JUBILEUM: VIJFENTWINTIG JAAR BUURTGERICHT WERKEN IN MARIA-GEWANDEN

Er zijn velen die mij voorafgegaan zijn en
hard gewerkt hebben om onze buurt zo te
maken als ze nu is.
Enkele speciale mensen wil ik hier toch
wel noemen, Harry Huis, voormalig
directeur van Basisschool De Vlieger en
jarenlang voorzitter van onze stichting.
Els Klinkers helaas overleden, een van
de grondleggers van buurtgericht werken
en Paul Vievermanns, helaas door een
noodlottig ongeval ook overleden, van
het werk dat zij verricht hebben profiteren
wij tot op vandaag nog! Alle lof daarvoor.
Samen met alle initiatiefnemers in onze
wijk mogen wij nu trots zijn op zo’n mooie
buurt.

Om te beginnen onze seniorenclub, verder
de computerclub, HAK (Hoensbroekse
Amateurkunsten), een beweegclub voor
dames, de Zanglijsters, de mensen van het
schurenbergerpark, de buurtverenigingen
van de Kasteelbuurt, Schopla, Terschuren,
Huizerveld, TTV, de Tuindersvereniging
Jeugrubbenhof, en misschien vergeet ik
er nog een paar.

Ook overleggen wij regelmatig met
verenigingen en instanties die in de wijk
aanwezig en werkzaam zijn zoals:
De speeltuin Maria-Gewanden, scouting
de Stutters, Schopla, bewonerscomité
Juliana Bernardlaan, Stichting Schurenbergerpark, BS De vlieger, Emmacollege,
Huurdersbelangenvereniging Hoensbroek,
de tuinders, TTV, de Zanglijsters, de wijkagent, Handhaving, Woonpunt, de Voorzorg, Buurtsteun, het sociale Buurtteam,
Alcander, de buurtwethouder, de stadsdeelcoordinator, de staddeelregisseur en
andere instanties bij de gemeente, en
natuurlijk met de andere stichtingen
buurtbeheer in Hoensbroek bij het
kernteam.
Al met al een geweldige prestatie
van ons allemaal, want zonder jullie,
onze buurtbewoners, zou dit niet
mogelijk zou zijn, het is daarom dat
wij als bestuursleden trots zijn op onze

Verder in dit blad enkele artikelen
in verband met ons jubileum, veel
leesplezier!
Jo Hermanns, voorzitter Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden

Op de foto: Voorzitter Harry Huis bij de opening
van het Gouverneur Baron van Hövellplein in 2008
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Alle initiatieven van onze stichting
bekijkend is het imponerend wat er nu is.
Er is veel meer dan menigeen denkt, het
bruist van activiteiten in onze buurt.

Een paar wil ik er wel noemen: de
inrichting van het Gouverneur Baron
van Hövellplein, de speelplek in de
Kasteelbuurt, de realisatie van het
Schurenbergerpark aan de Randweg, de
omvorming tot gazon van de jeu des
boulesbaan in Huizerveld, de restauratie
van het kapelletje en de vernieuwing van
de jeu des boulesbaan in Terschuren, de
verlichting van de Kleine Sint Janskerk,
het beschilderen van de borden aan het
van. Hövellplein, het parkje aan het
Lagervoetpad, etc. Deze projecten trekken
wij natuurlijk samen met de buurtbewoners
en instanties die daarbij kunnen helpen,
zonder deze mensen is het niet mogelijk
deze projecten te realiseren.

geweldige wijk die wij vanuit SBMG nu al
25 jaar lang ondersteunen.
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In 1992 was een van de initiatiefnemers
Ria van Leijenhorst, waarvan verderop in
dit blad een interview te lezen is, die nu
natuurlijk al 25 jaar meewerkt aan een de
organisatie van een fijne buurt. Want dat
is Maria-Gewanden!

Ook het aantal projecten dat in de
afgelopen jaren in Maria-Gewanden met
onze ondersteuning gerealiseerd is wordt
langzamerhand een lange lijst.
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Dit jaar is het 25 jaar geleden dat in de
Kasteelbuurt het buurtgericht werken
begon. Buurtgericht werken in plaats
van centrumgericht werken, dat was
voor de gemeente toentertijd een hele
omslag.

• Wieteke Schroeders
• Kerkgebouw Maria-Gewanden
• Nieuw Mariabeeld Terschuren

ENKELE SFEERBEELDEN VAN ACTIVITEITEN UIT DE AFGELOPEN JAREN

Schurenbergerpark 2015
Finissage 2014
Sinterklaas Wingerdhuis 2012

Seniorendag Hoensbroek 2007
Schoonmaak Kasteelbuurt 2012

Kantklossen senioren 2008

Opening Jeu de boulesbaan
Terschuren 2011

Inzegening kapel Terschuren 2010
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Tent in de wijk 2015

INTERVIEW:

RIA VAN LEIJENHORST
25 JAAR BIJ BGW
D

Door Hans Ermers

Ze is geboren en getogen in Hoensbroek.
Als jong meisje woonde ze in de
Hoofdstraat boven melkboer Salimans.
Haar protestantse afkomst was in
haar jeugd nogal eens de reden voor
een afwijzing door rooms-katholieken,
bijvoorbeeld bij een sollicitatie of bij de
uitnodiging van een feestje. Hierdoor
heeft ze haar gevoel voor rechtvaardigheid
ontwikkeld en in haar latere leven kunnen
inzetten bij haar vrijwilligerswerk in onze
wijk. Binnenkort is het 25 jaar geleden dat
de voorganger van Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden, Buurtgericht werken, het
levenslicht zag. Een korte terugblik met
vrijwilligster van het eerst uur: Ria van
Leijenhorst.
‘Ik ben van huis uit protestant en werd
daarom bij sollicitaties nogal eens
afgewezen. Het eerste wat ze je vroegen was
of je rooms-katholiek was. Ik solliciteerde
me suf, maar zonder succes. Totdat ik
een advertentie liet plaatsen waarin met
koeienletters stond: ‘Meisje met protestantse
godsdienst zoekt baan.’ Ik kreeg maar één
reactie en ben meteen aangenomen bij dat
aannemersbedrijf waarvan de eigenaren
ook protestant waren. Maar toen ik ging
trouwen werd ik ontslagen, want zo ging
dat in die tijd. Naderhand heb ik tegenover
die aannemer tot aan mijn pensioen op het
kantoor vakbond FNV gewerkt.’
Wat motiveerde u om iets voor de buurt te
gaan betekenen?
‘Nadat ik trouwde, verhuisden we naar de
Markgravenstraat. Mijn man werkte op de
Oranje-Nassau III en die woningen werden
door de ON-mijnen gebouwd. In de begintijd
was er in de buurt en in de omliggende wijken
van alles te doen. Er waren verenigingen en

(sport)clubs waar iedereen lid van was. Op
een gegeven moment merkten we dat er
bijna niets meer te doen was. Er werden
geen activiteiten meer georganiseerd en er
waren geen verenigingen meer. Ik vond dat
er moest iets gebeuren.
U woonde dus in de kasteelbuurt. Hoe
bent u bij het buurtgericht werken
terecht gekomen?
‘Er werd een informatieavond georganiseerd,
ik weet niet meer door wie. Omdat ik vond dat
er iets met de buurt moest gebeuren ben ik
naar die informatieavond gegaan. Ik was erg
nieuwsgierig naar de ideeën die er waren en
ik wilde zelf ook iets gaan betekenen. Onze
kinderen waren inmiddels de deur uit, dus
had ik weer wat tijd. Ik vond bijvoorbeeld
dat er een speeltuin zou moeten komen.
Uiteindelijk heeft die bijeenkomst er toe
geleid dat er een buurtwinkel kwam op de
hoek van de Wingerdweg waar vroeger de
snoepwinkel was.’
Wie kwamen er in de buurtwinkel en wat
werd er allemaal gedaan?
‘We gingen bijvoorbeeld handwerken. Er
was een vaste groep die elke week met een
man of 6-7 bij elkaar kwam. Els Klinkers
was in die tijd bijvoorbeeld een heel trouwe
vrijwilligster.
Maar er was ook een spreekuur waar mensen
uit de buurt terecht konden met van
allerlei vragen. Over het invullen van het
belastingformulier bijvoorbeeld. Ze konden
daarvoor meteen bij ons terecht en hoefden
niet meteen naar officiële instanties. Niet
iedereen praatte altijd even makkelijk over
problemen of zorgen die er waren, maar wij
stonden wel altijd voor ze klaar.
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Ik heb altijd een administratieve
kantoorbaan gehad, onder andere bij het
FNV-kantoor in Heerlen. Daardoor kon ik
de mensen die vragen hadden een eind op
weg helpen. Voor allerlei zaken hoefden
ze dan niet meteen naar een instantie toe.
Wij konden ze daarna wel, indien nodig,
doorverwijzen.
We kregen ook een computer bij de
buurtwinkel, zodat mensen die er thuis
geen hadden toch samen met ons dingen
konden regelen. Het waren vaak oudere
mensen en soms ook jongeren. Toen het
allemaal serieuzer werd kwam er iemand
van Alcander bij. Naderhand kregen we ook
het Wingerdhuis erbij, het huisje bij de
speeltuin.’
Toen kwam er een moment waarop u
besloot te stoppen met het vrijwilligerswerk bij het Wingerdhuis. Wat was de
aanleiding hiervoor?
‘Er was geen echte aanleiding. Wel was
het zo dat er steeds minder mensen naar
de activiteiten kwamen en de animo bij
iedereen terugliep. Alcander ging meer
doen en nam dingen van ons over; het
werd professioneler. Maar mensen raakten
misschien ook teleurgesteld en verwachtten
andere dingen van het buurthuis. Wellicht
heeft het ook te maken met hoe de buurt
zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.
U woont nu niet meer in de kasteelbuurt.
Volgt u wel nog wat er gebeurt in MariaGewanden?
‘Ja hoor, maar het wordt wel minder als
je niet meer naar de vergaderingen gaat.
Bij de school waar de vergaderingen en
activiteiten worden gehouden is het ’s
avonds nogal donker. Ik vind dat niet zo
prettig en ik wil ook niet dat anderen me
komen halen, want ik rijd zelf nog auto. ‘
Heeft u nog een wens voor Hoensbroek
of voor Maria-Gewanden?
‘Ik ben een tevreden mens. Ik hoop dat
Hoensbroek blijft zoals het is en dat niet
alles naar Heerlen gaat. Zo weet ik niet of er
nog iemand in het politiebureau zit, terwijl
ik er met de neus bovenop zit. Natuurlijk
wil ik ook dat de winkels openblijven, soms
zijn ze opeens weg zoals de sigarenwinkel
in de Hoofdstraat.
Ik hoop dat jongere mensen Hoensbroek
trouw blijven en zich inzetten voor de
wijken. En ik denk eigenlijk ook dat dat wel
goed komt, er zijn er genoeg die zich willen
inzetten en er tegenaan gaan.’
Ria is nog steeds vrijwilligster bij Alcander
in de Koffiepot. Ze is een bescheiden vrouw
die zich graag inzet voor het welzijn van de
inwoners van Maria-Gewanden.
Uiteraard willen we Ria heel erg bedanken
voor al het werk dat ze tot op de dag van
vandaag voor de wijk doet!

STICHTING BUURTBEHEER MARIA-GEWANDEN 25 JAAR!
Als wethouder Buurtgericht Werken heb ik de afgelopen periode
het voorrecht gehad om alle buurten van Hoensbroek en Heerlen
nog beter te leren kennen. Naast wethouder Buurtgericht Werken
ben ik ook buurtwethouder van Maria-Gewanden. Dus dit maakt
dat ik Maria-Gewanden inmiddels goed ken en me ook heel
betrokken voel bij het reilen en zeilen in deze actieve buurt.
EIGEN KLEUR EN IDENTITEIT
En zoals bekend, heeft iedere buurt heeft weer zijn eigen kleur en
identiteit. Als betrokken Heerlenaar vind ik dit mooi om te zien en te
voelen. Maria-Gewanden is een prachtige, gevarieerde buurt en die
variëteit zie je ook terug in het bestuur. Mensen met verschillende
achtergronden en ervaringen, die zich eensgezind inzetten voor hun
buurt. Om hún buurt voor de bewoners nog mooier en socialer te
maken. Met hart en ziel zet de stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
(SBMG) zich in. Het zijn niet alleen kleine belangrijke initiatieven,
maar ook grootschalige projecten. Alles wordt opgepakt!
HIGHLIGHTS
Ik wil graag een paar bijzondere highlights aanstippen, met het
risico dat ik wellicht nog hele mooie dingen vergeet, maar ‘in der
Beschränkung zeigt sich der Meister’.
HOENSBROEKSE AMATEURKUNST
De SBMG is zeer begaan met cultuur. Niet alleen in Maria-Gewanden,
maar in heel Hoensbroek. Met name de promotie van de Hoensbroekse
Amateurkunst samen met het onderwijs vind ik een geweldig
initiatief. Inwoners van Hoensbroek, jong en oud, komen op deze
manier in contact met verschillende vormen van kunstbeoefening;
zingen, schrijven, toneel… het is teveel om op te noemen. Mooi
ook om te zien dat een buurt verder kijkt dan haar eigen grenzen,
maar zich verantwoordelijk voelt voor het gehele stadsdeel.
AANPAK OPENBARE RUIMTE: KASTEELBUURT EN LAGERVOETPAD
In de Kasteelbuurt is samen met bewoners een gezellige speelen ontmoetingsplek gerealiseerd. Kinderen kunnen hier elke week
terecht om te knutselen en spelletjes te doen. Met succes heeft het
bestuur zich bovendien ingezet voor behoud van het bosje aan het
Lagervoetpad. Deze bomen waren in de tijd van de mijnen geplant
om te dienen als stuthout in de mijngangen. De bomen moesten
wegens overlast en/of ziekte gekapt worden, maar door tussenkomst
van de SBMG komen hier, vanwege de historische betekenis, weer
nieuwe bomen terug.

SCHURENBERGERPARK
De sportvelden aan de Randweg zijn enkele jaren geleden
vrijgekomen doordat de sportverenigingen die daar zaten
weggingen. De SBMG heeft bewoners bij elkaar gebracht om na te
denken over een nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte. Dit
heeft uiteindelijk geresulteerd in het prachtige Schurenbergerpark.
Hier kunnen bewoners genieten van een activiteitenterrein, een
natuurlijk bos en een Levensloopbos. In het Levensloopbos kunnen
mensen een bijzonder moment in hun leven, zoals een huwelijk,
geboorte of overlijden, markeren door een boom te adopteren.
Inmiddels hebben al zeer veel mensen van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt.
BELANGENBEHARTIGING EN SOCIALE VERBINDING
De SBMG houdt goed in de gaten wat de gemeente in de buurt
doet. Zodra de gemeente bijvoorbeeld bomen gaat kappen omdat
ze te oud of ziek zijn, kijkt de SBMG kritisch mee. En met een
niet alleen kritische, maar ook open en vernieuwende blik, is het
prettig samenwerken met deze club. En dit is belangrijk. Alleen
gezamenlijk kunnen gemeente en bewoners zorgen voor een mooie
en groene buurt waar het prettig samenleven is.
De SBMG heeft ook een belangrijke verbindende rol in de buurt. Of
het nu gaat om een nieuwjaars-receptie, de wekelijkse bijeenkomst
in ‘de Vlieger’ van de senioren of het voorleesontbijt. De SBMG
brengt mensen van jong tot oud met elkaar in contact en zorgt er
zo voor dat mensen zich fijn voelen in hun buurt.
Last but not least; het gaat om de enorme inzet van de vrijwillgers!
Wat ik ook erg sterk vind aan de SBMG is dat ze buiten het bestuur,
dat uit vrijwilligers bestaat, een beroep kunnen doen op een
nog veel grotere groep vrijwilligers. Deze vormen vaak kleinere
netwerken, zoals het buurtschap Terschuren, de Schopla-buurt, de
villawijk ‘Schuureik’ en de Kasteelbuurt. De SBMG ondersteunt deze
kleinere verbanden op alle mogelijke manieren en brengt ze met
elkaar in contact, zodat ze ook zien wat er in de hele buurt (waar
toch bijna 4000 mensen wonen) nog meer speelt.
Ik spreek dan ook mijn grote waardering uit voor de SBMG. Mijn
oprechte dank aan alle vrijwilligers in Maria-Gewanden voor al het
goede werk dat ze voor de buurt en de bewoners doen.
SBMG, van harte gefeliciteerd met jullie vijfentwintigste verjaardag.
En nu op naar het volgende jubileum!
Barry Braeken,
Buurtwethouder van Maria-Gewanden en coördinerend wethouder
van Buurtgericht Werken

Op de foto: Barry Braeken bij vreemde vogels in 2016
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VAN HARTE GEFELICITEERD MET DIT 25-JARIG JUBILEUM!

Met veel plezier denk ik nog aan de jaren dat ik buurtwethouder
mocht zijn in Maria-Gewanden. Ik groeide op in Mariarade aan de
Amstenraderweg. Als kind mochten wij graag ﬁetsen 'onder in
Hoensbroek' zoals wij thuis zeiden. En het groene, bijna landelijke,
Maria-Gewanden, was favoriet. Net als de omgeving van het kasteel
en de Droomvijver.

Een buurtwethouder valt hier in een gespreid bedje. De buurtorganisatie
is actief, zet opgewekt en goed doordacht de schouders onder nieuwe
uitdagingen en is verbindend naar alle andere organisaties in de wijk.
In Maria-Gewanden telt iedereen, van scout tot speeltuingebruiker,
van jong tot oud, van het mooie Terschuren tot het laatste huis van
de Kasteelbuurt. En daartoe bleef het niet beperkt. Heel Hoensbroek
past in het hart van de buurtorganisatie van Maria-Gewanden. Van
Koninginnedag, samen zingen en cultuur beleven, van de 'dag van het
park' tot het opsporen van eenzame ouderen in Hoensbroek. In MariaGewanden zijn het geen 'kerktorendenkers'.
En denk niet dat er geen problemen waren. Zo veranderde basisschool De
Vlieger in Brede Maatschappelijke Voorziening. Dat bood nieuwe kansen
maar ook problemen. Jee, wat duurde het lang vooraleer de gemeente dat
goed geregeld had! Daar sta je dan als wethouder. Dat leverde in de wijk
en in het gemeentehuis heel wat discussies op!
Zo weet ook iedereen, die onze stad kent, dat er mensen zijn met grote
problemen op het gebied van armoede en sociale problematiek. Ook daar
ging de discussie regelmatig over: wat kunnen wij als buurtorganisatie
daaraan bijdragen?
We maakten ook diep tragische momenten mee, het overlijden
van buurtcontactambtenaar Gerard Schreurs, van bestuurslid Paul
Vievermanns tijdens zijn vakantie. Verdriet en problemen genoeg in vier
jaar tijd. Maar de veerkracht van de buurtorganisatie kwam steeds terug.

Op de foto: Locoburgemeester Riet de Wit spelt in 2007 een lintje op bij
Els Klinkers † grondlegger van BGW in Maria-Gewanden

Daardoor, en ook dankzij al die andere mensen die actief zijn
in de buurt, blijft Maria-Gewanden zichzelf en Hoensbroek
ook. Dat zit niet in gemeentebesturen of gebouwen maar dat
zin in mensen. Mensen die wat over hebben voor anderen en
voor hun omgeving. En die vind je hier.
Riet de Wit
Buurtwethouder van 2010-2014.

Het laatste nieuws uit de buurt?
Ga naar 'Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden'
op Facebook en 'Like' ons!

HERINNERINGEN AAN BUURTSTICHTING MARIA-GEWANDEN
Bij de allereerste buurtschouw werd
aan mij gevraagd om hieraan mee te
doen door Ben Maes om samen met
de gemeente Heerlen de omgang en
kwaliteit van de buurt te evalueren,
Echter werd ook hard gezocht naar
bestuursleden en vrijwilligers.
Vanaf 1996 was ik betrokken geweest bij
speeltuin mariagewanden. Ondersteuning
kwam vanuit oorspronkelijk de NUSO een
kort hierna Speeltuinwerk Limburg en de
gemeente Heerlen. Er was destijds geen
samenhang/cohesie tussen verschillende
vrijwilligers organisaties en doelgericht
activiteiten binnen de buurt. Misschien
ook omdat er een groot diversiteit is
binnen de wijk en de behoeftes binnen
verschillende delen anders lag.

De speeltuin is wel nauwer betrokken
geworden wanneer Sonja Timmermans
vanuit Alcander een ruimte zocht voor
naschoolse opvang en activiteiten voor
kinderen in de buurt. Was toen geen
BMV. Het gebouw in de speeltuin (twee
verbouwde bouwcontainers) werd opgeknapt en medegefinancierd door de
buurtstichtring. Beheerders van de
speeltuin en vrijwilligers participeerden
in het programma. Verder werden er ook
activiteiten georganiseerd tijdens de
schoolvakantie.
Bij het vertrek van de peuterspeelzaal
't krauwelnest is dit gebouw naast de
speeltuin voor korte tijd gebruikt door
de stichting voor computerles voor 50+
activiteiten.
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Wanneer de BMZ voltooid was werden
de activiteiten en coördinatie daar
gecentraliseerd. Betrokkenheid is er altijd
geweest. Ook bij de veelvuldige inbraken
in de speeltuin heeft de buurtstichting
de rolluiken mede gefinancierd.
Echter de laatste jaren is er meer cohesie.
Vrijwilligersorganisaties worden uitgenodigd als participant bij vergaderingen.
Men wordt hierdoor op de hoogte gesteld
en betrokken bij de wijk in zijn geheel.
De wijkkrant heeft ook een positieve
bijdrage hierin.
Dick Dokter

LUISTERLIEDJES
Luisterliedjesnieuws
Door July Vijgen
" Ik ben op reis al weet ik niet waarheen"
Ik ben op reis al weet ik niet waarheen.
Maar ergens stond geschreven dat ik deze weg moest gaan
En al aarzel ik soms even op die eindeloze baan
Toch weet ik
Iemand ging me voor
En daarom ga ik door."
Een stukje tekst uit een liedje van Ellie en Rikkert uit reeds lang
vervlogen jaren, maar hoe actueel voor Hoensbroek.
Toen in 2014 een middag in de Engelensael werd gewijd aan leven
en werken van de Hoensbroekse schrijver Pé Hawinkels en aan
andere dichters, en musici als Jef Penders en Piet Stalmeier raakten
meerdere mensen geïnspireerd door de manier waarop dit gebeurde.
Er werd voorgedragen uit zijn werk, er werd mooie muziek gemaakt,
er werd gezongen. Die middag maakten we een reis door de levens
van Hoensbroekse dichters en musici. Een reis die we willen
voortzetten door Hoensbroek.
Op 8 maart jl was, wederom in de Engelensael, een eerste
brainstormsessie over hoe we die reis het beste kunnen plannen.
De bedoeling is om reizigers te verzamelen, tekstschrijvers,
componisten, muzikanten, zangers, die gedurende hun reis hun
belevenissen en ervaringen vangen in een gedicht, een muziekstuk,
een lied.
Gedurende een aantal maanden gaan we samen op reis, er worden
plekken aangedaan die wellicht iets bij je oproepen, gevoelens van
nostalgie, heimwee, blijdschap. Dit is uiteraard voor iedereen heel
persoonlijk. De twee laatste bijeenkomsten vonden plaats op de
Koumerberg. Daar kwamen in de kilte en de somberheid van een
regenachtige zondag prachtige verhalen bovendrijven. Verhalen
over het mijn verleden, van zwart naar groen, de invloed van de
mijn. Ivo Rosbeek en Angelo Bombrini gaven met hun muziek kleur
aan de grijze wolkenlucht.
Zondag 6 augustus kwam men op dezelfde plek weer bij elkaar, een
zonnige zondag. De verhalen eerder verteld waren vertaald naar
gedichten en liedjes. Wonderlijk hoe zoveel verschillende ervaringen
tot één prachtige middag samensmelten. Spannend, dat er in korte
tijd al zoveel is bereikt! Dat er zo veel mensen aan de slag zijn
gegaan! In een reeks van sessies gaan we op zoek. En dat belooft
nog wat. Samen muziek maken in verrassende samenstellingen en
experimenteren met elkaar. Wisselwerkingen met elkaar en onze
omgeving. Kruisbestuivingen organiseren. Er zijn immers heel veel
inspiratiebronnen beschikbaar. De nieuwsgierigheid wordt door
verdieping meer en meer geprikkeld. Leuk!

Meer weten
over
computers?

MEER WETEN OVER COMPUTERS?
Maandag van 18.30-20.30 uur
BMV de Vlieger
Maria-Gewandenstraat 24

Het is de bedoeling dat iedere eerste zondag van de maand de
reizigers samenkomen op steeds wisselende plekken in Hoensbroek.
Uiteindelijk hopen we op veel input tijdens de reis zodat op een
gegeven moment een presentatie gegeven kan worden en een cd met
Hoensbroekse luisterliedjes als document kan worden vastgelegd.
Iedereen is van harte welkom om mee te reizen door ons prachtige
Hoensbroek. De volgende bijeenkomsten zijn steeds op de eerste
zondag van de maand en beginnen rond de klok van 14.00 uur, houd
de FaceBookpagina van Hoensbroekse Amateurkunst in de gaten om
te weten op welke plek je in Hoensbroek moet zijn.
Wellicht raak je zo enthousiast en betrokken dat je ook middels een
stukje tekst, verhaal of wat dan ook invulling kunt geven aan de cd.
Want ook al aarzel je soms even op die eindeloze baan, toch weet
je.... Iemand ging je voor en daarom gaan we door!
Tot ziens bij de volgende bijeenkomst.
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NIEUW MARIABEELD VOOR
KAPEL TERSCHUREN!
DE INZEGENING EN PROCESSIE VINDT PLAATS OP 24 SEPTEMBER 2017
Veel mensen in Mariagewanden en ver daarbuiten weten dat begin april
het Mariabeeld gestolen is uit het kapelletje van Terschuren. Toch heeft
deze diefstal onverwacht een hele positieve wending gekregen, vooral
door het initiatief van Paul Meijers (voorzitter Stichting Buurtschap
Terschuren) en Jo Hermanns van de stichting buurtbeheer Maria-Gewanden.
Jo Zaad interviewt Paul over de gang van zaken na de diefstal en de inzegening van
het nieuwe Mariabeeld.
Paul kun je nog eens kort het initiatief toelichten en aangeven wat er daarna
gebeurd is.
“In het begin waren we als buurt ontdaan door de diefstal. Het idee, om niet
zomaar een nieuw beeld te kopen maar een sponsoractie te beginnen, is bij
mij ontstaan in contact met wandelaars. De diefstal, en het verzoek om een
bijdrage te storten voor een nieuw beeld, zijn breed bekend gemaakt in de krant,
buurtberichten en op social media. De reacties waren overweldigend. Honderden
mensen hebben op alle mogelijke manieren gereageerd: persoonlijk, telefonisch
en per email. Er zijn reacties binnengekomen uit de wijde omgeving, tot in België
en de Randstad toe. Sommige reacties waren zeer persoonlijk. De diefstal heeft
een grote groep mensen geraakt en zeer velen hebben een donatie gedaan,
waarvoor onze hartelijke dank”.
Welke betekenis heeft het kapelletje voor al die mensen die
gereageerd hebben, maar ook voor fietsers en wandelaars die
graag bij het kapelletje uitrusten?
“Door deze actie ben ik me er nog meer van bewust geworden dat het
kapelletje een enorme betekenis heeft voor veel mensen. Natuurlijk
het is een mooie rustplek, maar voor velen is het ook een plek waar
ze hun spirituele/religieuze gevoelens op een persoonlijke manier
kunnen uiten. Het lijkt wel of zich bepaalde zaken verplaatsen van
de Kerk naar dit soort plekken toe”.
Op welke manier zorgen de inwoners van Terschuren ervoor dat
het kapelletje er altijd piekfijn uitziet?
“Een keer per jaar verzorgen we als buurt een groot onderhoud
van het kapelletje en het wegkruis aan het begin van de straat.
Daarna is er maandelijks onderhoud door de bewoners en nemen
zij elk de verantwoordelijkheid voor de zorg en het toezicht op het
kapelletje”.
Wat kan je ons zeggen over het nieuwe beeld?
“Na de diefstal hebben verschillende mensen spontaan Mariabeelden
aangeboden, vaak beelden die voor hen een bijzondere betekenis
hebben. Dat is natuurlijk een prachtig gebaar. We hebben toch
besloten een nieuw beeld te kopen dat aan bepaalde eisen voldoet,
bijvoorbeeld een lengte tussen de 80 en 90 centimeter. In eerste
instantie wilden we een beeld kopen in Banneux, maar het is
toch anders gelopen. Jo Hermanns is een prachtig sereen beeld
tegengekomen in een klooster te Remagen, dat helemaal voldoet
aan onze ideeën van het beeld voor de kapel. Het moet alleen
nog geschilderd worden en daar ben ik momenteel mee bezig. Wij
brengen in en rond het kapelletje ook nog een aantal ‘onzichtbare’
voorzieningen aan waardoor het bijna onmogelijk wordt het beeld
te stelen zonder herkend te worden”.
Hoe ziet het programma op 24 september eruit?
“Iedereen wordt van harte uitgenodigd in de processie mee te lopen.
Om halfdrie verzamelen de deelnemers zich bij het Mariabeeld op
het Gouverneur Baron van Hövellplein. Om kwart voor drie begint
de processie, o.l.v. pastoor William van Dijck. De Harmonie Sint
Cecilia loopt voorop. Het nieuwe Mariabeeld zal van daaruit, in de
processie, naar de kapel gebracht worden voor de inzegening. De
route is als volgt: Schuureikenweg, Terschurenweg, Wingerdweg.
Het zangkoor van de grote St. Jan zal het geheel omlijsten.

We zijn in Limburg, dus na de officiële inzegening wordt voor alle
deelnemers koffie en vlaai geserveerd. Ook is het mogelijk tegen
een kleine vergoeding frisdrank, wijn en bier te kopen. Wij gaan
ervoor zorgen dat het op 24 September een mooie middag wordt,
die de samenhorigheid in de wijk versterkt en de betekenis van
deze bijzondere plek eer aandoet.
We hopen natuurlijk dat het Mariabeeld nooit meer gestolen wordt”.
Jo Zaad

BIJ EEN JUBILEUM
Als bewoner van Aarveld/Bekkerveld kende ik Hoensbroek vooral
van de Akerstraat Noord, inclusief toen nog de Emma: grauw en
grijs.
Dat beeld kantelde toen ik op verzoek van de gemeente in elke
buurt een korte wandeling uitzette, voor het boekje Stappen
door de Buurt. Als je even de tijd neemt om Hoensbroek niet
zo snel mogelijk te passeren, maar eens even achter die grauwe
façade kijkt, dan zie je hoe mooi het óók is, hoe bijzonder ook de
samenstellende buurten zijn. Elk met zijn eigen karakter.
Later, op zoek naar verhalen over de toenmalige buurtactie,
maakte ik kennis met de mensen achter de kapel in Terschuren.
Het was ook mijn eerste kennismaking met de buurtorganisatie
Maria-Gewanden (altijd even opletten hoe ik het moet schrijven,
nu was ik alweer het streepje vergeten). Die kennismaking met de
buurtorganisatie heeft zich daarna wat verder verdiept.
Ik kwam steeds meer mensen steeds vaker en op steeds meer
plaatsen tegen. En met plezier ! Betrokken, initiatiefrijk, creatief
en vooral ook: gewoon aardig. In mijn ogen een club waar de buurt
heel blij mee mag zijn !
Ik wil niet alleen de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, maar
vooral ook de buurt daarom van harte feliciteren met het 25-jarig
jubileum. Koester elkaar, nog vele jaren !
Frans Thuis
Voorzitter Wijkraad Aarveld/Bekkerveld
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BUURTSCHOUW MARIA-GEWANDEN
Tijdens de buurtschouw worden
punten bekeken die kunnen worden
verbeterd. Door ter plekke te kijken
kunnen vaak snel oplossingen worden
gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld
om kapotte bestrating of verlichting,
zwerfvuil en overhangend groen. Maar
ook verkeersonveilige situaties worden
besproken.
Op donderdag 26 oktober 2017 om
10.00 uur vindt in Maria-Gewanden
de jaarlijkse buurtschouw plaats. Als
u punten heeft voor de buurtschouw
dan kunt u dat doorgeven aan SBMG
ter attentie van Corina de Greef via

secretariaat.mariagewanden@gmail.com
We verzamelen om 10.00 uur bij de
parkeerplaats van basisschool De Vlieger
aan de Maria-Gewandenstraat 24, 6432
CP Hoensbroek.
U bent van harte welkom!
Namens de gemeente is aanwezig:
Remko van Hummel, stadsdeelcoördinator,
verder zullen de wijkagent, de woningcorporatie Woonpunt en mensen van de
buurtstichting van de partij zijn, Verder
kan iedereen die mee wil lopen zich
aansluiten, meldt u zich wel even aan
via ons mailadres.

Pesten
Omdat onze stichting het pesten door kinderen ‘not done’ vindt
hebben wij een anti pesten programma gelanceerd. Zo kwam het
dat nog voor de schoolvakantie op vrijdag 30 juni de kinderen van
BS De vlieger en het Emmacollege, anderstaligen hun polsbandje
"stop pesten nu" kregen.
Wethouder Jordy Clemens was speciaal gekomen om de polsbandjes
aan de kinderen uit te reiken nadat Eugène van Loo van Schunck*
hen tijdens een les over pesten uitgelegd had dat het niet "in" is
om elkaar te pesten. De gemeente Heerlen heeft de polsbandjes
ter beschikking gesteld omdat ze het belangrijk vindt dat kinderen
bewust worden van het pestgedrag onder elkaar.
Het is de bedoeling dat alle kinderen dat polsbandje gaan dragen.
Woon je in Hoensbroek en wil je er ook een? Vraag het dan aan
ons: info@mariagewanden.nl
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Als u punten heeft die mee
moeten worden genomen bij de
buurtschouw dan kunt u meelopen
met de buurtschouw of uw punten
doorgeven aan SBMG via het mailadres
secretariaat.mariagewanden@gmail.com
Geen tijd om te wachten op de
buurtschouw? Gedurende het hele jaar
is het mogelijk een melding of klacht
door te geven aan het meldpunt van de
gemeente Heerlen via telefoonnummer
14045 of via de website van de
gemeente Heerlen.

Op zoek naar
gezelligheid?
OP ZOEK NAAR GEZELLIGHEID?
Seniorensoos
Donderdag 13.30 – 16.30 uur
BMV de Vlieger
Maria-Gewandenstraat 24

Op de foto: wethouder Jordy Clemens bij BS de vlieger en het Emmacollege
anderstaligen.

GESCHIEDENIS BGW MARIA-GEWANDEN
Door Wim Kortekaas
Op 20 januari 1992 werd bij notariële akte de Stichting
Wijkbeheer Kasteelbuurt opgericht als voorloper van de huidige
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden. Vijfentwintig jaar
buurtbeheer in Maria-Gewanden, dat is zeker iets om trots op
te zijn. Want in Hoensbroek was de stichting in de Kasteelbuurt
de eerste buurtorganisatie, die op deze manier met buurtbeheer
aan de slag ging. Maar voordat het zover was ging er in Heerlen
nog wel het een en ander aan vooraf, want die wijkbeheeraanpak
kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.
Hoe zat dan?
Voor een antwoord op die vraag moeten we een paar jaar eerder
in Rotterdam gaan kijken. Daar presenteerde in september ’89,
als aanvulling op een eerder rapport, dat vooral voorstellen deed
voor de vernieuwing van de economie en de bestrijding van
werkloosheid, de commissie Sociale Vernieuwing onder leiding van
professor Idenburg aan de gemeenteraad haar rapport Rotterdam
in sociaal perspectief.
Dit rapport over de sociale vernieuwing heeft niet alleen binnen
Rotterdam, maar heel zeker ook daarbuiten veel invloed gehad
op de ontwikkeling van projecten, die vanuit bewoners werden
opgezet om de leefbaarheid en veiligheid in buurten te vergroten.
Dat bleek al heel snel wat later in datzelfde jaar.
In november ’89 trad in Den Haag het kabinet Lubbers-Kok
aan, dat sociale vernieuwing tot politieke leidraad voor haar
beleid verklaarde. Een paar maanden later resulteerde dit in de
kabinetsnota ‘Sociale vernieuwing: opdracht en handreiking’. En
weer een jaar daarna waren er al 350 gemeenten ermee bezig.
Heerlen was er al heel snel bij
In de loop van de groei van deze nieuwe wijk in de tachtiger
jaren ontstonden er in Zeswegen nogal wat problemen, waardoor
veel bewoners zich er niet (meer) echt happy en gelukkig voelden
en er nauwelijks sprake was van sociale cohesie. Samen met
vertegenwoordigers van een reeks van bij de buurt betrokken
instanties, zoals de woningcorporaties, de huisarts, de basisscholen,
de politie, de parochie, de onderwijsbegeleidingsdienst, Open
Deur, etc. werd door het opbouwwerk in kaart gebracht wat er
met het woon- en leefklimaat mis was. En om die problematiek
daadwerkelijk aan te pakken werd daarbij een aantal concrete
speerpunten benoemd.
Dit hele verhaal werd vastgelegd in een rapport, dat vlak voor
Kerstmis ’89 gereedkwam.
In het overleg van de toenmalige welzijnsinstelling Zymose met
wethouder Jos Zuidgeest was dit al ter sprake gekomen. Door de
Haagse ontwikkelingen rond sociale vernieuwing kon de wethouder
dit rapport goed gebruiken om daarop in Heerlen in te haken.
En toen ging ‘t heel snel: nog vóór de kerst lag het rapport op
een ambtelijk bureau bij de gemeente en in de tweede week
van januari ’90 zat het hele gezelschap uit Zeswegen in het
gemeentehuis met de wethouder om de tafel. Wethouder Zuidgeest
presenteerde daar zijn plan voor de oprichting van een stichting
wijkbeheer Zeswegen, die met een eigen budget de uitvoering
van de geformuleerde speerpunten ter hand kon nemen, daarbij
ondersteund door een daarvoor vrijgestelde coördinator. Eerder al
was in overleg met de betrokken ambtenaar van de Dienst Welzijn
hiervoor een bedrag van 200.000 gulden begroot. En ook dat
bedrag werd door de wethouder toegezegd.

Stichtingen Wijkbeheer Zeswegen, Vrieheide en Kasteelbuurt van
start
Voordat de formaliteiten geregeld waren en de organisatie op poten
stond waren we natuurlijk wel een paar maanden verder. Maar in
september ’90 was het toch echt zover, dat de stichting in Zeswegen
met haar activiteiten van start kon gaan, onder het voorzitterschap
van Kees Dekkers.
Dat was meteen ook het startsein voor de werkzaamheden om in
Vrieheide te komen tot een vergelijkbare organisatie. Ook daar was
de problematiek zodanig, dat veel werd verwacht van een aanpak
zoals in Zeswegen. Dat leidde in de loop van ’91 tot de oprichting
van de stichting Wijkbeheer Vrieheide met Frits Dragstra als
voorzitter. Intussen werden deze voorbeelden ook in Hoensbroek in
de Kasteelbuurt overgenomen. Omdat ook daar de problemen van
dien aard waren, dat deze aanpak succesvol werd geacht nam het
opbouwwerk daar het initiatief om de voorbeelden van Zeswegen en
Vrieheide te kopiëren. En dat leidde dus tot de formele start per 20
januari 1992, onder voorzitterschap van Harrie Janssen.
Eigen verantwoordelijkheid burger centraal
Maar sociale vernieuwing is natuurlijk veel meer dan geld en
procedures. De vernieuwing zit ‘m erin, dat de burger de kans
gegeven wordt zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn
eigen woon- en leefklimaat. Dat voor elkaar te krijgen levert geen
succes op de korte termijn en het dient zich ook niet te beperken
tot bepaalde buurten. En het vraagt ook een cultuuromslag bij het
gemeentelijk apparaat, die niet van de ene op e dag te realiseren
valt.
Daarom leidde het succes van de aanpak in de eerste drie wijken er dan
ook toe, dat in de loop van de jaren erna deze aanpak gemeentebreed
over alle buurten werd uitgerold. Voor Maria-Gewanden betekende
dit, dat niet alleen meer in de Kasteelbuurt, maar in de hele buurt de
wijkbeheeraanpak van toepassing werd.

Enne!?
Hooggeëerd publiek, er staat iets bijzonders te gebeuren op
zaterdag 26 mei 2018 in Hoensbroek. In het Schurenberger Park
wordt op deze dag een groot festival gehouden.
Ik hoor u al zeggen: Enne!?... voor wie is dat festival?
Het antwoord daarop is: voor ‘Breuker lüj’, maar ook voor de rest
van de regio.
Enne!?.... wat krijg ik daar te zien? Optredens van artiesten,
dichters, clowns, acteurs en presentaties van kunstenaars.
Enne!?...wat kost het? Nou helemaal niets!
We kunnen ons voorstellen dat het nog niet allemaal duidelijk is,
maar richting zaterdag 26 mei 2018 doen we steeds verder een
tipje van de sluier oplichten. Dus blijf ons volgen via Facebook en
de site.
Lijkt het je nu al leuk om bij ons op te treden of wil je op
de kunstenaarsmarkt staan, stuur dan een mailtje naar de
Programmacommissie.
Het festival ENNE!? Komt tot stand door een samenwerking van
alle stichtingen buurtbeheer van Hoensbroek.
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80 JAAR SCOUTINGGROEP DE STUTTERS
Hoensbroeks oudste padvindersvereniging,
Scouting de Stutters, die resideert in
hun fraaie houten ‘troephuis’ bovenaan
de Zandbergweg/hoek Randweg, viert in
2017 haar tachtigjarig bestaan.
DE EERSTE JAREN
In september 1937 (in dat jaar werd
in Nederland ook de Wereld Jamboree,
gehouden, een groots verkennerstreffen
voor padvinders uit de hele wereld en
waar ook de oprichter van de verkenners,
Sir Baden-Powell aanwezig was) werd in
Treebeek een padvindersgroep opgericht:
NPV Treebeek. (NPV staat voor Nederlandse
Padvindersvereniging) Dit initiatief van de
heren
W. v. d. Kwast, F. van Heesewijk
en A. Tuinman (zij waren ook de eerste
leiders) werd krachtig ondersteund door
de Staatsmijnen, waar de vele ‘Hollandse’
beambten het gepast vonden dat er ook
een verkennersgroep zonder christelijke
achtergrond moest zijn. Het eerste onderdak
voor deze nieuwe padvindersgroep was in
een oud magazijntje van de bruinkoolfabriek
‘Çarisborg‘. Aansluitend stelde de Staasmijn
Emma een paar leegstaande houten
woningen op de Steenberg ter beschikking.
De vereniging kende in de aanvangsfase
een grote groei de vooral te danken was
aan de activiteiten van hopman Heeswijk
die in 1939 tijdens een vakantie in
Duitsland jammerlijk verongelukte. Die
opbouw werd helaas onderbroken door de
Tweede Wereldoorlog, toen de bezetter

scoutingclubs ongewenst verklaarde. Ook
na de oorlog beleefde de NPV TreebeekHoensbroek moeilijke tijden. Diverse
keren werd overwogen de vereniging op
te heffen maar steeds weer waren er een
paar volhouders die de groep overeind
hielden. In die jaren werd ook de naam
van de vereniging gewijzigd in: Protestants
Christelijke verkennersgroep de Stutters.
NA DE OORLOG
De draad werd in 1945 weer opgepakt met
scoutingactiviteiten in het Ned. Hervormd
Jeugdhuis aan de Maanstraat. Om de
clubkas te spekken werden in die jaren
o.a. toneelvoorstellingen in het Casino
in Treebeek gehouden en fancyfairs en
tentoonstellingen met kunstwerken die
door de jonge verkenners zelf gemaakt
werden. Vanuit de Maanstraat moest men
door de grote leden aanwas al vrij snel
verkassen naar de zolderruimtes van de
Wilhelminaschool aan de Kastanjelaan. Dat
was niet ideaal en de Stutters waren maar
wat blij toen men een eigen lokaal vond
in het houten gebouw achter de Nutsschool
aan de Akerstraat.
Deze houten barak was gebouwd voor de
Amerikaanse bevrijders te huisvesten en
werd aansluitend gebruikt als strafkamp
voor ‘foute’ Nederlanders, zij die met
de Duitsers geheuld hadden en NSB’ers.
Deze gevangenen moesten als straf op de
Staatsmijn Emma gaan werken.
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Maar ook deze fijne locatie was helaas geen
lang leven beschoren.
DE
OORLOGSBARAK
ACHTER
DE
NUTSSCHOOL
Deze houten barak was gebouwd voor de
Amerikaanse bevrijders te huisvesten en
werd aansluitend gebruikt als strafkamp
voor ‘foute’ Nederlanders, zij die met
de Duitsers geheuld hadden en NSB’ers.
Deze gevangenen moesten als straf op de
Staatsmijn Emma gaan werken. Maar ook
deze fijne locatie was helaas geen lang
leven beschoren.
VERHUIZING NAAR DE STEENBERG
In 1952 hingen er weer zware wolken boven
de Stutters, het troephuis moest plaats
maken voor een nieuwe straat die dwars
door hun home gepland was. Weer moest
er van hot naar haar verhuisd worden.
Zo ging dat niet langer! De leiding en
enige Stuttersvrienden, aangevuld met
verontrustte ouders namen het initiatief
voor de bouw van een compleet nieuw
troephuis op een eigen perceel. Allereerst
werd de Stichting tot behartiging van
de Stutters opgericht. Onder leiding van
voorzitter, dhr. van Dingstee en secretaris
dhr. G. Van Mameren werden gesprekken
gevoerd en gelobbyd bij gemeente en
Staatsmijnen.

De gemeente gaf niet thuis maar de DSM
liet zich niet onbetuigd en stelde een ruim
perceel ter beschikking en een houten
loods. Het grondstuk lag boven aan de
Zandbergsweg in Hoensbroek, op de hoek
met de Voorstraat (waar destijds nog
de asbest-wonigen stonden). Een fijne
locatie voor een scoutinggroep met het
Jeugrubbebos in de achtertuin.
Met veel leden inzet werd dit troephuis
gerealiseerd en hoewel het pas op 29
oktober 1955 officieel geopend werd, was
het wel al enige maanden eerder in gebruik.
Want in de zomer van 1955 vond de Schotse
scoutinggroep First Glasgow Groop, een
18 man sterke verkennersgroep die een
trektocht door Europa maakten, hier al
enige dagen onderdak. Om de officiële
opening een feestelijk tintje te geven trok
de 65 man sterke Stuttersgroep vanaf het
Ireneplein in Treebeek naar hun nieuwe
lokaal. De feestelijke stoet werd begeleid
door de verkenners drumgroepen van St.
Joris uit Heerlen en Sterre der Zee uit
Maastricht.
Dit nieuwe onderdak bood ongekende
mogelijkheden voor de vereniging Binnen
korte tijd werd op initiatief van mevrouw
Gordebeke de groep uitgebreid met een
welpengroep en een paar jaar later waren
de Stutters de eerste verkennersgroep in de
regio waar ook meisjes lid konden zijn.
In de jaren vijftig vertegenwoordigden de
scouts van de Steenberg diverse keren het
district Limburg op de nationale patrouille
wedstrijden van de NPV en wisten daar
vaker een ereplaats te behalen.
HET ZILVEREN BESTAANSFEEST
In mei 1962 vierde padvindersgroep
De Stutters haar 25-jarig jubileum. De
feestelijkheden werden ingezet met een
padvindersrevue in het Jeugdhuis in
Treebeek.
Op zaterdag 26 mei was er een receptie in
het troephuis waarbij ook hoofdcommissaris
van de Nederlandse Padvinders acte de
presente gaf. Na de drukbezochte receptie
werden de feestelijkheden besloten met

een mars door Hoensbroek, voorafgegaan
door de verkennersdrumgroep van de St.
Jans-parochie, St. Gerlachus.
MOEILIJKE JAREN EN DE FUSIE
Rond de jaren zeventig scheen de klad
te komen in het verkenners gebeuren.
Ledenaantallen liepen terug. Het leek het
erop dat het oubollige padvindertje spelen
zijn tijd gehad had. Maar verkenners blijven
nooit bij de pakken neerzitten. Oude
rivaliteiten tussen katholiek en protestante
verenigingen werden overboord gegooid,
de koppen bij elkaar gestoken en in 1973
pakten vier verenigingen zich samen,
fuseerden en gingen in het troephuis aan
de Zandbergweg verder in een door de
Stutters al eerder ingeslagen weg.
Verkenners en padvinders werden scouts en
de naam werd: Scoutinggroep de Stutters.
Door deze samenvoeging en de ledenaanwas
omdat ondertussen ook meisjes bij de
scouting mee konden doen, werd het
troephuis toch wel erg krap. Om de oudere
leden, de Voortrekkers, te huisvesten werd
in 1975 nog een blokhut aangekocht.
Maar…. de gemeente verleende geen bouwvergunning want de gemeente had die grond
nodig voor het nieuwe bestemminsplan van
de Steenbergwijk. Bovendien, zo kreeg men
te horen, zou binnen een paar jaar zou zelfs
het oude troephuis plaats moeten maken
voor deze nieuwe plannen.
EEN NIEUW TROEPHUIS
Opnieuw moest het Stichtingsbestuur met
de gemeente aan tafel gaan zitten en
bakkeleien over een nieuwe accommodatie.
De gemeente stelde al snel dat er 70.000
beschikbaar was voor een nieuw lokaal en
had een drietal percelen op het oog, waar
men in samenspraak een keuze uit zou
maken.
Maar zo soepel ging het toch niet. De
gemeente wilde in eerste instantie geen
stenen gebouw op het perceel, stelde zelfs
voor om de oude houten keet te verplaatsen.
Nog in juni 1976 kreeg de scouting een
schrijven dat voor eind 1978 het huidige
lokaal gesloopt zou worden.

EVEN VOORSTELLEN
Ik stel mij graag aan u voor. Mijn naam
is Wieteke Schroeders, sinds 1 juli
Gebiedsregisseur van Maria-Gewanden.
Daarnaast ben ik ook Gebiedsregisseur
voor de buurten Mariarade, Nieuw
Lotbroek,
Heerlerheide-Passart
en
Zeswegen-Nieuw Husken.
Ik ben geboren en getogen in Heerlen
en woon inmiddels al heel wat jaren in
Heerlen-centrum.

Maar ook deze soep werd niet zo heet
gegeten als opgediend en na lang
soebatten en onderhandelen kwam de
gemeenteraad in december 1977 met nieuw
bouwplan en de mededeling dat er geen
sloop zal plaatsvinden voor dat een nieuw
onderkomen klaar is. Doch, uiteindelijk
werd er helemaal niets gesloopt en niets
verplaatst, maar werd het oude troephuis
gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe
vleugel.
JUBILEUMFEESTEN EN UITBREIDINGEN
Tussen al deze bouwperikelen door werd
in 1977 toch nog op bescheiden wijze
het 40-jarig bestaansfeest gevierd, een
receptie in het Nederlands Hervormd
Jeugdhuis in Treebeek. Midden jaren
tachtig groeide de vereniging opnieuw uit
zijn voegen en werd in 1986 het troephuis
uitgebreid en het hele perceel opgeknapt.
Dit ruime troephuis bood ook de
mogelijkheid om in hun eigen home een
feest op touw te zetten en het gouden
jubileum in 1987 werd dan ook een groots
driedaags feest, afgesloten met een
drukbezochte receptie, alles in het eigen
troephuis.
EEN EIGEN HOME
Midden jaren negentig kreeg de vereniging
van de gemeente de mogelijkheid om
het perceel en troephuis te kopen. Een
eigen lokaliteit, de droom van menige
vereniging maar ook een grote investering
voor een scoutingclub.
Toch de stoute schoenen aangetrokken, de
schouders eronder en de hypotheek kon
geregeld worden, zelfs zo ruim dat nog
voor de eeuwwisseling een kroon op het
vele werk werd geplaatst.
Er werd een stenen nieuwbouw aan
de achterkant van het oude troephuis
geplaatst. Verkenners zitten echter nooit
stil en recentelijk nog werd de hele
voorgevel gerenoveerd.
Vind ons op www.stutters.nl en op
Facebook.

Ik werk sinds 2002 bij de gemeente Heerlen en heb me de afgelopen
jaren vooral bezig gehouden met de thema’s inkomensvoorziening
en armoedebestrijding.
Ik ben de afgelopen weken veel de buurten in geweest en heb met
allerlei mensen gesproken die dagelijks bezig zijn om het in hun
buurt leuker, gezelliger, mooier en veiliger te maken. Deze mensen,
jullie dus, steken hier enorm veel tijd en energie in en de resultaten
zijn vaak ronduit prachtig!
Ik heb er heel veel zin in om, samen met iedereen die zich hiervoor
inzet, te zorgen dat Maria-Gewanden een leuke plek om te leven
is en blijft.
Tot ziens in de buurt!
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TAIJI WORKSHOP IN HET SCHURENBERGER PARK
Op zondagmiddag 24 juni gaf Fionna
Bruring een Taiji workshop in het
Schurenberger Park
Het gras op het activiteiten terrein was
hiervoor netjeskort gemaaid. Ondanks dat
de thermometer 28 graden aangaf was het
toch aangenaam door de heerlijke lichte
bries die over het veld blies. De deelnemers
waren goed voorbereid naar het veld
gekomen door een een fles water mee te
nemen.
Fionna startte met de uitleg over wat Taiji
met je lichaam doet. We weten nu dat je
zoveel spieren gebruikt tijdens het lopen
van de ‘vorm’, dat je hiermee ook heel veel
calorieën verbruikt. Daarna vertelde ze
welke basispassen er zijn.

Hierna gingen de deelnemers aan de slag
met een aantal basispassen stap voor stap
uit te proberen en onder de knie te krijgen.
Deze oefeningen werden ondersteund door
mooie muziek.
Tijdens de oefeningen werd het drukker
op het park. Er waren mensen die niet zelf
aan de workshop wilde meedoen, maar wel
geïnteresseerd en nieuwsgierig waren. Ze
volgden alle gracieuze bewegingen van de
deelnemers.

Met opperste concentratie leverden de
deelnemers een mooi aanblik van het
synchroon lopen met vloeiende bewegingen.
Hier genoten niet alleen de deelnemers van,
maar zeker ook de toeschouwers.
Met als afsluiting een hartelijk applaus
voor Taiji docente Fionna Bruring en de
deelnemers van de workshop.

En zo hadden we een gezellige samenkomst
van buurtbewoners in het park.
Nadat alle basisoefeningen geoefend waren,
werd het tijd voor het echte werk namelijk
het lopen van vorm 24.

PERCEEL MARIA-GEWANDENKERK
VERKOCHT
Onlangs is de acte gepasseerd waarmee het perceel van de Maria-Gewandenkerk is
verkocht. Het gaat hierbij om het gehele perceel, dus zowel de voormalige kerk als de
twee woningen.
De besprekingen en alle perikelen daaromheen waren een intensief en tijdrovend traject.
Met de verkoop van dit perceel is na de verkoop van de voormalige Christus’ Koningkerk
met bijbehorende woning in Nieuw-Lotbroek, de tweede van de vier leegstaande kerken van
de parochiefederatie Hoensbroek verkocht. Ook de Maria-Gewandenkerk heeft een passende
herbestemming gevonden.
Sinds korte tijd is deze kerk met woningen in het bezit van dhr. Gert de Weerd, de uitbater
van het religieuze beeldenmuseum te Vaals. De bedoeling is dat binnenkort ook hier in deze
kerk een religieus beeldenmuseum komt.
De verwachting is dat dit beeldenmuseum ook veelal bezocht kan worden door de bezoekers
van kasteel Hoensbroek, daar
dit op steenworp afstand ligt.
Natuurlijk zijn aan de verkoop
van deze kerk alle restricties
verbonden die het Bisdom
nodig acht bij de verkoop van
een kerk.
De verkoop van de kerk geeft
de parochies van Hoensbroek
ook weer wat financiële
reserve, wat hard nodig was.
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