
86 boomgaten te graven en het onkruid 
te verwijderen en met een GPS-systeem 
werd exact de plaats bepaald waar welke 
bomen moesten komen. Om de distributie 
van de bomen ordelijk te laten verlopen 
werd gebruik gemaakt van een slim 
distributiesysteem.
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• Dirigent gezocht
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• Vreemde Vogels HAK

• Afsluiting Akerstraat

LEVENSLOOPBOS SCHURENBERGER PARK KRIJGT  
DEFINITIEVE VORM OP BOOMPLANTDAG 

 Na een lange periode van voor-
bereidingen, werden er op 5 november 
in het Levensloopbos 86 bomen 
geplant door inwoners van Hoensbroek 
die een boom hadden geadopteerd. 
Gedeputeerde van Rijnsbergen plantte 
namens hoofdsponsor Provincie 
Limburg een wilg. Ook was Jo Coenen, 
directeur van de IBA aanwezig. Ongeveer 
400 inwoners van Hoensbroek waren op 
deze boomplantdag aanwezig.

Voorbereidingen
De realisatie van het levensloopbos kostte 
heel wat werk. Om het park te kunnen 
beheren werd er een stichting in het leven 
geroepen. Op 20 juli 2016 werd bij de 
notaris hiervoor de oprichtingsformulieren 
getekend en was Stichting Schurenberger 
Park een feit.
Vervolgens moest er infrastructuur worden 
aangelegd: paden, een gedachteniscirkel, 
niveauverschillen en een kikkerpoel.
Naamsbekendheid kreeg het park door 
sterk in te zetten op het creëren van een 
Facebookcommunity, een eigen website 
en huis-aan-huis verspreide flyers in een 
groot deel van Hoensbroek.
Ook kreeg het initiatief aandacht in 
Dagblad de Limburger.

Werving adoptanten
Via flyers, en de website konden mensen 
zich registreren als adoptanten van 
een levensboom. Het aantal dat zich 
uiteindelijk aanmeldde was boven 
verwachting groot. De vrijwilligers 
hoopten aanvankelijk op ongeveer twintig 
aanmeldingen, maar het aantal groeide 
uiteindelijk tot 86. Een fantastisch 
resultaat. De adoptanten konden hierbij 
kiezen uit dertien verschillende bomen, 
waaronder lindes en eiken.
Dit grote aantal vroeg echter ook een iets 
grotere aanpak dan aanvankelijk gepland: 
een hovenier werd ingeschakeld om de 

Dank zij de gedegen voorbereidingen 
verliep de distributie van de bomen 
voorspoedig.
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De onthulling van het adoptantenbord door 
leden van voetbalvereniging VKC.

De boomplantdag
Adoptanten en hun familie, kennissen en 
vrienden konden vanaf kwart over elf het 
park binnenlopen. Hier kregen ze het label 
dat aan hun boom bevestigd kon worden 
en voor iedereen was er koffie met vlaai. 
Na het openingswoord door voorzitter 
Dennis Dokter vertelde secretaris Jolanda 
Ermers over het verdere verloop van de 
middag. Hierna ging iedereen naar de 
gedachteniscirkel waar gedeputeerde van 
Rijnsbergen namens de provincie een boom 
plantte. Daarna werd een bord onthuld 
waarop de namen van alle adoptanten 
staan vermeld. Eerder op de dag werd 
er ook al een algemeen informatiebord 
onthuld door de vrijwilligers die bij de 
voorbereiding maandenlang heel hard 
hebben gewerkt om het plan te realiseren. 
Na het officiële gedeelte was het de beurt 
aan alle adoptanten om hun boom te 
gaan planten. Via vier distributietafels 
werden de bomen verdeeld en kregen 
de adoptanten hun eigendomscertificaat 
uitgereikt. 

Deputé Marleen van Rijnsbergen plantte een 
boom in het centrale gedeelte van het park.

Het Schurenberger Park is een initiatief 
van buurtbewoners uit Maria-Gewanden en 
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden. 
In 2013 startten zij het project waarbij de 
voormalige sportvelden van voetbalclub VCT-
Kaspora en korfbalvereniging Mariarade wordt 
getransformeerd tot een nieuw openbaar 
groengebied met een Levensloopbos, een 
natuurlijk bos en een activiteitenterrein.

Meer informatie kunt u vinden op  
www.schurenbergerpark.nl of kijk op 
de Facebookpagina /schurenbergerpark
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"Afsluiting Akerstraat 
Noord en Randweg"

In het kader van de afsluiting 
van de Randweg als gevolg van de 
aanleg van de Buitenring komen er 
diverse verkeersmaatregelen om de 
verkeersoverlast in de regio te beperken. 

Bij het bepalen van deze maatregelen 
is ook rekening gehouden met de 
werkzaamheden op de Akerstraat Noord. 
De belangrijkste maatregel c.q. 
omleidingsroute zal straks via Vaesrade 
lopen. 

Het verkeer dat als gevolg van de 
werkzaamheden op de Akerstraat Noord 
wordt omgeleid en richting Nuth  / A76  wil 
rijden, dient dan bij de Pastoorskuilenweg 
rechtsaf de Randweg op te rijden en 
verderop bij de verkeerslichten linksaf de 
Hommerterweg. 

Door de aannemer van de Buitenring zal 
hiervoor de benodigde bebording worden 
aangebracht. 

Zelf zullen we de afstelling van de 
verkeerslichten op de Hommerterweg 
aanpassen om ook hier de verkeershinder 
te beperken. 

Het verkeer in omgekeerde richting 
(richting Heerlen-centrum) kan 
overigens gewoon via de Akerstraat 
Noord blijven rijden.
 
Fietsers kunnen tijdens de 
werkzaamheden in twee richtingen op 
de Akstraat Noord blijven rijden.

AFSLUITING

De gemeente Heerlen gaat de 
openbare ruimte op een andere 
manier vormgeven dan voorheen. 

Voortaan delen we de openbare 
ruimte op in een gemeentelijk 
deel, een participatief deel en 
een privé deel. Het gemeentelijk 
deel was er altijd al, het privé 
deel ook. 

Nieuw is het participatief deel. Voor dat 
deel zorgt de gemeente dat de basis op orde 
is. De bewoners kunnen vervolgens zelf aan 
de slag om het beeld of de faciliteiten meer 
naar eigen wens te maken. 

De gemeente faciliteert, bijvoorbeeld met 
materieel of mensuren. 
In onze stad zijn er al bewoners die 
aangegeven hebben bereid te zijn hun 
handen uit de mouwen te steken voor een 
hoger onderhoudsniveau of de inrichting 
van hun buurt waarmee ze zich willen 
identificeren. 

Op dit moment heeft de afdeling Beheer- en 
onderhoud al ruim 120 initiatieven waar 

we samen met bewoners aan de slag 
zijn gegaan. Die mogelijkheid wordt een 
structureel onderdeel van de gemeentelijke 
producten en diensten. Onder het motto ‘ 
voor wat, hoort wat’ introduceert Heerlen 
de Buurtdeal. In een Buurtdeal zijn 
verantwoordelijkheden van respectievelijk 
gemeente en bewoners benoemd in heldere 
afspraken. 

De buurtdeals hebben we op een soort 
‘menukaart’ gezet. Daar staan ook al 
bestaande initiatieven op. Denk aan 
geveltuintjes, speelfaciliteiten, de aanpak 
van hondenpoep of een moestuin in plaats 
van een grasveld. De menu kaart is geen 
statisch geheel. Die verandert naar gelang 
de behoefte van bewoners en gemeente. 

Bewoners van Heerlen en de gemeente 
ontwikkelen samen die menukaart!

BUURTDEAL: EEN BUITENKANS IN HEERLEN VISIE 
OP BEHEER EN ONDERHOUD 

Voor wat hoort wat;  
"de Buurtdeal geeft bewoners invloed"
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Ouderenzorg?
“Mijn overgroot oma was dementerend en 
dat vond ik erg speciaal. Na school gaf 
ik mijzelf een missie: Als ik binnen drie 
maanden geen werk zou vinden dan ging 
ik verder studeren. Toen ontdekte ik een 
vacature bij de verpleegkliniek in Heerlen.”
Jolanda werd meteen aangenomen en werkt 
al sinds 1985 met dementerende mensen. Ze 
is er dus als het ware ingerold. Haar hart ligt 
vooral bij psychiatrie.

Altijd iets extra’s
Studeren en daarna een baan krijgen was 
voor Jolanda niet genoeg. Zij wilt namelijk 
altijd iets extra’s doen. Zo droeg zij tijdens 
haar studie als klassenvoorzitster bij aan de 
verbinding tussen scholier en docent. De 
klassenvoorzitster was het aanspreekpunt 
van de klas. Als er iets gebeurde in de klas 
ging Jolanda altijd het gesprek aan met de 
leerkracht. Ook haalde zij het klassenboek 
op.
Tijdens het LTS was Jolanda een van de 
leid(st)ers voor Jeugd-Jongerenwerk.
“Ik herinner me dat ik 16 was en ik mee zou 
gaan op kamp als leidster. Het kamp was 
bedoeld voor jongeren uit gezinnen die het 
moeilijk hadden. Ik ging dan op huisbezoek 
om de ouders te vertellen dat ik hun kind 
onder mijn hoede zou nemen. Ik, een 16 
jarig jong, verlegen meisje!”
Jolanda legt dus graag verbindingen en rent 
niet weg voor wat verantwoordelijkheid.
“Ik ben mijn hele leven bezig met 
verbindingen tussen mensen te versterken 
en verdiepen”.
De mogelijkheid om bomen te adopteren 
creëert een verbinding tussen mens en 
natuur. Jolanda is erg enthousiast over 
het initiatief van Schurenberger park en 
wanneer zij zo enthousiast over iets is, dan 
is zij haast niet meer te stoppen. Dit is een 
handige eigenschap van Jolanda die ervoor 
zorgt dat zij mensen makkelijk meekrijgt in 
dit initiatief.

De adoptiemogelijkheden voor de Heerlense 
burger beperkten zich voorheen tot het 
adopteren van huisdieren of kinderen. 
Maar mogelijkheden zijn er om uitgebreid 
te worden, vanaf nu is er dan ook de 
gelegenheid om bomen te adopteren. 
Bomen? Ja bomen! Ze hoeven niet 
uitgelaten te worden, geven geen grote 
mond als ze wat ouder worden en ze lopen 
niet weg. Daarnaast kunnen de meeste 
bomen honderden jaren oud worden, 
waardoor ze ook na onze dood nog een 
mooi verhaal kunnen vertellen.
Jolanda Ermers(1965), woont in 
Hoensbroek. Ze maakte even tijd voor ons.

Wie is Jolanda Ermers?
Jolanda Ermers, geboren en getogen 
in Hoensbroek, werkt sinds 1985 als 
activiteitenbegeleidster in een gesloten 
afdeling voor dementerende mensen. Voor 
deze tijd is zij van de MAVO op Juliana 
college doorgestroomd naar het LTS te 
Sint Jozef waar zij mechanische techniek 
heeft gestudeerd. Hierna moest Jolanda 
kiezen; de technische kant bleek toch niet 
helemaal haar ding. Toen stootte zij tegen 
een pas opgerichte studie genaamd SA2 
(Sociaal Agogisch 2), waarmee zij zich kon 
specialiseren in cultureel werk. Jolanda 
merkte dat zij zich sterker ontwikkelde in 
het sociale gebeuren dus zonder te aarzelen 
hapte zij en begon aan deze opleiding.

INTERVIEW: 
 JolaNda ERmERs

Schurenberger park, een boom adopteren? 
Waar komt dit ineens vandaan?
Langs de Randweg in Hoensbroek lagen een 
aantal ongebruikte sportvelden naast het 
kerkhof. 
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden 
vroeg zich af wat er met deze velden gedaan 
zou kunnen worden. In gezelschap van een 
veertigtal geïnteresseerde buurtbewoners, 
was Jolanda bij een infoavond met als doel 
ideeën te verzamelen. 
Het idee om bomen te laten adopteren 
voor speciale gelegenheden leefde toen 
al in haar hoofd. Nadat Jolanda en de 
andere buurtbewoners hun ideeën hadden 
gedeeld werd er een selectie gemaakt. Er 
werd gekozen om een activiteitenveld, een 
natuurlijk bos en een levensloopbos te 
maken. Het levensloopbos is de realisatie 
van het idee van Jolanda.
Individuen en instanties kunnen gebruik 
maken van het activiteitenterrein om iets 
te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan 
toernooien of scoutingactiviteiten.
Het natuurlijk bos heeft als insteek “Geur 
kleur en smaak”, en bevat een grote 
diversiteit aan flora, waaronder een hoop 
educatieve planten.

Wat is je ideale beeld van het 
“Schurenberger park”?
“Mijn droombeeld is dat alle velden gebruikt 
gaan worden in recreatieve zin, maar ook 
educatief”.
Als voorbeeld noemt Jolanda dat er scholen 
langs zouden kunnen komen, zodat de 
kinderen iets kunnen leren, het liefst in 
samenwerking met IVN. (Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid).

“We willen dat het een terrein wordt waar 
beweging plaatsvind, een plek waar mensen 
samenkomen.”

Een boom adopteren, waarom zou je dat 
doen?
Mensen hebben behoefte aan iets tastbaars, 
en heel veel mensen houden van groen. Door 
een boom te adopteren deel je een stuk van 
jezelf en draag je bij aan het mooier maken 
van de omgeving. Een man kan een boom 
adopteren ter herdenking aan zijn overleden 
vrouw. Een jong pasgetrouwd stel kan hun 
liefde tastbaar maken en zo zijn er nog 
veel meer verschillende gelegenheden te 
bedenken om een boom voor te adopteren.

“Ik ben mijn hele leven bezig met verbindingen 
tussen mensen te versterken, verdiepen.”

Op 5 November 2016 vond er een “plantdag” plaats waarbij onder andere 
gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen een boom kwam planten.

Voor meer informatie over Schurenberger Park kun je terecht op de website:
www.schurenbergerpark.nl

Door Ricardo Frederiks

Enthousiast en niet te stoppen!
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Tijdens de nationale burendag op 24 september j.l. 
was er een gezellige kinderruil- en rommelmarkt op de 
parkeerplaats van de Steenberglaan.
Verschillende kinderen brachten hun kleedje mee met 
gebruikte spulletjes zoals speelgoed, boekjes, kleding e.d. 
Het was niet zo heel erg druk, maar de sfeer was fantastisch! 
Het weer was heerlijk en de kleine BBQ met broodjes en 
frikandellen zorgden voor een lekkere versnapering. 

MINIBIEB
Hoogtepunt van de middag was de onthulling van de 
minibieb, gemaakt door Bert Boon. De minibieb is er voor 
de kinderen in Maria-Gewanden. Zij kunnen eigen boekjes 
ruilen of boekjes uit de minibieb lenen en later weer terug 
brengen.  Tijdens de romelmarkt kochten kinderen zelf 
boekjes om in de minibieb te leggen. 

De minibieb is te vinden op de Heuvelstraat en dus voor 
alle kinderen te gebruiken.

De organisatie van deze dag was in handen van 
de werkgroep buurtsteun Maria-Gewanden waar 
buurtbewoners met verschillende organisaties, 
zoals Kringloopwinkel Soek, HBV Groot Hoensbroek, 
Stichting buurtbeheer Maria-Gewanden en Alcander 
samenwerken. 

KINDERRUIL- EN
ROMMELMARKT

GEZOCHT...
DIRIGENT GEZOCHT VOOR “DE ZANGLIJSTERS” 

J.K.Z. koor zoekt een nieuwe dirigent per 1 januari 2017. 
Bent u 2e dirigent of repetitor bij een koor of harmonie en lijkt 
het u wel leuk om een eigen koor te hebben? 

Voor meer inlichtingen, neem contact op met de voorzitter van 
het koor:  Mw. Rademakers, telefoon 0613861417 of mail naar 
fennyrademakers@hotmail.com.

De leden van ons koor hebben een gemiddelde leeftijd van  
40-45 jaar.   
 

Meer weten 
over 

computers?

MEER WETEN OVER COMPUTERS?

Maandag van 18.30-20.30 uur 
BMV de Vlieger

Maria-Gewandenstraat 24
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Wist u dat in Limburg …
- 3% van onze jongvolwassen en 16% van de volwassenen 
op middelbare leeftijd dagelijks mantelzorg geeft? 
- 61% van de volwassenen en 70% van de senioren 
voldoende beweegt?
- 36% van de volwassenen en 43% van de senioren zich 
regelmatig eenzaam voelt? 
- 85% van de volwassenen wel eens alcohol drinkt en 8% 
te veel?

Ongeveer 150.000 inwoners van Limburg ontvangen eind 
september een uitnodiging van hun GGD om mee te doen 
aan de ‘Gezondheidsmonitor volwassen en ouderen 2016’. 
Zij krijgen vragen over bijvoorbeeld hoeveel ze bewegen, 
of ze weleens alcohol drinken, mantelzorger zijn en of ze 
tevreden zijn over hun gezondheid. 

De GGD’en doen dit onderzoek omdat alle gemeenten 
namelijk graag willen weten hoe het met hun inwoners 
gaat. Om dat goed in beeld te krijgen voeren de GGD’en 
dit onderzoek gelijktijdig, eens in de vier jaar uit onder de 
inwoners van 17 jaar en ouder. 

De eerste onderzoeksresultaten maakt de GGD in de loop 
van 2017 bekend.

Om alvast inde Kerstsfeer te komen 
organiseren een aantal koren in 
Hoensbroek een gratis Kerstconcert.
De muziek zal klinken uit alle hoeken 
van de kerk. Dit Kerstconcert zal plaats 
vinden op zondag 18 december 2016 in 
de grote Sint Janskerk te Hoensbroek. 
Aanvang is om 15.00 uur en de kerk is 
open vanaf 14.30 uur.

Aangezien het verschillende koren zijn 
zoals o.a. een mannenkoor, popkoor 
zal er een gevarieerd programma aan 
Kerstliederen te horen zijn. Het hele 
concert duurt ongeveer een uur.

Wij hopen u zondag 18 december te 
mogen begroeten.

KERSTCONCERT 
IN DE GROTE

SINT JANSKERK 

Meedoen is belangrijk!
Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen is het belangrijk 
dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alleen 
zo kunnen gemeenten een duidelijk beeld krijgen van de 
gezondheid, leefstijl, zorggebruik en zorgbehoeften van hun 
inwoners.

Meer informatie?
www.ggdzl.nl of www.ggdlimburgnoord.nl  
  

UITGEBREID GGD-ONDERZOEK NAAR GEZONDHEID LIMBURGERS

Weet je dat alle kinderen van groep 
1 t/m 8 in Basisschool DE VLIEGER op 
elke dinsdag van 14:30 tot 16:00 uur 
leuke dingen kunnen doen? 

Als je wilt komen neem dan wel 50 cent 
mee, want dat kost het. 

Het laatste nieuws 
uit de buurt?

Ga naar 
'stichting buurtbeheer 
Maria-Gewanden' op 

facebook en 'like' ons!
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De totaal vernieuwde speelplek in de straat 
werd door de kinderen in gebruik genomen.
9 maanden waren enkele bewoners van die straat 
onder leiding van Sabine Corba in de weer geweest om 
de oude toestellen te laten vervangen door nieuwe. 

"Een prachtig bewonersinitiatief waarvan het 
resultaat gezien mag worden."

Op die dag was ook de uitverkiezing van de mooiste tekening, 
die door Aukje gemaakt was, en die op de prullenbak geplakt 
werd. 

Wethouder Peter van Zutphen was ook gekomen om een 
woordje te zeggen en zo te onderstrepen dat de gemeente dit 
bewonersinitiatief ondersteunt.

Wij zoeken voor een hele leuke speeltuin in Hoensbroek een:

VOORZITTER M/V
Het betreft een leuke functie, die op basis van vrijwilligerswerk wordt 
verricht. Het is afwisselend werk met heel leuke mensen voor een speeltuin 
die al 80 jaar het middelpunt van de wijk Maria-Gewanden vormt. De 
voorzitter doet het werk uiteraard niet alleen hij/zij wordt bijgestaan 
door een actief bestuur waarin de secretaris en penningmeester de 
belangrijkste spelers zijn en voor de inhoud van de dagelijkse operatie is 
er een beheerdersteam. Deze speeltuin heeft geen gebrek aan vrijwilligers 
voor het toezicht.

Wat doet een voorzitter?  Hij/zij is aanspreekpunt voor instanties 
waar de speeltuin mee te maken heeft. Denk aan de gemeente, andere 
vrijwilligersorganisaties in de wijk, Spel en de andere speeltuinen in 
Hoensbroek, waar wij een samenwerkingsrelatie mee hebben. Tevens 
als er leuke activiteiten zijn heeft de voorzitter contact met de media. 
De voorzitter leidt de vergaderingen en zorgt voor een jaarprogramma 
met het bestuur (in de praktijk 2 a 3 vergaderingen per jaar). Bij de 
opening van het seizoen ondersteunt de voorzitter bij het inschrijven 
van de nieuwe leden.
 
Wil je op een leuke manier ervaring opdoen op het gebied van bestuur 
en management is dit een unieke kans. De oude voorzitter wil andere 
uitdagingen aangaan maar blijft als bestuurslid aan om de nieuwe 
voorzitter goed in te werken. Ben je al meer ervaren als bestuurslid 
en wil je deze ervaring graag delen met anderen ben je uiteraard ook 
van harte welkom om te reageren. Belangrijk is dat je de speeltuin 
een warm hart toedraagt. Voor meer informatie neem gerust contact 
op met:

Miriam Schreurs (huidige voorzitter Speeltuin Maria-Gewanden)
Tel. 0455225068 
Mail: m.h.schreurs@home.nl

VACATURE!

Op zoek naar 
gezelligheid?

OP ZOEK NAAR GEZELLIGHEID?
Seniorensoos 

Donderdag 13.30 – 16.30 uur 
BMV de Vlieger

Maria-Gewandenstraat 24
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Het JEUGDWERK op de scholen en in 
The Max gaat weer beginnen! Er zijn 
wel een paar kleine veranderingen dit 
jaar, dus lees dit goed door dan ben je 
weer op de hoogte! 

BS HOENSBROEK ZUID; jeugdwerk op 
maandag van 15.15 tot 16.45 uur. 
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8, 
kosten zijn 0.50

BS DE VLIEGER; jeugdwerk op dinsdag 
van 14.30 tot 16.00 uur. Voor alle 
kinderen van groep 1 t/m 8, kosten 
zijn 0.50.

BS DE MHEYSTER jeugdwerk start 
momenteel nog niet. We zijn aan het 
kijken naar een geschikte invulling en 
laten hier zo snel mogelijk iets over 
weten. 

Jongerencentrum THE  MAX 
Jeugdwerk elke woensdag van 15.00 
tot 16.30 uur voor kinderen van 4 t/m 
9 jaar, kosten zijn 0,50.

Tienerwerk elke woensdag van 15.00 
tot 18.00 uur voor kinderen van 9 tot 
15 jaar.

Het overkwam Rafael. Hij is een van de 
hoofdpersonen in de nieuwe serie Zelf & Co”

Zelf & Co is een samenwerkingsverband van 
onder meer zorginstellingen, gemeenten en 
andere (overheids)organisaties die actief 
zijn op het gebied van wonen, welzijn en  
zorg. 
Zelf & Co is een online platform en laat aan 
de hand van verhalen van Limburgers zien 
welke mogelijkheden er allemaal zijn. Wat 
kan iemand nog zelf en waar heeft hij of zij 
ondersteuning bij nodig. 

Vanaf donderdag 6 oktober staat elke twee 
weken een nieuwe inspirerende korte film op 
www.zelfenco.nl en facebook.com/zelfenco. 

Zelf & Co begon eind 2014 met het 
vertellen van verhalen om de ingrijpende 
veranderingen in de zorg duidelijk te 
maken. Om te laten zien dat een nieuw 
zorgstelsel kansen biedt. 
Geïnspireerd door de prachtige verhalen  
en positieve reacties van mensen is door  
de deelnemende organisaties besloten om 
een vervolg te geven aan  Zelf & Co.

Deelnemende organisaties/instellingen 
zijn: Radar, Envida, Limburgse Zorgboeren, 
stichting Alterius, gemeente Kerkrade, 
Trajekt, Meander, LEVANTOgroep, SGL, 
Welzijnsgroep, Xonar, HOZL, Bureau 
Jeugdzorg Limburg en Huis voor de Zorg.

Als je leven verandert
Bekijk de verhalen op zelfenco.nl !
  

“Stel je het volgende eens voor: Je bent 
begin twintig. Met vallen en opstaan 
is het je gelukt van je drugsverslaving 
af te komen. Maar intussen ben je 
verslaafd geraakt aan alcohol. Tijdens 
een feest drink je teveel en val je van 
een balkon van drie hoog naar beneden. 
Voor de rest van je leven ben je 
gebonden aan een rolstoel. Als je leven 
verandert, hoe ga je daar dan mee om?  
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DE HAK in 2017

De jaarwisseling staat weer voor de deur. 
Tijd om nieuwe plannen te maken voor 
de HAK, en om rekenschap af te leggen 
over het afgelopen jaar. Tijd voor goede 
voornemens, dus.

Het afgelopen jaar was een prachtig jaar, 
net als de voorgaande vier jaar van de HAK. 
Sinds 2012 organiseren we prachtige dingen 
op het gebied van Community Art.

“Dichtkunst en muziek in mooie 
luisterliedjes vertolkt geven Hoensbroek 
eeuwigheidswaarde” 

We zoeken voor het komend schooljaar een 
nieuwe kwartiermaker. En we gaan aan de 
slag met Hoensbroekse luisterliedjes. We 
gaan kijken welke expressieve erfenis uit 
Hoensbroek we kunnen overdragen aan een 
nieuwe generatie, en we gaan kijken hoe 
we kansen kunnen creëren voor die nieuwe 
generatie.  

We willen immers kansrijke kinderen laten 
opgroeien in Hoensbroek. Kinderen die weet 
hebben van het verleden, die kunnen putten 
uit de schatkist van culturele rijkdommen.

Iedereen, jong of oud, arm of rijk, alle te 
gekke buren in Hoensbroek mogen mee 
spelen op de DVD/CD (of op een youtube-
fi lm, we weten nog niet precies via welk 
medium we ons muzikaal en poëtisch 
erfgoed met de mensheid gaan delen).  

Iedereen moet “all  inclusive”  kunnen 
mee doen aan onze HAK-activiteiten, in 
samenwerking met zorgsector (Mondriaan, 
Radar, etc.).

We willen leerlingen van het Emmacollege 
teksten laten schrijven, zo worden 
vluchtelingen vertrouwd gemaakt met onze 
taal; we laten hen spelen en mee doen aan 
de prijsvraag van het NBE; in samenwerking 
met Emma-college, Philharmonie en NBE.

Deze fi lm, waarop dichtkunst en muziek 
worden samengevoegd,  levert volgens 
ons een blijvende bijdrage aan zowel de 
verbetering van de leefbaarheid van ons 
dorp (het doodgewone geluk in ons dorp) 
en de ontwikkeling van onze expressie en 
vaardigheden, als ook aan de sociale cohesie 
in Hoensbroek.

Tot slot willen we Mozart volgend jaar 
opnieuw laten herleven in Hoensbroek. 
Dat deden we al eerder met veel plezier. 
En ook die herleving draagt bij aan het 
doodgewone geluk.
 

VREEMDE VOGELS FOTOGRAFIE

1 oktober was het zover.  Jean – Michel 
Crapanzano gaf in de BMV De Vlieger een 
workshop fotografi e. Van de deelnemers 
horen we alleen maar enthousiaste 
reacties. Een van die reacties wil ik graag 
delen. Judith Peters schreef het volgende 
op haar FB pagina:

"Vanochtend deelgenomen aan de 
workshop fotografi e, een initiatief van 
HAK (Hoensbroekse AmateurKunst) 
onder de bezielende leiding van Jean-
Michel Crapanzano.  Het enthousiasme 
dat deze man uitstraalt is in een woord 
geweldig en kon mij zodanig boeien dat 
ik mijn gène redelijk snel liet varen en 
als volleerd fotograaf nog net niet over 
de grond kroop om mijn object optimaal 
in beeld te krijgen. "

Ontzettend veel informatie over 
diafragma, sluitertijd en belichting, over 
perspectief en portretfotografi e. Allemaal 
dingen waar ik met mijn volautomatische 
camera nog nooit over nadacht. Toch 
ga ik eraan moeten geloven, want de 
‘automaat’ is verboden door de meester. 
Vreselijk veel zin in de volgende 
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ontmoeting alwaar wij ons loslaten op 
de Vreemde Vogels, gaan fotograferen 
in de buitenlucht in of rond De Naamse 
Steen en ondertussen oefenen tot ik er 
bij neerval. 

Als ik een paar dagen later op haar pagina 
bovenstaande foto en tekst tegenkom kan 
ik alleen maar zeggen: Judith zit op een 
nieuw creatief spoor.

"Het zwart staat haaks op zomersblauw. 
In rap tempo wisselen kleuren. Warmte 
prikt gaten in het wolkendek, rottend 
groen laat herfst geuren."

Ik blijf haar volgen!

tekst: Pauline

VREEMDE VOGELS: SCHILDEREN

5 Oktober hebben we met 20 mensen uit 
onze buurt geschilderd. Zowel jongeren en 
senioren waren aanwezig en het resultaat
mag er zijn. De reactie was dan ook dit 
moeten we vaker doen.

Voor onze jonge gasten was er een break, 
zij gingen 10 minuten spelen op het 
schoolplein en gingen weer aan de slag.

Bij een drankje en een stuk cake werden 
de plannen gemaakt voor de veren van de 
vuurvogel op 12 oktober.



- 10 - - 11 -

HOENSBROEKSE LIEDJES OP CD

Hoensbroek heeft veel in zijn mars. 
Dat blijkt steeds weer. In het verleden 
(dichters, vertellers, muzikanten, zangers, 
componisten, dirigenten). 
En ook vandaag. Er schuilt veel talent 
onder ons,van alle leeftijden, vrouw en 
man, eigenheimers en buitenlanders. 
Met vertellen, schrijven enmuziek maken 
houden we onszelf en elkaar warm. 
Bij workshops en bijeenkomsten in de 
afgelopenjaren is dat voluit gebleken.

Daar gaan we in 2017 iets mee doen. 
We gaan een CD maken die het kleurige 
culturele landschapvan Hoensbroek in 
een serie liedjes ten gehore zal brengen. 
Stemmen uit het verleden en stemmen van 
nu, kunstenaars of niet, in Limburg geboren 
of daarbuiten, jong of oud, al het menselijks 
en moois dat in Hoensbroek samenkomt, 
willen we ten gehore brengen. 

We maken een plaatje datieder die zich 
met Hoensbroek verbonden voelt, aan 
het hart zal willen drukken, en vooral 
ook in deCD-speler zal leggen om het te 
beluisteren, telkens opnieuw. En we vragen 
jullie allemaal, je steentje bij te dragen. 
In het voorjaar van 2017 houden we een 
bijeenkomst waarin het project van start 
gaat. Er zal geld worden verzameld. En er 
gaan teksten komen voor de liedjes, er zal 
gecomponeerd en geoefend worden.

Tenslotte zullen er studio opnames worden 
georganiseerd, het hele proces van het 
maken van een CD zal worden doorlopen.
Hoe we dat alles gaan doen, wordt in die 
bijeenkomst verteld. We zullen plaats en 
tijd van die bijeenkomst spoedig bekend 
maken. 

Maar we hopen nu al dat ieder van jullie het 
kacheltje van binnen gaat opstoken, zodat 
we met vuur en zin kunnen beginnen!

 IN DE OPNAMESTUDIO VAN 
ANGELO BOMBRINI

Op woensdag 17 oktober hebben een 
aantal kinderen na één repetitie in de 
studio uit volle borst M’n tante’s bloes 
gezongen.

Ze werden door Angelo als volwassen 
muzikanten benaderd en dat wierp wel 
héél veel vruchten af. Het aanvankelijke 
geginnegap voor de microfoon sloeg al snel 
om in een serieuze houding en wat was het 
prachtig om hun gezichten te zien toen ze 
hun eigen stemmen door de luidsprekers 
hoorden. Apetrots gingen ze na het 
verorberen van een aantal dikke bonbons, 
dat hadden ze wel verdiend, naar huis.
De opname wordt door Angelo gebruikt 
voor de soundscape die hij maakt voor de 
opening van de expositie Vreemde Vogels 
op 26 november in de bibliotheek in 
Hoensbroek. 

We hebben al een stukje gehoord, het 
wordt een prachtige soudscape.  

BLOKFLUITLESSEN OP DE 
BASISSCHOLEN IN HOENSBROEK

Kunt u zich een leven zonder muziek 
voorstellen? En wat kijkt iedereen 
vertederd naar de baby’s die op de leeftijd 
van drie tot vier maanden al ritmisch 
reageren op muziek door met hun armen 
en benen te zwaaien en geluidjes maken. 
Het zijn de voorlopers van dansen en 
zingen ! 

Toch wordt er op de basisscholen erg weinig 
aandacht besteed aan muziek en waren we 
erg blij met het initiatief van de Harmonie 
Sint Caecilia om voor de tweede keer subsidie 
aan te vragen bij de Bond voor Limburgse 
Muziekgezelschappen. Daardoor was het 
mogelijk dat alle kinderen  van groep vijf op 
vier basisscholen 10 weken lang les konden 
krijgen van juf Marie José, de enthousiaste 
dirigent van het jeugdorkest. We hebben 
de lessen en de slotuitvoering  in de 
muziekschool bijgewoond en we stonden 
paf van het resultaat. Dat niet alleen, het 
plezier spatte ervan af. 
Helaas heeft niemand van de kinderen zich 
gemeld voor een vervolgtraject en wij van 
de HAK vragen ons af hoe dat kan. Als u 
deze vraag leest en een antwoord heeft 
op deze vraag, stuur dan een mail naar: 
Paulien1951@gmail.com

Dit zegt Dick Swaab, een belangrijke 
breinwetenschapper: Muziektraining op 
jonge leeftijd gaat samen met een verminderd 
verlies van motorische bekwaamheden op 
latere leeftijd. 

Dat is nog maar één van de voordelen van 
muziekmaken. Voorop staat het plezier in 
samenspelen of zingen. Hoensbroek heeft 
diverse verenigingen: van gregoriaans 
tot shanty, een harmonie en een fanfare, 
grote koren en kleine koren en we weten 
zeker dat er in diverse kelders hard wordt 
geoefend aan het favoriete popliedje.
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VREEMDE VOGELS  
KERAMIEK

De geschiedenis van het keramiek 
en pottenbakken loopt parallel aan 
de geschiedenis van de mens. Het 
weerspiegelt de veranderingen in de 
gewoonten en rituelen van de verschillende 
beschavingen. Sinds de vroegste tijden 
heeft de mens objecten van klei gemaakt 
die ze konden aanbidden en gebruiken.

Wij van HAK vonden het daarom leuk om 
dit jaar extra aandacht te besteden aan 
deze oude kunstvorm. En we mogen gerust 
stellen, het was een feest!
Paulien Dieteren heeft samen met Hanneke 
van Criekingen diverse workshops gegeven 
op De Voeëgelsjtang, in de Koffi epot, diverse 
rommelmarkten en andere Hoensbroekse 
evenementen. De explosie van creativiteit 
was enorm! 

Voor degenen die niet bekend zijn met deze 
techniek: Je maakt van klei een fi guur. Als 
je tevreden bent met het resultaat laat je 
dit een paar weken drogen. Daarna wordt 
het gebakken in een speciale keramiekoven, 
Dan kun je kiezen tussen verven of glazuren. 
Als je kiest voor glazuren wordt het fi guurtje 
nog eens gebakken.

Tijdens de expositie Vreemde Vogels kunt 
u veel voorwerpen bewonderen. 
Een aantal objecten is te koop. Er is een 
velingmeester aanwezig. De opbrengst 
van de veiling is voor de HAK. Het is een 
bijdrage voor nieuwe leuke projecten

Knipoog (ongebakken)Knipoog (ongebakken)

 DE VUURVOGEL

Als je eenmaal in de ban bent van 
een project ontstaan allerlei wilde 
plannen. Een van de plannen hebben 
we gerealiseerd; De Vuurvogel.

Iedereen is op de hoogte van alle 
bezuinigingen die ook de culturele sector 
moet ondergaan. Wij als team van HAK 
staan voor cultuur. Wij vinden het enorm 
belangrijk dat iedereen de kans krijgt 
om te proeven aan allerlei vormen van 
kunst. Dat kan zingen of muziekmaken 
zijn, maar ook schilderen, kleien, toneel-
spelen, fotograferen, gedichten| schrijven,
dansen, er is vast nog meer te verzinnen.
Kunst is niet alleen mooi om naar te 
kijken, maar ook om het zelf te doen. 

Door het zelf doen ga je anders kijken, 
luisteren en ervaren. Iedereen heeft 
zijn eigen talent. En als je dat eenmaal 
hebt ontdekt draag je het je hele leven 
met je mee. Je krijgt zelfvertrouwen, 
je krijgt oog en oor voor de ander. En 
als ik hersenwetenschappers geloof, 
kunst is  belangrijk voor de ontwikkeling 
én het onderhoud van het brein. Het 
stelt alzheimer uit. Het kan depressies 
verlichten of voorkomen. De Vuurvogel 
is voor ons het symbool van de kracht 
van kunst. Er is geen volk zonder kunst. 
Steeds steekt het weer de kop op. Het 
toost, het maakt nieuwsgierig, het maakt 
je aan het lachen, het verrijkt je leven.

De Vuurvogel is ook bijzonder omdat we 
al met veel mensen hebben geknutseld  
om het op 26 november te laten zien. 
Rob Isenborghs heeft twee weken 
gerekend en gewerkt om het een stevig 
geraamte te geven.  Hanneke van 
Criekingen en Paulien Dieteren hebben 
de keramische veren gemaakt. Die zijn 
op een woensdag door een grote groep 
volwassenen en kinderen geschilderd.
Tot slot heeft Paulien het hoofd van de 
vogel gemaakt. Die staat op het moment 
dat dit artikel wordt geschreven te 
drogen. Een aantal kinderen heeft een 
wens geschreven op een van de veren.  
Heeft u een wens, kom naar de opening 
op 26 november. U mag deze op een 
van de veren schrijven De Vuurvogel 
draagt he altijd met zich mee. 

VREEMDE VOGELS IN HOENSBROEK: 
MANIFESTATIE 26 NOVEMBER

Er wordt deze weken overal geschilderd, 
gefotografeerd, gezongen, gespeeld in 
Hoensbroek. Alles voor de grote vuurvogel. 

En  voor  alle  Vreemde  Vogels die in
Hoensbroek wonen.  Spannend en
inspirerend allemaal! Wat zal dat eind 
november en begin december een mooie 
tentoonstelling gaan worden in de bieb, 
in de Naamse Steen en in de straten van 
Hoensbroek!

De Vreemde Vogels vliegen samen, 
de achterhoede en voorhoede in één 
vlucht, als tochtgenoten naar een ver 
oord, gelijkwaardig. Vrij en vreemd, 
veranderingsgezind. Misschien nog 
gevangen en wanhopig maar ook vol hoop. 

Vreemde vogels vliegen over grenzen en 
muren, zoeken synergie en de horizon, de 
kosmos. Het kunstwerk Vreemde Vogels, dat 
zijn de mensen, dat is “Hoensbroek maakt 
kunst”, heel Hoensbroek HAKt. In bomen, 
etalages, bibliotheek in Hoensbroek. 

De slotmanifestatie vindt plaats 
op 26 november, het werk blijft 3 
weken aanwezig in het  centrum 
Hoensbroek en in de Naamse Steen:

• Bibliotheek Hoofdstraat Hoensbroek 
zaterdag 26 november om 11.00 uur
• Diverse etalages en locaties in de 
Hoofdstraat, 26 november tot 3 december
•Kerkje Markt Hoensbroek zaterdag 26 
november 14.00 uur
•Naamse Steen, Laar 16, Wynandsrade, 26 
november tot 3  december



- 12 - - 13 -

Op donderdag 24 november presenteert 
de Heemkundevereniging Hoensbroek een 
nieuw boek, getiteld ‘Joodse onderduikers 
in Hoensbroek, tijdens en direct na de 
Tweede Wereldoorlog’ en is samengesteld 
door ons lid Jan van den Berg
 
Hoensbroek was voor een aantal Joden in 
de Tweede Wereldoorlog een vluchtplaats. 
Tijdens de bezetting vonden deze mensen 
onderduik bij gezinnen in Hoensbroek. Het 
merendeel van hen wist op deze manier uit 
handen van de Duitse bezetter te blijven. 
Enkelen werden alsnog door de bezetter 
opgespoord, gearresteerd en ten slotte 
afgevoerd naar concentratiekampen in het 
oosten, waar zij werden vermoord. Na de 
bevrijding van Zuid-Limburg - in september 
1944 - bleef een deel van de Joodse 
onderduikers nog een tijd lang in Hoensbroek 
wonen. Hun eigen woonplaatsen waren nog 
steeds in handen van de bezetter. Joden, 

die tijdens de bezetting elders in de regio 
een schuilplaats hadden gevonden, kwamen 
na de bevrijding soms naar Hoensbroek. Zij 
vonden hier tijdelijke huisvesting, totdat 
ook zij weer naar hun eigen woonplaatsen 
konden terugkeren. 

RESULTAAT VAN JARENLANG ONDERZOEK
Jan van den Berg is in 2012 gestart met zijn 
onderzoek naar deze mensen met het boek 
als resultaat. De auteur heeft in binnen- 
en buitenland informatie verzameld uit 
archieven, boeken, kranten, tijdschriften en 
internet, op basis waarvan hij verhalen heeft 
weten te reconstrueren. Vervolgens heeft hij 
zich in verbinding gesteld met voormalige 
onderduikers, die nog steeds in leven 
zijn, hun nabestaanden en nazaten van 
onderduikverleners. Deze mensen hebben 
de verhalen gecontroleerd en voorzien van 
correcties en aanvullingen. 

De 56 verhalen, die dit onderzoek heeft 
opgeleverd, vormen de kern van deze 
monografi e. Hierin staan de gebeurtenissen 
centraal van de Joodse onderduikers. In elk 
verhaal wordt ook, zij het summier, informatie 
gegeven over de onderduikverleners en 
verzetsmensen, die betrokken waren bij het 
onderduikwerk. 

Leemte in de geschiedenis van Hoensbroek
De Tweede Wereldoorlog wordt weleens 
omschreven als een van de donkerste uit 
de geschiedenis van de mensheid. Op een 
andere manier kan men ook spreken van een 
donker tijdvak, want wat weten wij eigenlijk 
van de Joden, die in Hoensbroek een 
onderkomen hadden gevonden? Wat waren 
hun namen, waar kwamen zij vandaan, 
Met deze publicatie probeert Jan van den 
Berg deze leemte in de geschiedenis van 
Hoensbroek op te vullen. 

Op donderdag 24 november jl. heeft 
de heemkundevereniging dit boek 
gepresenteerd in een bijeenkomst in de aula 
van het Broeklandcollege. Het is, ondanks 
het droevige onderwerp, een zeer interessant 
boek geworden, dat bovendien erg mooi is 
vormgegeven. Het boek is verkrijgbaar bij het 
secretariaat van de heemkundevereniging 
voor de prijs van € 19,95. 

Hebt u belangstelling voor één of meer 
exemplaren van het boek stuur dan een e-mail 
aan: secretaris@heemkundehoensbroek.
nl of bel naar 045-5217721. We zorgen 
dan dat u een exemplaar ontvangt. Voor 
bestellingen buiten Hoensbroek komen er 
wel portokosten bij.

BOEK ‘JOODSE ONDERDUIKERS 
IN HOENSBROEK’ 

DE LEDEN VAN DE STICHTING 
BUURTBEHEER MARIA-GEWANDEN 
WENSEN ALLE BUURTBEWONERS 
ALVAST PRETTIGE FEESTDAGEN EN 
EEN VOORSPOEDIG 2017
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GOED NIEUWS!
DE BUSJES AAN DE ZANDBERGS-
WEG KRIJGEN PARKEERPLAATSEN!

Na jarenlang aan de bel te hebben 
getrokken is het nu zo ver, de busjes die 
iedere dag op de Zandbergsweg bij de Mgr. 
Hanssenschool moeten parkeren en voor 
een onveilige situatie zorgen krijgen nu 
een eigen parkeerterrein. De realisatie zal 
nog dit jaar gebeuren.
D e afgelopen maanden is er door 
afdeling welzijn overleg met de school en 
schoolbestuur van de Mgr. Hanssenschool 
aan de Zandbergsweg geweest en afspraken 
gemaakt inzake het realiseren van 
parkeerplaatsen voor de busjes van het 
leerlingenvervoer.
 Inmiddels is er opdracht verstrekt aan de 
aannemer om parkeerplaatsen te realiseren 
volgens bijgaande tekening. Uitvoering start 
waarschijnlijk nog dit jaar. 

De gedachte is om, als de buitenring klaar is, 
de overige parkeervakken langs de Randweg 
te creëren.

HEERLEN WAARDEERT 
MANTELZORGERS
Het mantelzorgcompliment bestaat dit 
jaar uit een bedrag van €200. Degene die 
zorg ontvangt kan dit bedrag aanvragen 
via heerlen.nl/mantelzorgcompliment. 

Heerlen waardeert de vele mantelzorgers 
die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste. 
De persoon voor wie zij zorgen, kan over 
2016 eenmalig een geldbedrag van €200 
ontvangen. Hiermee kan hij of zij de 
mantelzorger(s) op een passende manier 
bedanken voor alle geboden zorg.

WAT IS MANTELZORG?
Mensen die langdurig en vaak voor een 
naaste zoals een familielid, vriend of kennis 
zorgen zijn mantelzorger. Een mantelzorger 
is geen beroepskracht maar zorgt vanuit een 
persoonlijke band voor iemand. Het kan dan 
bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, 
maar ook emotionele steun of verzorging. 
Ook jongeren onder de 18 jaar kunnen 
mantelzorger zijn.

Om in aanmerking te komen voor 
het mantelzorgcompliment moet de 
mantelzorger in 2016 meer dan 8 uur per 
week, over een periode van minimaal 3 
maanden zorg hebben geboden. 

AANVRAGEN
Het compliment kan vanaf 1 oktober tot 
en met 31 december 2016 via de website 
van gemeente Heerlen worden aangevraagd. 
Steunpunt Mantelzorg Parkstad levert hulp 
bij het invullen van het aanvraagformulier. 
Bij het Steunpunt kunnen mantelzorgers 
ook terecht voor ondersteuning of advies: 
www.mantelzorgparkstad.nl; info@
mantelzorgparkstad.nl; 045-2114000.

Let op: zorgvragers die in 2015 het 
mantelzorgcompliment van gemeente 
Heerlen hebben ontvangen, hoeven voor 
2016 geen nieuwe aanvraag in te dienen. 
Wij nemen contact met hen op met een 
kennisgeving tot toekenning. Zie www.
heerlen.nl/mantelzorgcompliment voor 
meer informatie. 



Het onderstaande gedicht (lied) werd geschreven en gezongen door Ricardo Frederiks 
ter gelegenheid van de ingebruikname van het Gebrookerplein na renovatie tijdens 
het ‘Gebrookerfestival’

“GEBROOK”
Heb je gehoord van het dorp Gebrook,
Of noem het een stadsdeel, dat is het ook.
Zij verloor volgens velen haar identiteit.

De straten zijn in de avond leeg,
Maar als je denkt dat hier helemaal niets leeft,
Dan komt dat misschien doordat je niet ver genoeg kijkt.

Is het een stad met een dorpsgezicht
Of is het een dorp met een stadsgezicht
Hoensbroek, Heerlen, Gebrook

Is het een stad met een dorpsgezicht
Of is het een dorp met een stadsgezicht
Ach, het is maar net, hoe je ‘t bekijkt.
 
Maar wees bewust van de aanwezigheid
Van elkaars, persoonlijkheid

Want het mooiste lied,
het mooiste lied is dat je
samen schrijft.

Hier rennen mensen in koeienpak,
Liep een astronaut met erfenis op zak.
Op de braderie de mensen te bekijken.

Hier meandert de auvermoer,
Richting kasteel, en dient als vervoer
Voor de melancholie die onterecht blijft drijven.

Dus wees bewust van de aanwezigheid
Van elkaars, persoonlijkheid

Want het mooiste lied,
het mooiste lied is dat je samen schrijft.

BUURTBARBECUE SCHUUREIK 
EN START BUURTPREVENTIE 
MET DE WHATSAPP-GROEP.  
(DOOR PETER SIKORA)

Na de opening in maart dit voorjaar van 
Elan Damesmode  van Anja Relouw,  die 
door vele buurtgenoten werd opgeluisterd, 
werd door enkelen, tijdens de daarbij 
aansluitende borrel, het plan opgevat 
een buurtbarbecue te organiseren. Een 
plan dat al jaren onderwerp van gesprek 
was maar nooit werd uitgevoerd. Dit 
voor de bewoners van de Slot Hillenrade-, 
Aldeborg- en Blyenbeeklaan.

De heren Toine Gresel en Jan de Ruijter 
besloten deze kar te gaan trekken. Bij dit 
tweetal voegde zich in tweede instantie 
Remco Offermans die dit jaar tussen 
beide heren  een woning betrok in de Slot 
Hillenradelaan.

In juli werden de bewoners geïnformeerd en 
kon men zich aanmelden voor de BBQ die 
op zondag 4 september zou plaatsvinden.  
Vele positieve reacties volgden, in totaal 
62 personen meldden zich aan en de 
heren begonnen aan de voorbereidingen.  
Tijdens de opbouw van de tenten op 
zondagmorgen 4 september regende het 
pijpenstelen  en trok nog een fors onweer 
over de barbecuelocatie die was gesitueerd 
op het doodlopende eind van de Slot 
Hillenradelaan. 



Winterfair
ontmoet talent

Zondag 27 november
van 12.00 tot 16.00 uur

De Koffiepot, Ontmoetingsplek De Eettafel & MFC Philant

De Koffiepot - Kasteel Hoensbroeklaan 190, Hoensbroek

Ontmoetingsplek De Eettafel - Kasteel Hoensbroeklaan 380, Hoensbroek

De locaties liggen naast elkaar, ook al lijkt het door de huisnummers niet zo

 Wat kun je verwachten?

• Verkoop zelfgemaakte producten 

• Hapjes en drankjes 

• Optredens

•  Knutselworkshops voor jong 

en oud
De entree is gratis!

Kom jij ook?

‘s-Middags was het gelukkig droog en toen 
de deelnemers arriveerden liet zelfs een 
zonnetje zich zien. Alle deelnemers werden 
voorzien van een badge met hun voornaam 
dat de communicatie ten goede kwam. De 
drankjes werden geserveerd door enkele 
leerlingen van het Grotiuscollege (met dank 
aan Ursula de Ruijter). De barbecue werd 
bemand door vakmensen van Scouting H. 
de Montfort die ook een tent en meubilair 
leverden. De tweede tent was geleend van 
de Stichting Buurtbeheer Mariagewanden. 
Voor de muziek zorgde Huub Houben.

Vanaf het eerste moment zat de 
stemming er goed in en was iedereen 
geanimeerd met elkaar in gesprek. 

Na een korte  toespraak werd het buffet 
geopend. Ieder liet zich de gegrilde 
vleeswaren en de salades goed smaken.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook het plan 
voor een WhatsApp-groep gelanceerd en uit 
de doeken gedaan hoe dit kan meehelpen de 
veiligheid in de wijk te vergroten. Meteen 
werd door velen de lijst ingevuld. Inmiddels  
is deze App ook geregistreerd bij www.wabp.
nl en actief onder de naam Schuureik HAB.  
De afkorting HAB staat voor Hillenrade, 
Aldeborg en Blyenbeek. Inwoners van deze 
drie genoemde straten die nog niet meedoen 
kunnen zich melden via de website of een 
mail sturen naar:
schuureikpreventie@gmail.com.

Meer foto’s en een fi lm van de barbecue 
zijn te zien op de website www.schuureik.
nl  en op de facebookpagina: https://www.
facebook.com/groups/1045379352176563

10 JARIG BESTAAN VAN 
DE SENIOREN GROEP

De jubilarissen Marga, Agnes en Ger 
waren de oprichters van het eerste uur.
Maar ook Emmy, Gien, Gientje, Bienie, 
Jaenny waren er vanaf de start er bij.
Dus werden al deze mensen in het 
zonnetje gezet met bloemen.

Vanuit de groep hadden we een mooie 
middag voorbereid. Een optreden uit 
verschillenden landen; 
Duitsland, Indonesië, Tsjecho-Slowakije, 
Polen en niet te vergeten Nederland 
en natuurlijk was daar Limburg van de 
partij.

Anna Opiola, iemand uit onze buurt zong 
een prachtig Pools lied.
Al met al is nu een senioren orkest 
ontstaan. Mensen die 50 jaar niet meer 
hadden gespeeld zijn weer aan de slag 
gegaan.
Dus dit wordt nu iedere week oefenen 
om in de toekomst het samen gezellig te 
maken. Het geheel werd afgesloten met 
een hapje en een drankje.
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VOEDSELBANKACTIE 2016
Wat gaan we doen?
Elk jaar worden er acties voor goede doelen in het buitenland gehouden. Er zijn echter ook 
meer dan één miljoen mensen in ons eigen land die in armoede leven. L1 gaat tussen 6 en 
15 december 2016 met de zes voedselbanken in Limburg zo veel mogelijk lang houdbare 
levensmiddelen inzamelen. Iedereen kan hier aan meedoen door deze artikelen in te leveren 
op onderstaande verzamelpunten!

STATISTIEKEN
De armoede in Nederland neemt van jaar tot jaar toe. Ruim 1,3 miljoen mensen leefden 
in 2015 in armoede, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
De drie Limburgse gemeenten Heerlen, Kerkrade en Vaals staan in 2016 wederom in de 
armoederisico top-10.

SPIERBALLENTAAL
Soek kringloopwinkel, Kringloopwinkel de Doorstap en Buurtcentrum de Koffiepot van 
Alcander gaan hun krachten bundelen en zetten hun deuren wagenwijd open om langdurig 
houdbare producten in te zamelen tussen 6 en 15 december 2016.

LOCATIES VERZAMELPUNTEN
U kunt de langdurig houdbare producten (zie boodschappelijstje) tussen 6 en 15 december 
2016 brengen naar de volgende locaties:  
Soek Kringloopwinkel, Hoofdstraat 332 in Hoensbroek.
Kringloopwinkel De Doorstap, Kouvenderstraat 76 in Hoensbroek.
Buurtcentrum De Koffiepot (Alcander), Kasteel Hoensbroeklaan 190 in Hoensbroek.

BUURTSCHOUW 3 OKTOBER
Op 3 oktober was onze buurtschouw. De 
grote opkomst was een teken dat onze 
buurtbewoners zich betrokken voelen bij 
hun omgeving. 

Na even bijpraten over verschillende 
problemen in de wijk gingen twee groepen 
op pad met de buurtbewoners en mensen 
van onze stichting, de gemeente, politie, 
handhaving en Woonpunt om het een en 
ander te bekijken. Dat varieerde van het 
groen dat niet goed gesnoeid werd volgens 
de buurtbewoners tot de geparkeerde busjes 
aan de Zandbergsweg, hardrijders op de 
Pastoorskuilenweg en illegaal gestort huisvuil 
in Terschuren. 
De problemen konden niet meteen worden 
opgelost maar zijn genoteerd en een antwoord 
op de gestelde vragen zal spoedig komen.

2016 -2017
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
VOOR ALLE BUURTBE-
WONERS IN DE VLIEGER

Beste buurtbewoner,
Onze stichting buurtbeheer Maria-
Gewanden organiseert voor de eerste 
keer een nieuwjaarsbijeenkomst.

Om het nieuwe jaar 2017 feestelijk 
te beginnen nodigen wij alle 
buurtbewoners die zich betrokken 
voelen bij de buurt uit om elkaar te 
ontmoeten, de beste wensen uit te 
spreken en de hand te schudden.

Er zal op die dag voor een drankje 
en een hapje zijn en er wordt een 
gevarieerd programma gepresenteerd.

Dus kom op 7 januari vanaf 17.00 
uur naar BS De Vlieger aan de 
Maria-Gewandenstraat 24 voor onze 
Nieuwjaarsontmoeting.


