisaties uitgenodigd waarvan de 
medewerkers regelmatig de open koffie 
bezoeken. Totaal  waren er op 16 januari 
zo’n 70 personen aanwezig.  

De organisatoren: vlnr de vier zichtbare  
schakels van Meander, Anne Schutte van 
Alcander, Helma Bannink  van Woonpunt

SAMenWerKInG
Na een jaar netwerken blijkt dat in de 
praktijk z’n vruchten af te werpen. Door 
deze laagdrempelige en informele activiteit 
weet men elkaar beter te vinden, men 
weet beter wat deelnemende partners in 
Hoensbroek doen en inmiddels werken 
organisaties, die eerder geen contact met 
elkaar hadden, intensief samen.

Eerste verjaardag van de  
Open Koffie in Hoensbroek

De hapjes werden gemaakt door cliënten 
van Radar. Een van de voorbeelden van een 
samenwerking die door de open koffie tot 
stand is gekomen.

TheMABIJeenKOMST�DAGBeSTeDInG
In december ‘13 werd door Philadelphia 
en Mondriaan een themabijeenkomst 
georganiseerd over dagbesteding van 
cliënten. Aanvankelijk werden zo’n 
tien professionals uitgenodigd; op de 
bijeenkomst zelf waren 26 professionals 
aanwezig. Participanten uitten de  wens  
om verdere afstemming te zoeken voor:
•�� het aanbod van activiteiten in 

Hoensbroek;
•�� het gebruik van elkaars ruimten;
•�� laagdrempelige voorzieningen in de 

buurt voor cliënten met een indicatie 
dagbesteding 

Na de inventarisatieronde bij de 
verschillende organisaties naar ieders 
wensen, behoeften en mogelijkheden 
komt er binnenkort een vervolg op deze 
bijeenkomst.

nOG�WAT�cIJFerTJeS
De open koffie bijeenkomsten werden in 
2013 10 keer georganiseerd; steeds op 
een andere  plek in Hoensbroek. Er hebben 
ongeveer 30 verschillende organisaties 
die werkzaam zijn in Hoensbroek aan 
deelgenomen. In 2013 hebben in totaal 
zo’n 80 verschillende professionals de open 
koffie bezocht.

Anne Schutte, opbouwwerker Alcander in 
Hoensbroek

Ango�/�handicap.nl�
zoekt�collectanten 

handicap.nl�is�op�zoek�naar�mensen�die�
willen�helpen�met�de�collecte�van�23�
tot�en�met�28�juni�2014.�Wie�een�paar�
uurtjes�meehelpt�door�bijvoorbeeld�in�
de�eigen�straat�te�collecteren,�helpt�
een�beter�leven�mogelijk�te�maken�voor�
mensen�met�een�handicap.

Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat 
o.a. naar het Ango fonds (Algemene 
Nederlandse Gehandicapten Organisatie). 

Vanuit dit fonds wordt individuele financiële 
hulpverlening betaald aan mensen 
die buiten de regelingen van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO) en 
zorgverzekeraar vallen. Ook wordt sociaal, 
juridisch, financieel en belasting advies 
gegeven aan mensen met een beperking.  
Helpt u ook mee?

Alle�hulp�is�welkom
Van 23 tot en met 28 juni wil Handicap.
nl zoveel mogelijk deuren langs om geld in 
te zamelen. Daarvoor zijn veel collectanten 
nodig. Ook in Hoensbroek ! U kunt zelf 
aangeven hoeveel tijd u wilt besteden 
aan het collecteren; zelfs met een enkele 

straat is Handicap.nl al enorm geholpen. 
Kunt u niet collecteren? Dan zijn er andere 
manieren om de collecte te ondersteunen. 
U kunt bijvoorbeeld mensen bellen of 
lijsten invullen. Alle hulp is van harte 
welkom!

Wilt�u�helpen 
Bel dan naar Sonja Schings 045-563 1907 
of mail naar s.schings@ango.nl 
Meer informatie vindt u op www.ango.nl
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Het treintje in onze speeltuin moet 
helaas vervangen worden. We willen 
graag een nieuw toestel gaan 
aanschaffen dat dezelfde functies 
heeft. Het is bedoeld voor kinderen van 
3 tot 6 jaar. Men kan hier rustig zitten 
en met elkaar spelen. 
Her bestuur van de speeltuin weet 
echter niet wat ze er moet plaatsen en 
daarom vragen wij alle kinderen om 
mee te denken. 

heb�jij�een�leuk�idee?�
Zet het op papier, maak een leuke 
tekening of een kunstwerkje waarmee 
je laat zien hoe je vindt dat het nieuwe 
speeltoestel moet komen uit te zien.
Wij hopen op veel inzendingen en 
zullen de beste drie belonen met een 
seizoenskaart voor de speeltuin.

lever�je�ideeën�in�bij:
Miriam Schreurs, Maria-Gewandenstraat 
115, 6432CN Hoensbroek
Of: Stichting Buurtbeheer Maria-
Gewanden, Maria-Gewandenstraat 24,  
6432CP Hoensbroek.

Wie�weet�win�je�wel�het�seizoens-
abonnement!

Afgelopen januari zijn bij scoutinggroep 
de Stutters weer een aantal jubilea 
gevierd. Op de foto staan van links naar 

rechts Eric Snijders, Marloes Goddery, 
Rudolf Hallema, Steven Kattenberg en 
Anouk van Putten-Pierik.

Wie�heeft�het�
beste�idee?

Doe mee en win 
een van de drie 
seizoenskaarten 

voor de speeltuin.

eric�(meisjeswelpen)�en�Anouk�
(bevers)�zijn�15�jaar�leiding�bij�
scoutinggroep�De�Stutters�en�kregen�
daarvoor�de�Zilveren�Stuttersspelt�
uitgereikt.�Marloes�(meisjeswelpen)�
is�10�jaar�staflid�en�ontving�daarvoor�
de�Bronzen�Stuttersspelt,�tevens�is�
zij�25�lid�bij�onze�groep�waarvoor�ze�
een�lustrumteken�25�lid�van�Scouting�
nederland�ontving.�Steven�(stichting)�
is�25�jaar�lid�van�onze�groep�en�aan�
hem�werd�het�lustrumteken�25�jaar�
lid�van�Scouting�nederland�uitgereikt.�
rudolf�(ere-lid)�is�60�jaar�lid�van�
onze�groep�en�mocht�daarvoor�het�
lustrumteken�60�jaar�lid�van�Scouting�
nederland�ontvangen.

Je�ziet�het�is�goed�toeven�bij�
scouting,�goed�toeven�bij�De�Stutters,�
kijk�ook�eens�op�onze�website.�
Misschien�is�scouting�wel�iets�voor�
jou,�meld�je�dan�aan.�het�kan�vanaf� 
4�jaar.�

Wij�heten�je�van�harte�welkom.

Jubilea�2014�bij�scoutinggroep�
De�Stutters�–�hoensbroek
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Geen respect, geen voetbal
een�kreet�bedoeld�en�gemaakt�
voor�voetbalsupporters.�Fanatieke�
supporters�breken�de�boel�af,�maken�
racistische�opmerkingen�naar�de�
tegenpartij,�een�grensrechter�wordt�in�
elkaar�getrapt,�etc�etc.�het�is�zelfs�zo�
erg�dat�voetballers�en�supporters�voor�
de�rechter�moet�verschijnen.�heb�ik�
het�over�sport??

In de afgelopen maanden heb ik op de 
Hoensbroekse voetbalvelden een kijkje 
genomen om te zien hoe het er hier aan 

toe gaat. Sportiviteit heb ik wel gezien 
maar ook agressief gedrag zowel van 
spelers als supporters. Ik dacht dat dit 
“geweld” iets van de laatste decennia 
was totdat ik een krant uit 1942 las.  
In deze krant de kop:

“scheidsrechter�ernstig�mishandeld”
“Vijf jongens gingen den scheidsrechter 
achterna, die per rijwiel naar huis 
fietste. Ze duwden hem van de fiets, 
wierpen hem tegen den grond en 
sloegen hem waar ze hem maar raken 

konden. De man bloedde uit neus 
en mond en had nog een blauw oog 
opgeloopen bovendien. Op de mijn, 
waar hij werkzaam is, heeft hij zich 
laten verbinden. De politierechter 
heeft deze vlegels ernstig gestraft. 
De verdachten werden veroordeeld 
tot een maand gevangenisstraf. De 
procureur-generaal vond hetgeen de 
vijf verdachten hebben misdreven niet 
alleen ergerniswekkend, doch bovendien 
zeer laf en zeer onsportief”.

er�is�dus�niets�veranderd�alleen�de�
ernst�van�agressie�en�geweld�is�erger�
geworden.

Een ander soort voetbal is Pratsjvoetbal, 
gezien in Wijnandsrade.
Geen mogelijkheid om de tegenstander 
te trappen.  De voetballers zijn te 
druk om zich voort te bewegen in de 
modder of ze zijn op zoek naar een 
achtergebleven voetbalschoen bedolven 
onder de “pratsj”. Ondanks dat wordt er 
toch gescoord. De meeste supporters 
zijn gewapend met een paraplu om de 
rondvliegende modderspatten en klodders 
op te vangen. Sportiviteit is er zeker. Er 
is geen verschil tussen de winnende of 
verliezende voetbalploeg. Beiden zijn te 
uitgeput door de worsteling in de modder 
maar danken elkaar wel voor de sportieve 
wedstrijd.

Terug naar het “gewone” voetbal. Nu 
wil ik niet beweren dat voetballers 
verantwoordelijk zijn voor het gedrag 
van supporters maar de voetballers geven 
toch ook niet het beste voorbeeld? 
Misschien moeten we voor de voetballers 
ook een “kreet” verzinnen? 

Oh, ik weet er eentje:
geen�respect,�geen�voetbal
Yvonne Robroek

“niet�iedereen�was�aan�het�kerst-
winkelen�op�deze�4e�adventsdag.�In�
hoensbroek�stonden�warempel�meer�dan�
100�mensen�te�zingen!�Misschien�waren�
het�er�zelfs�wel�150?�Geweldig!�Vooral�
het�lied�“little�Tree”�klonk�prachtig,�
overtuigend,�sprankelend,�aanstekend!�

Wat�leuk�om�buren,�straat-�en�
dorpsgenoten�samen�te�horen�zingen!
We luisterden met een groot publiek naar 
een leuk kerstprogramma, waarin veel te 
beleven was. Het Mannenkoor heeft over 
het algemeen een hele mooie, aangename 
homogene klank die wat mij betreft voor de 
komende eeuw behouden mag blijven. 

Het Vrundsjapskoer weet zich via het 
repertoire en de begeleiding door een 
combo duidelijk op eigen wijze te 
onderscheiden. Het Jozefkoor wist ons te 
bereiken met het lied dat ze zongen van 
onze eigen Piet Stalmeijer. En Paluda kon 
ons verrassen met het arrangement van een 
oud kerstlied door Maastrichtenaar Rick 
Debie! Oogst uit eigen regio, ook altijd 
de moeite waard om bij stil te staan. Het 
Caeciliakoor heeft ook beslist een mooie, 
vitale klank. 

Volgend jaar zal het kerstconcert van deze 
koren vast ook weer prachtig zijn. Wie weet 
zingt er dan ook wel een vrouwenkoor mee? 

Of een kinderkoor? Laten we hopen dat de 
volgende generaties over een tijdje ook 
weer volop aan het zingen slaan. Zingen is 
goed voor je zelf, voor je eigen stem, en 
is goed voor het dorp, voor de stem van 
het dorp. Zingen brengt vrolijkheid, brengt 
ontroering en brengt bezinning. 

Hoe meer zangers hoe beter. En er zijn nog 
heel wat mensen in Hoensbroek die hun 
eigen stem niet kennen, hun eigen talent 
nog niet hebben ontdekt, of het nog voor 
ons verborgen weten te houden. Vooral de 
jonge mensen zijn nog niet ontdekt. Hier 
ligt een mooie taak voor ons weggelegd, 
kinderen te leren zingen, de liefde voor de 
muziek bij te brengen.”

Kerstconcert door Hoensbroekse koren



-�15�-

4x Poging tot woninginbraak
13x Woninginbraak
In Maria-Gewanden staan 2090 huizen.  
Dat betekent dat er in het afgelopen half 
jaar in 1 op de 122,9 huizen is ingebroken 
of geprobeerd in te breken.

cijfers�voor�heel�heerlen
71x Poging tot woninginbraak
227x Woninginbraak
In Heerlen staan ongeveer 44795 huizen. 
Dat betekent dat er in het afgelopen half 
jaar in 1 op de 150,3 huizen is ingebroken 
of geprobeerd in te breken.
Bron: Politie en CBS. Cijfers van 29 juli 2013 
tot en met 4 februari 2014.
Via www.politie.nl/misdaad-in-kaart kunt 
u zelf de cijfers bekijken.

Misdaad�in�Kaart
Op Misdaad in Kaart kunt u zelf zien of 
en waar er de afgelopen drie maanden 
in uw omgeving is ingebroken. Pogingen 
en inbraken worden getoond. De kaart 
wordt maandag tot en met vrijdag 
dagelijks voor 8.30 uur bijgewerkt. Om de 
privacy van gedupeerden te waarborgen, 
worden inbraken getoond in stippen op 
de kaart. De stip, met daarin het aantal 
inbraken, staat exact in het midden van 
een viercijferig postcodegebied. De stip 
komt dus niet overeen met een specifieke 
woning. Na een klik op het bolletje in een 
postcodegebied verschijnt een venster.  
De datum die hierin staat, is de datum 
waarop de politie kennisnam van de 
inbraak.

Waarom�zet�de�politie�alle�
woninginbraken�op�een�kaart?
Omdat woninginbraak regelmatig 
voorkomt en het een grote impact heeft 
op de slachtoffers. Inbraak staat in heel 
Nederland hoog op de agenda. Samen met 
veiligheidspartners zoals gemeenten en 
Openbaar Ministeries probeert de politie 
de inbraakcijfers omlaag te brengen. 
Door voor iedereen zichtbaar te maken 
in welke postcodegebieden er wordt 
ingebroken, hoopt de politie dat u de 
nodige maatregelen treft om de kans op 
een woninginbraak te verkleinen.

Wat�kan�ik�zelf�doen�om�de�kans�op�een�
inbraak�te�verkleinen?
Inbrekers gebruiken verschillende 
methoden om in te breken. Over het 
algemeen willen ze binnen enkele minuten 
in een woning zijn. Lukt dit niet, dat 
zullen ze al snel een ander huis kiezen. 
Extra sloten, anti-inbraakstrips en andere 
maatregelen maken het een inbreker flink 
lastig. Als inbrekers met het openmaken 
van deuren of ramen bezig zijn doen ze 
dit het liefst in het donker of op een 
beschutte plek. Gesnoeide begroeiing en 
goede buitenverlichting maken uw huis een 
stuk onaantrekkelijker voor inbrekers.

1-1-2
DAAr�reD�Je�leVenS�Mee

0900-8844
Geen�SPOeD,�Wel�POlITIe

Mensen�in�hoensbroek�worden�steeds�
ouder.�negentig�worden�is�niets�
bijzonders�meer,�en�over�een�tijdje�is�het�
zelfs�niet�meer�bijzonder�om�honderd�te�
worden.��We�worden�niet�alleen�steeds�
ouder,�we�blijven�ook�steeds�langer�
gewoon�in�ons�eigen�huis�wonen.� 

Misschien heb je een buurman of 
buurvrouw die boven de tachtig is? Die 
buurman en buurvrouw zorgen zelf steeds 
langer voor hun eigen natje en droogje, 
voor het dagelijkse wandelingetje, voor 

Inbraken�in�het�afgelopen� 
half�jaar�in�Maria-Gewanden

ontmoetingen. Maar misschien hebben 
ze soms hulp nodig. Weet je hoe oud de 
mensen in uw straat zijn? Maak je wel 
eens een praatje met hen? Hou je een 
oogje in het zeil? Bied je wel eens aan om 
een boodschap te doen?  Of neem je wel 
eens iemand ergens mee naar toe, om de 
eenzaamheid wat te doorbreken? 
We zijn vaak zo gewend om dat aan 
instanties over te laten dat we helemaal 
vergeten dat we zelf ook nog iets voor onze 
buren kunnen betekenen. Al was het maar 
met tips.

er�is�één�zorgcentrum�voor�ouderen�in�
hoensbroek,�Zorgcentrum�Pius,�vlakbij�
kasteel�hoensbroek.�

Dat centrum is er niet alleen voor de 
mensen die er wonen. Het zorgcentrum 
biedt ook welzijnsarrangementen aan, aan 
mensen uit Hoensbroek, die op zoek zijn 
naar gezelschap of die deel willen nemen 
aan activiteiten. Je kan gaan eten in het 
zorgcentrum, je kan er mee gaan doen 
aan gezelschapsspellen, meedoen aan 
dagtochten, aan creatieve activiteiten of 
aan bewegingsactiviteiten. Wie weet biedt 
het uitkomst.

cicero�Zorgcentrum�Pius
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Ik�heb�een�lentegevoel!�en�ik�niet�
alleen.�Schilders�en�componisten�
gebruiken�vaak�hun�lentegevoel�om�te�
schilderen�of�muziek�te�componeren.�

‘Laat de eerste oproep van de trompetten 
klinken als een oproep tot ontwaken. 
Er moet uit het orkest een lentegevoel 
opstijgen.’ Dat advies gaf Robert 
Schumann, een bekende componist, aan 

lenTe

cOlOFOn
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•�Jo�hermanns
•�Ben�Maes
•�lian�Strijards
•�André�Steijns

Postadres:�
redactie�SBMG
Maria-Gewandenstraat�24�
6432Pc�hoensbroek
Tel.�045�5234405
redactie.mariagewanden@gmail.com

De redactie is niet aansprakelijk voor  
gegevens die door derden worden verstrekt.

•�12e�jaargang�nr.�1

•�Oplage:�2300ex

•�Opmaak:�André�Joosten

De�reDAcTIe�VAn�BuurBerIchTen�WenST�
hAAr�leZerS�een�VrOlIJK�PAASFeeST!

een dirigent die zijn Eerste symfonie ging 
uitvoeren. Het muzikale thema verwijst 
naar het lied ‘In het dal bloeit de lente 
op’. Vandaar de bijnaam ‘Lentesymfonie’.  
Daar wordt je vanzelf vrolijk van. 
Aanvankelijk dacht Robert Schumann 
voor de titel van zijn symfonie aan de 
naam van zijn vrouw Clara. Zij had hem 
aangemoedigd om de grote vorm van de 
symfonie meester te worden. En zo werd 
zijn eerste symfonie ook een ode aan de 
liefde. In de lente krijgen we vlinders in 
de buik. Geniet er van, van de lente!

Ritmisch schoongeveegd
Brengt vrijheid naderbij

Al zingend wordt de klus geklaard
Ik als mier

Raak hier de weg kwijt
Met inktvolle schaamte 

maak ik me uit de voeten
 

Daisy Giesbers

•

Speelplaats in juli

Verlaten ligt het verbouwde plein…
Pas nog “bejufte” ik deze plek.

Verijlde kinderstemmen versterken
in soezerige vakantiestilte

de leegte van 
dommelende geluiden.

Voor even nemen miertjes de 
bedrijvigheid over

grijpen graspollen naar de zon.

Gisteren hebben hier bulldozers
grommend gangen gegraven:

versleept, versjouwd, verbouwd.

Straks bestemmen kinderstappen
op oude stoeptegels

de diepgang van 
dit nieuwe plein…


