
 
Aan de onderscheiding Bene Merenti is 
een medaille hangend aan een lint in de 
pauselijke kleuren geel-wit verbonden. 

Na het afscheid van Rina Erven brak een 
spannende tijd aan voor het zangkoor omdat 
het niet gemakkelijk was een opvolger 
voor Rina Erven te vinden. Gelukkig heeft 
Marcel Kleinjans het nu op zich genomen de 
zanglijsters te begeleiden als dirigent.

De zanglijsters repeteren nu iedere 
woensdagavond met Marcel Kleinjans van 
19.30- 21.00 uur in BMV De Vlieger aan de 
Maria-Gewandenstraat 24 te Hoensbroek.

IN DIT 
NUMMER O.A.:

• Martin de Beer

• Buurtgenoot Lex

• Social Buurtteam

• Hoensbroekse Luisterliedjes 

• Tuinieren

• Open Dag  Adelante

RINA ERVEN 
NEEMT AFSCHEID!

NIEUWE WIJKAGENT!    
Maria-Gewanden/Terschuren heeft een 
nieuwe wijkagent. Jos Larue houdt sinds 
1 januari 2017 toezicht op dit gebied en 
werkt eraan om onze wijk veilig en leefbaar 
te houden. Tevens neemt hij gedurende 
een vooralsnog onbekende periode de wijk 
Mariarade voor zijn rekening. 

Jos heeft veel zin om te beginnen aan zijn 
werkzaamheden als wijkagent. Hij vertelt: 
“Na 18 jaar als wijkagent werkzaam te 
zijn geweest in de wijken Meezenbroek, 
Schaesbergerveld en Palemig te Heerlen 
was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Deze 
hoop ik te vinden in “mijn” nieuw gebied. 
Als wijkagent probeer ik zoveel als mogelijk 
aanwezig te zijn in de wijk. lk wil graag 
aanspreekbaar zijn voor de mensen, want 
zij weten als geen ander wat er speelt en 
leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren 
van de politie.”

“Buurtbewoners kunnen met structurele 
problemen en wijkgerelateerde vragen bij 
mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden 
uit vanaf het basisteam Heerlen. Ik ben te 
bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 
(lokaal tarief) . Als ik niet aanwezig ben, 
kunnen buurtbewoners een bericht voor mij 
achterlaten. Bel voor spoedgevallen met 
112. 

Lees verder op pagina 2 en maak kennis 
met Jos Larue.

Dirigente Rina Erven neemt afscheid van 
zangkoor de Zanglijsters en ontvangt de 
pauselijkeonderscheiding Bene Merenti 

Na 35 jaar het zangkoor de Zanglijsters 
geleid te hebben moest dirigente Rina 
Erven noodgedwongen afscheid nemen. 
Daarvoor was op 8 januari een plechtige 
H. Mis in de Grote sint Janskerk waarbij de 
Zanglijsters de Mis in een stampvolle kerk 
muzikaal omlijstte en Rina voor de laatste 
keer haar geliefde zangkoor dirigeerde. Na 
de H. Mis kondigde Pastoor van Dijck aan 
dat voor haar een kerkelijke onderscheiding 
was aangevraagd. 

Rina was daardoor duidelijk emotioneel 
verrast en op 1 februari daaropvolgend kreeg 
zij de ondercheiding met oorkonde daad-
werkelijk uitgereikt in het repetitielokaal, 
BMV De vlieger. Het was een heel 
emotionele gebeurtenis en tegelijkertijd het 
laatste samenzijn met het, haar zo geliefde, 
zangkoor de Zanglijsters.

De onderscheiding Bene Merenti wordt 
verleend aan personen die zich op 
opvallend verdienstelijke wijze inzetten 
voor Kerk en samenleving.
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Nieuwe dames zijn altijd welkom. 
Gemiddelde leeftijd tussen de 40-45 jaar.

U bent van harte welkom om eens 
vrijblijvend binnen te wandelen. Misschien 
tot gauw.
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TAKEN WIJKAGENT
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen 
zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar 
ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In 
samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, 
milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren 
en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent 
onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en 
maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden 
problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat 
aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit 
de buurt van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen 
over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op 
met uw wijkagent.

KIJK OP WWW.POLITIE.NL
Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn buurt, vindt u alle informatie 
over uw wijk en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.

Onze nieuwjaarsreceptie, ondanks de verschrikkelijke ijzel, heel 
goed geslaagd. Meer dan 100 personen hebben de barre en koude 
tocht over de gladde straatstenen naar De Vlieger gewaagd. 

We zijn aldaar op geestige en ouderwetse wijze toegesproken 
door Pieternel en Thomasvaer en hebben in hun bewoordingen de 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar aan ons laten voorbijgaan. 

Er is gezongen en er zijn verhalen voor gelezen. Een boeiend 
samenzijn. Door allerlei lieve buren werd  geholpen, vele handen 
maken immers licht werk, waarvoor onze hartelijke dank. Met 
name mag vermeld worden dat ook de leerlingen van de school 
voor anderstaligen  aan de Steenkoolstraat flink de handen uit de 
mouwen hebben gestoken.  

En mensen van Radar, Philadelphia en Alcander hebben 
meegeholpen.  Dit was allemaal zo leuk en hartverwarmend dat we 
nu al uit zien naar een herhaling van deze receptie. 

Maar eerst wensen we iedereen nog een prachtig nieuw jaar, dat 
2017 maar vol boeiende ontmoetingen mag zijn in onze buurt! 

               

NIEUWJAARSRECEPTIE

BUITENRING
Wist je dat er een uitkijkpunt is waar je de werkzaamheden 
voor de Buitenring kunt volgen?

In Nuth zijn is men bezig met de reconstructie van de Randweg 
(N298) tussen Kathagen (gemeente Nuth) en de Zandbergweg 
(Hoensbroek, gemeente Heerlen). Dit deel van de N298 wordt 
verbouwd tot Buitenring. 

Een behoorlijke ingreep omdat de Buitenring hoger komt te 
liggen dan de bestaande Randweg én omdat deze door het 
natuurgebied Geleenbeekdal gaan. Het verdiept gelegen deel 
van de Buitenring in Vaesrade sluit daar direct op aan. De 
contouren liggen er inmiddels. Komend jaar gaan worden daar 
rotondes en een viaduct gebouwd die aan zullen sluiten op 
de Buitenring. 

U kunt het werk goed bekijken vanaf het uitkijkpunt bij de 
Rozenstraat in Vaesrade.
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Wat hebben nieuwewerkgelegenheids-
initiatieven opgeleverd voor inwoners van 
Hoensbroek?
“Wat arbeidsplaatsen betreft hebben we 
de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in 
Avantis en Trilandis. Denk hierbij aan 
Medtronic dat gaat uitbreiden met een 
medisch logistiek centrum en Doc Morris 
dat vorig jaar is geopend. Maar er is ook 
nieuwe werkgelegenheid gecreëerd door 
Assist en Abbott. Daarvan weten we 
precies hoeveel arbeidsplaatsen het heeft 
opgeleverd. Natuurlijk komt ook VDL/
Nedcar in beeld. Dat heeft een grote boost 
gegeven aan de werkgelegenheid, ook 
voor Heerlen en Hoensbroek. 160 mensen 
met een bijstandsuitkering hebben daar 
nu een contract gekregen, hoewel ik de 
exacte aantallen voor Hoensbroek en Maria-
Gewanden niet ken.”

Een grote werkgever in Maria-Gewanden 
is Adelante. Kun je iets vertellen over de 
betekenis van zo’n grote organisatie in de 
wijk?
“Adelante is de afgelopen jaren behoorlijk 
uitgebreid en gerenoveerd en binnenkort 
wordt er een unieke handbike-baan 
geopend. Dat trekt nieuwe cliënten naar 
Adelante en daardoor ontstaan er wellicht 
ook  nieuwe mogelijkheden voor de buurt. 
We denken na of er een verbinding gemaakt 
kan worden tussen Adelante en het centrum 
van Hoensbroek, bijvoorbeeld door er 
voorzieningen voor revalidanten te maken.”

Op 5 november was Martin de Beer 
aanwezig tijdens de boomplantdag 
in het Schurenberger Park. In zijn 
bestuursportefeuille zit onder andere 
economie en werkgelegenheid. Welke 
relatie is er tussen zijn portefeuille en 
ontwikkelingen in Maria-Gewanden?
Martin is geboren en getogen in 
Heerlerheide en kwam na een kort uitstapje 
bij het ministerie in Den Haag terug naar 
het zuiden. 

Waarom naar Hoensbroek?
“Dat had met mijn ambitie te maken. In 
2010 wilde ik heel graag gemeenteraadslid 
worden. Ik vond dat ik wat kon betekenen 
voor dit stadsdeel. Het is leuk om er te 
wonen en een prima plek om je netwerk te 
kunnen verbreden.”
Je wilt bedrijvigheid aan de stad binden zeg 
je op de website van gemeente Heerlen. 

Wat betekent dit voor Hoensbroek en 
Maria-Gewanden?
“Net als Heerlen heeft ook Hoensbroek 
steeds meer met leegstand te maken. Dat zijn 
hele zichtbare problemen. Samen met het 
centrummanagement en stichting Streetwise 
willen we gerichter en strakker gaan werken. 
Ook investeren we in bedrijventerrein de 
Koumen door bedrijven te faciliteren. Voor 
Hoensbroek en dus ook voor Maria-Gewanden 
is de bredere omgeving echter belangrijk.”

INTERVIEW: 
 WEThoudER MaRTIN dE BEER

Is er misschien een rol weggelegd voor de 
buurtstichting of buurtgericht werken?
“Ja, dat zou kunnen. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan activiteiten die specifiek 
zijn voor die doelgroep en die je ook kunt 
organiseren voor de wijk. Die zou je dan 
kunnen koppelen aan Adelante. Of dat 
Adelante iets kan doen op haar terrein 
voor de buurt. Een verkenning is daar zeker 
mogelijk.
En uiteraard is er het kasteel met zijn 
prachtig gebied er omheen. Je zou daar 
meer kunnen doen met toerisme en daar 
zijn we ook mee bezig: het karakter van 
het kasteel versterken. We zijn met een 
horecaondernemer in gesprek die daar een 
goed restaurant wilt laten draaien. Maar 
je zou ook de buurt gebruik kunnen laten 
maken van de faciliteiten en het gebied er 
omheen. Ik heb niets concreets voor ogen, 
maar ik kan me voorstellen dat je in een 
gesprek met de buurt best wel wat ideeën 
zou kunnen laten opborrelen.”

Wordt er iets gedaan met de verkeers-
drukte in de wijk en wat betekent de 
Buitenring voor Maria-Gewanden?
“Het verkeer in Hoensbroek hoopt zich 
op. Dat is een zorg en we kijken dan ook 
hoe je verkeersstromen beter zou kunnen 
leiden. Op den duur zal de verkeersdruk 
in het centrum gaan afnemen, maar er is 
inderdaad nu nog veel sluipverkeer. De 
Buitenring gaat voor verlichting zorgen. 
Qua economische ontwikkeling zal Maria-
Gewanden er weinig van merken, net omdat 
we het unieke groene karakter van de wijk 
willen behouden. Wel is het zo dat de 
bedrijvigheid verderop langs de Buitenring 
tot nieuwe vestigingen en dus ook tot meer 
werkgelegenheid kan leiden.”

Lees verder op pagina 4

Door Hans Ermers
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Vervolg interview met Martin de Beer

Heb je met betrekking tot de aanleg van de Buitenring en het 
verdwijnen van ‘groen’ nog een geruststellende gedachte voor 
Maria-Gewanden?

“Ja. De aanleg van de Buitenring levert ook natuurcompensatie 
op. Er wordt veel meer groen terug geplant dan het groen 
dat verdwijnt. Maar het levert in de toekomst ook minder 
verkeersdrukte op in de bestaande infrastructuur. 
Dat is op dit moment een ratjetoe: wegen van voormalige mijn 
naar de andere voormalige mijn. Met de Buitenring wordt het veel 
overzichtelijker. Het gaat er uiteindelijk om hoe de ontwikkeling 
straks in het hele gebied uitpakt.”

Wat zou je zelf van mensen uit Hoens-broek, Maria-Gewanden 
willen weten?

“Ik vind het heel leuk om te weten waar mensen mee bezig zijn en hoe 
ze anderen inspireren en zo de identiteit van Hoensbroek vormen. 
Niet alleen via bijvoorbeeld de Heemkundevereniging, maar ook 
op het gebied van sport. Laatst was ik bij handboogvereniging 
Willem Tell aan de Randweg. Wist je dat dit een zeer bloeiende 
sportvereniging is en zelfs de oudste sportvereniging van de 
gemeente Heerlen met het originele vaandel uit ‘achttienhonderd 
zoveel’, én een wereldkampioen? Dat zou veel meer uitgedragen 
mogen worden.

Maar ook ondernemers, mensen die van thuis uit ondernemen. 
Jonge mensen die een internetwinkel hebben met dozen vol 
producten tot aan het plafond die ze verkopen.  Dat soort verhalen 
zou ik graag horen. Dingen die ontstaan zonder dat je er beleid 
op maakt of regels aan hoeft te verbinden. Erg leuk en inspirerend 
om te zien.”

Kun je wat vertellen over burger-initiatieven zoals het 
Schurenberger Park, het Ridder Hoen Park of het Sjef Diederen 
plantsoen?

“Wij omarmen die initiatieven heel graag. In de regio hebben 
we te maken met een behoorlijke bevolkingskrimp. Grondstukken 
komen vrij en het simpelweg inzaaien en er een plantsoen van 
maken kost veel geld voor onderhoud. 

We stellen die gebieden ter beschikking aan de buurt, dus niet 
van achter een bureau. De vraag is of mensen het dan oppakken. 
Het Schurenberger Park past helemaal in die filosofie. Het geeft 
saamhorigheid. Tijdens de boomplantdag op 5 november merkte 
ik niet alleen dat iedereen een schop en gieters meenam, maar 
vooral dat mensen met elkaar in contact kwamen. Ik vond dat 
heel erg mooi om te zien. 

Het gaat er niet alleen om dat een grasveld opnieuw wordt 
ingericht, maar dat het een sociaal aspect heeft. Er komen 
contacten uit voort en we activeren mensen die zo maatschappelijk 
actiever worden. Voor sommigen is dat een opstap naar een nieuw 
sociaal netwerk dat wellicht leidt tot een nieuwe baan of een 
reïntegratieproject."

"Voor Hoensbroek hoop ik dat het 
dorpse karakter behouden kan 
blijven en dat het kasteel een veel 
prominentere rol zal gaan krijgen.”  

WORKSHOP FOTOGRAFIE
HAK gaat in april en mei van dit jaar een workshop fotografie 
aanbieden waar amateurfotografen op een simpele manier onder 
deskundige leiding kennis kunnen maken met de cameratechniek, 
het zoeken naar motieven en  het bewerken van foto’s.

Inhoud workshop:
2 workshops van 2 uur: basiskennis toestel met opdracht.
2 workshops van 2 uur: Motieven zoeken met opdracht.
2 workshops van 2 uur:  foto’s selecteren en bewerken.
1 presentatie werken gastfotografen.
1 Expositie.

Eigen bijdrage:  
€ 5,00 p.p. per deelnemer per dagdeel van de workshop.
Aan het einde van de workshops krijgt iedere deelnemer een 
(aantal) afgedrukte foto’s van hun eigen materiaal.

ER KUNNEN MAXIMAAL 10 DEELNEMERS 
MEEDOEN, WEES ER DUS VLUG BIJ!

Wat heeft u nodig?
Een instelbaar fototoestel, digitaal of spiegelreflex (geen 
smartphone), laptop.

Aanmelden of meer informatie via info@mariagewanden.nl
of tel. 045 5216565
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BUURTGENOOT
Wie loopt er over straat, wie gaat daar aan de 
overkant, met zijn hondje? Iemand die al jaren in 
onze buurt woont. Wat doet hij eigenlijk? Wie is 
hij?

Onze buurtgenoot Lex is een bijzondere man. Hij 
is in staat om zijn leven te verbeelden, om 
uitdrukking te geven aan zijn innerlijke belevings-
wereld.  Hij schildert, onderzoekt de wereld, de 
lagen in landschappen en in gezichten, worstelt 
met kleur en vorm, verwerkt zijn indrukken, en 
vertelt uiteindelijk zijn  verhaal met verf en kwast.  
Het zijn prachtige verhalen waar je deelgenoot 
van kunt worden. 

Ben je nieuwsgierig? 
We houden u op de hoogte van zijn 
tentoonstellingsprogramma. Je kunt ook in een 
van zijn Kijkschriften op internet kijken (nl.blurb.
com >boekwinkel >alle categorieën >zoeken op: 
Lex van Soest). 

Er zal een wereld voor je open gaan. Leerzaam. 
Voor wie verder wil kijken dan de oppervlakte.

VOORKOM FINANCIEEL MISBRUIK VAN OUDEREN 

Leer hier de risico’s herkennen en wat je kunt doen.
We worden allemaal ouder. En vaak komt het voor dat we dan afhankelijk worden van anderen voor 
huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Dit brengt risico’s met zich mee. 
Lang niet alle ouderen zijn kwetsbaar, maar het is belangrijk om mogelijke risico’s tijdig te signaleren. 
Wanneer we de risico’s herkennen, kunnen we deze met ouderen bespreken.

Wat is financieel misbruik van ouderen?
Financieel misbruik is het ongeoorloofd gebruik van bezittingen 
van een oudere. Ongeoorloofd betekent dat het niet mag. Diefstal 
van geld of sieraden, pinpasfraude, misbruik van machtigingen en 
gedwongen testamentwijziging zijn voorbeelden van financieel 
misbruik. Financieel misbruik begint meestal klein. Maar kan al snel 
ernstige vormen aannemen.

Welke signalen kunnen wijzen op financieel misbruik?
• betaalachterstand: huur, energie, rekeningen, geldgebrek
• weigeren informatie te geven over financiële omstandigheden
• ontbreken van geld en/of goederen
• onverklaarbare geldopnames of kosten
• verdwijnen van waardevolle spullen
• afgesloten van gas en elektra
• brieven van incassobureaus

Ik maak me zorgen om een oudere
Misschien heb je wat signalen opgevangen. Goed dat je aandacht 
besteedt aan het signaal dat je hebt opgemerkt. Je kunt iets doen 
door alert te reageren op een signaal, ook als je het niet zeker weet. 

Dit is wat je kunt doen:
Praat met de oudere
Als je vermoedt dat een oudere die je kent financieel wordt 
misbruikt, is het goed dat je erover begint. Dit kan moeilijk zijn, 
omdat je meestal niet weet wat er precies aan de hand is. 

Daarnaast kan een slachtoffer zich schamen en het probleem 
verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat jouw 
vermoeden niet klopt. Toch is het beter om daar achter te komen. 
Als er wel sprake is van financieel misbruik, kun je samen de 
volgende stap bespreken of misschien zelf een oplossing bieden.

Bel Veilig Thuis op 0800-2000
Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken 
heeft met financieel misbruik. Wil je advies en hulp voor iemand 
anders? Bel ons en je kunt je vragen stellen of je hart luchten. 
Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar jouw 
verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een 
rij, beantwoordt jouw vragen en geeft je advies. Ook kijkt de 
hulpverlener samen met jou welke professionele hulp er nodig is. 
Als je wilt, kun je anoniem blijven. Bel 0800-2000 
(gratis en 24/7 bereikbaar).



- 6 - - 7 -

Beste mensen,

Door de Stichting Buurtbeheer Maria-
Gewanden ben ik gevraagd een klein stukje 
over mezelf te schrijven waarin ik mijzelf 
voorstel. Aan dat verzoek kom ik graag 
tegemoet.

Mijn naam is Remko van Hummel. Namens 
de gemeente Heerlen ben ik in Maria-
Gewanden de nieuwe stadsdeelcoördinator. 
Die functie vervul ik overigens ook voor 
de rest van Hoensbroek. Dat werk doe ik 
al sinds de zomer van 2006, maar het is 
pas sinds januari van dit jaar dat ik in 
Hoensbroek actief ben. In de voorgaande 
jaren ben ik stadsdeelcoördinator geweest 
in Heerlen-Zuid en Heerlerheide.

De stadsdeelcoördinator werkt namens de 
afdeling Beheer en Onderhoud als eerste 
aanspreekpunt voor bewoners, maar ook 
voor buurtorganisaties, woningcorporaties, 
politie en andere partijen die een belang 
hebben bij of in de openbare ruimte. Hij 

SOCIAAL BUURTTEAM 
MARIA-GEWANDEN
Stand-By in Maria-Gewanden 
  
Voor wie is het sociaal buurtteam? 
Dit team is er voor jong en oud, voor iedereen die in Heerlen 
ondersteuning of advies nodig heeft op het gebied van zorg, welzijn, 
opvoeden, opgroeien of meedoen in de maatschappij. 

Wanneer klopt U bij het Sociaal Buurtteam aan? 
Bij het Sociaal Buurtteam kunt u terecht voor kleine en grote vragen.  
Bijvoorbeeld vragen over: 
• de opvoeding van uw kind; 
• problemen met uw kind op school; 
• problemen in uw relatie; 
• inkomen, werk of schulden; 
• vrijwilligerswerk in debuurt, contact met anderen; 
• zelfstandig (blijven) wonen, eenzaamheid, zorg of welzijn. 

U kunt niet alleen bij het team aankloppen als u zelf vragen heeft, 
maar ook als u zich zorgen maakt over iemand uit uw omgeving, een 
kind, familielid of buurman bijvoorbeeld. 

Het Sociaal Buurtteam is onderdeel van de buurt en wil samen met 
buurtbewoners werken aan een prettige buurt. U kunt daarom ook bij 
het Buurtteam terecht met tips en goede ideeën die het wonen in uw 
buurt plezieriger maken. 

Uw Sociaal 
Buurtteam 

SOCIALE BUURTTEAMS HEERLEN: 
T 045-5604004  
E info@sociaalbuurtteamheerlen.nl

Teamleden Sociaal Buurtteam  
Mariarade / Maria-Gewanden
Kirsten Hoefsloot Alcander jeugdconsulent  
06-14880711 // khoefsloot@alcander.nl 

Martin Driessen Alcander maatsch. werker  
06-55515336 // 045-5602525  
mdriessen@alcander.nl (ma, di, do, vrij)

Lonneke Scholten  
Meander wijkverpleegkundige  
06-42941724   
lonnekescholten@mgzl.nl (ma. t/m do)

Laurette Kleintjens 
Meander wijkverpleegkundige  
06-28229495   
laurettekleintjens@mgzl.nl  (ma, di, do)

Katrien Vandersteen 
Gemeente consulent WMO  
06-12536364 // 045-5604830  
k.vandersteen@heerlen.nl  (ma t/m vrij)

probeert met betrekking tot de openbare 
ruimte zo goed mogelijk de verbinding 
te maken tussen de gemeente, bewoners 
en andere partijen. Welke wensen zijn er 
precies en hoe kan de gemeente daaraan 
tegemoetkomen? Waar in de openbare 
ruimte bevinden zich knelpunten? Welk 
groot onderhoud is er gepland? Maar ook 
als mensen zelf een deel van de openbare 
ruimte willen onderhouden, kunnen zij 
zich bij de stadsdeelcoördinator melden. 
Samen kijken we dan welke mogelijkheden 
er zijn.

Ik heb er veel zin in om me in een – voor mij 
– nieuw deel van de stad in te zetten. Elke 
buurt heeft zijn eigen specifieke kenmerken 
en die leer ik ook in Maria-Gewanden graag 
kennen. Daarnaast ontmoet je uiteraard 
weer andere mensen. Ik hoop in ieder 
geval dat ik een positieve bijdrage kan 
leveren aan uw woongenot. Het beheer 
en onderhoud van de openbare ruimte 
draagt daar immers voor een flink deel aan 

bij en als stadsdeelcoördinator 
vind ik het mijn taak daarbij 
zo veel mogelijk uw wensen als 
bewoner te kennen. Alleen dan 
kan de gemeente daarmee zo goed 
mogelijk rekening houden.

Wellicht tot ziens!

Remko van Hummel
Stadsdeelcoördinator Hoensbroek, 
gemeente Heerlen

NIEUWE STADSDEELCOÖRDINATOR VOOR MARIA-GEWANDEN
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NIEUWS UIT DE JULIANA 
BERNHARDLAAN
In de zomer van 2016 vierde de Juliana Bernhardlaan het 
eerste lustrum van hun zomeractiviteiten. Vijf jaar geleden 
ontmoetten vier straatgenoten elkaar bij toeval op een feest. 
Daar ontstond spontaan het idee om iets voor de lange, brede, 
Juliana Bernhardlaan te organiseren. Een eerste aktiviteit vond 
al snel plaats in de Koffiepot. Veel  JBers hadden gehoor gegeven  
aan de uitnodiging en er was dan ook een grote opkomst. 

Reden om door te gaan met dit initiatief. Het organiserend 
team werd uitgebreid en bestaat sindsdien uit 10 enthousiaste 
personen. De zomeractiviteit is meestal een gezellige bbq op 
een pleintje achterom . Dat pleintje wordt gezellig aangekleed 
en zo onstaat al snel een gemoedelijke en ontspannen sfeer. 
Voorafgaand aan de barbecue wordt gezamenlijk het JBlied 
gezongen en worden de gasten getrakteerd op een cultureel 
evenementje, betrekking hebbende op Hoensbroek. Zo was 
er een PowerPointpresentatie door Hein Giesen van de 
Heemkundevereniging met oude foto’s en wetenswaardigheden 
over de Juliana Bernhardlaan, een rondleiding in het Kleine 
kerkje door Bernard Grothues, een lezing over de Bokkenrijders 
in Hoensbroek door Hein Bisschops,  een optreden van de 
Breuker Shantyzangers en last but not least een optreden van 
Jean Rosbeek met zijn zoon Ivo Rosbeek. 

De JBers kunnen uiteraard ook zelf ideetjes voor activiteiten 
aandragen. Zo is er al een mooie wandeling in Hoensbroek en 
omstreken georganiseerd. Ook hiervoor bleek veel animo.

Inmiddels is er een buurtapp aangemaakt en veel JBers hebben 
zich hier voor aangemeld. Samen proberen we de buurt veilig 
te houden en kunnen we elkaar aanspreken daar waar nodig.

Sinds een aantal jaar organiseert het feestcomité ook een 
gezellige kerstborrel op hetzelfde pleintje. Vuurkorven, 
kerstbomen, kaarsen, de kerstman zelf, alles wordt eraan 
gedaan om de winterse kerstsfeer te verhogen. Onder het genot 
van een glaasje glühwein en een stukje kerstbrood verheugen 
we ons samen op de naderende kersttijd.

Dit jaar werd de kerstborrel opgeluisterd door het JB Choir, 
een aantal enthousiastelingen die tijdens de zomerbarbecue 
spontaan besloten een koortje op te richten om tijdens de 
kerstborrel een aantal kerstliederen ten gehore te kunnen 
brengen. Onder de bezielende leiding van een echte musicus 
uit de straat lukte dit wonderwel! Het koortje oogstte dan ook 
waardering alom. 

Het spontaan opgevatte initiatief van vijf jaar geleden heeft de 
Juliana Bernhardlaan veel moois gebracht. Samen verheugen 
we ons dan ook op de komende periode! 

OP NAAR HET TWEEDE LUSTRUM.

FOTOWORKSHOP APRIL/MEI
AANMELDEN: INFO@MARIAGEWANDEN.NL

LUISTERLIEDJES  
8 MAART //19.00 UUR

D’ENGELENSAEL - HOOFDSTRAAT 214

AANMELDEN: INFO@MARIAGEWANDEN.NL

PLANTDAG  
11 MAART

SCHURENBERGERPARK - RANDWEG
AANMELDEN: SCHURENBERGERPARK@

MARIAGEWANDEN.NL

PLANTJESDAG  
22 APRIL

SCHURENBERGERPARK - RANDWEG

AANMELDEN: INFO@MARIAGEWANDEN.NL
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Woensdagavond 8 maart houden we een voorbereidings-
bijeenkomst om samen met muzikanten en dichters een nieuw plan 
te maken. Ons idee is om een CD te maken met een verzameling 
Hoensbroekse Luisterliedjes. Dit willen we in 2017 gestalte geven.

Wat betreft teksten gaan we op zoek bij dichters die in het verleden 
in Hoensbroek hebben geleefd en gewerkt, zoals Bertus Aafjes en 
Pé Hawinkels. Daarnaast verzamelen we teksten van hedendaagse 
dichters als Herman Coenen en Ricardo Frederiks. Tevens gaan we 
workshops organiseren waarin kinderen, volwassenen en ouderen 
worden gestimuleerd tot het schrijven van teksten.

Muzikaal richten we ons op componisten, klassiek en modern. Het 
zal erom gaan, teksten en composities bijeen te brengen in een serie 
luisterwaardige liedjes, die samen het geheel van een CD kunnen 
vormen. In de herfst van 2017 zal het dan hopelijk gereed liggende 
materiaal in een reeks studio-opnames worden opgenomen.

De Luisterliedjes kunnen ervoor zorgen dat mensen elkaar meer gaan 
zien en waarderen, elkaars verschillen gaan erkennen als onmisbare 
bijdragen aan een rijk geheel. De liefde voor de omgeving, de natuur 
in deze streek, de menselijke geschiedenis die er zichtbaar en 
onzichtbaar ligt opgeslagen, kan erdoor groeien, evenals het besef 
van de potentie die in deze omgeving aanwezig is om haar meer dan 
ooit een menselijk gezicht te geven.

Voor een CD als deze zijn velerlei liedvormen denkbaar. Het 
belangrijkste criterium voor kwaliteit zien wij in echtheid en 
zuiverheid. Het lied moet overtuigen, een verhaal vertellen dat in 
de oren en het hart van de luisteraar aankomt en daar iets doet 
bewegen, iets op gang brengt. Het mag rauw zijn, uitbundig, 
ingekeerd, teder, als het maar oprecht is en getuigt van overgave. 
Dit geldt zowel voor de tekst als voor de muziek. Beide treden hier 
immers samen als eenheid op.

Kom meedenken en -praten op 8 maart om 19.00 uur.

LOCATIE: D’ ENGELENSAEL
HOOFDSTRAAT 214 HOENSBROEK
INFORMATIE: INFO@MARIAGEWANDEN.NL

T.T.V. HOENSBROEK VIERT 
DIT JAAR HAAR 50 JARIG 
JUBILEUM
Tafeltennisvereniging Hoensbroek,  voortgekomen uit de 
Stichting Sport en Spel,  viert dit jaar haar gouden jubileum.
Een Hoensbroekse vereniging waar sportiviteit en gezelligheid 
op een mooie wijze gecombineerd worden. 

Iedere dinsdag- en donderdagavond wordt er met veel inzet en 
enthousiasme getafeltennist in de sportzaal bij de basisschool 
De Vlieger aan de Maria-Gewandenstraat 24 te Hoensbroek. Na 
afl oop van iedere training is er een gezellig samenzijn.

Gedurende dit jubileumjaar zijn er allerlei activiteiten voor 
leden en oud – leden waaronder een reünie. De vereniging is 

hiervoor op zoek naar oud-leden TTV Hoensbroek (voorheen TTV 
Sport & Spel). U vindt (verdere) informatie over TTV Hoensbroek, de 
sportieve prestaties, de activiteiten, het jubileum etc. via de website 
www.ttvhoensbroek.nl Sportiviteit, saamhorigheid  en gezelligheid 
staan bij TTV Hoensbroek voorop!

INLOOPDAG
Op zondag 9 april a.s. houdt TTV Hoensbroek een inloopdag.  
Belangstellenden kunnen deze dag in de sportzaal van basisschool De 
Vlieger vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur kennis komen maken met de 
tafeltennissport waarbij u tevens de gelegenheid krijgt om zelf eens 
een balletje te slaan. Er vindt die dag een onderling toernooi plaats 
waarbij de meeste leden aanwezig zullen zijn.  

CONTACT OUD-LEDEN
Om in contact te komen met oud-leden waar wij geen e-mail adres van 
hebben, verzoeken wij hen om een mail te sturen naar:
wim@ttvhoensbroek.nl. U krijgt dan een mail terug met meer info.
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TUINIEREN EEN PRACHTIGE 
HOBBY
Bent ook zo blij dat de lange, donkere winter voorbij is? Dat de 
warme zon het bloed weer laat kriebelen? De natuur komt weer 
tot leven. Bloemen kleuren de grond, vogels zingen hun hoogste 
lied, bomen bloeien en krijgen frisse groene bladeren. Kortom: de 
lente is er. 

Dan wil je niet meer binnen zitten, maar er op uitgaan en genieten 
van de natuur. Er wordt weer volop gefietst, gewandeld en de tuin 
krijgt alle aandacht. Ook in de volkstuinvereniging Jeugrubbenhof 
maken tientallen tuinders hun spieren weer los. Ze maken hun tuin 
klaar voor het nieuwe seizoen. Er wordt gespit, geharkt, geplant 
en gezaaid. De bijtjes van onze imker zijn al druk op zoek naar 
nectar in de bloeiende bomen en bloemen. Tuinders geven elkaar 
tips en hopen dat de prei nog dikker en de tomatenoogst nog 
groter wordt dan vorig jaar. In de volkstuin tuinier je alleen, maar 
je bent niet alleen. Het sociale contact is groot. Het maakt niet 
uit waar je vandaan komt of hoe je leeft, in de tuin is iedereen 
tuinder. En tuinders helpen elkaar. Er zijn doorgewinterde tuinders 
met een jarenlange ervaring en tuinders die op zoek zijn naar tips 
en adviezen. Nieuwe tuinders vinden hulp bij de steungroep van 
Jeugrubbenhof. 

Zelf tuinieren is veel mooier dan op TV naar een programma over 
tuinieren kijken. En dat kan in onze volkstuinvereniging. Van de 
70 tuintjes zijn enkele nog vrij. Iedereen kan zich aanmelden om 
lid te worden. Een tuintje is ongeveer 100 m2 groot. Over het hele 
complex liggen waterpunten. Elke tuinder betaalt jaarlijks voor het 
gebruiken van de tuin. 

Meer informatie vindt u op de website www.jeugrubbenhof.nl. 
En met onze secretaresse,  mevrouw B. Bastings – Pinxt, kunt u 
telefonisch contact opnemen: 045 – 5 22 29 95.

Als tuinder zult u zien dat tuinieren een prachtige hobby is.

UNIEK IN LIMBURG: INZET OP 
GEBIED VAN VEILIGHEID
OOK BAANBREKEND WERK MAAKT HEERLEN VEILIGER

Sinds 2016 worden deelnemers van Baanbrekend Werk ingezet 
om Heerlen veiliger te maken. In een unieke samenwerking met 
de afdeling Integrale Veiligheid van gemeente Heerlen zorgen zij 
voor extra ogen en oren, maar ook voor extra handen op straat. 
Omdat de inzet van Baanbrekend Werk in veiligheidsprojecten 
succesvol gebleken is, wordt deze binnenkort uitgebreid.

Baanbrekend Werk zet mensen met een bijstandsuitkering in 
op verschillende terreinen om zodoende arbeidsvaardigheden 
op te doen. In 2016 is een project gestart waarbij deelnemers 
ingezet worden op gebied van veiligheid in de openbare 
ruimte. Zij fungeren letterlijk als extra ogen en oren op het 
parkeerterrein Nieuw Eyckholt en dat van Zuyd Hogeschool. 

Uit de eerste evaluatie van het project blijkt de preventieve 
aanwezigheid van Baanbrekend werk op parkeerterreinen 
succesvol te zijn. Het aantal vernielingen, auto-inbraken en 
autodiefstallen is er sindsdien significant gedaald. Waar er in 
2015 nog 9 auto’s werden gestolen op parkeerplaats Nieuw 
Eyckholt, was dit in 2016 gedaald naar 2 auto’s. Het aantal 
vernielingen aan auto’s nam af van 2 gevallen in 2015 tot 0 
gevallen in 2016.

Vanwege het succes wordt daarom op korte termijn ook het 
parkeerterrein van de Woonboulevard meegenomen in het 
project.

Win-win situatie
Volgens burgemeester Ralf Krewinkel past de inzet van 
Baanbrekend Werk naadloos bij het nieuwe veiligheidsbeleid in 
Heerlen: ‘Inwoners en bezoekers moeten zich veilig voelen, ook 
als ze parkeren in onze stad. De inzet van bijstandsgerechtigden 
hiervoor is een win-win situatie: deelnemers doen relevante 
werkervaring op en Heerlen wordt er veiliger van.’.

Extra handen
Baanbrekend Werk levert in deze veiligheidsprojecten niet 
alleen extra ogen en oren, maar ook extra handen op straat. Zo 
zijn in 2016 maar liefst 2100 van de in totaal 3200 brandkranen 
in Heerlen gecontroleerd door deelnemers. In 2017 zullen 
alle brandkranen in Heerlen gecontroleerd en gecheckt zijn. 
Normaal gesproken worden brandkranen eens in de drie jaar 
gecontroleerd door WML.

De inzet van Baanbrekend werk op gebied van veiligheid vloeit 
voort uit de nieuwe kadernota Integrale Veiligheid die in 2016 
door de raad is vastgesteld.
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Henk
‘t is donker weer hier in het zuiden
de avondklok is al vroeg aan ’t luiden
de luister van het feest van licht
de zonnewende was in zicht
we vieren hier nu vree op aarde
en maken van ons hart een gaard

Jolanda
Ja, Henk, dat heb je goed gevonden
Want wat wij met zijn allen konden
Dit jaar in Hoensbroek, dat was kras
We liepen samen in de pas!
We plantten bomen in een park
Dat eerst een veld was, vóór ’t gehark

Henk
Zeg, Jolanda, we geven blijk van vrede!
En delen dat bewoners mede:
Geef vriendschap, hoop en liefde ook
En laat zo veel mogelijk het gestook
Over de fouten van de ander
(Over die ene van Alcander

Jolanda
of over die raren uit de stad)
De een doet dit, de ander dat
We zingen, dansen, tekenen fijn
Zonder de vormen van venijn
Die anderen elders steeds vertonen
Wij kunnen vredig samen wonen 

Henk
Hey, Jolanda, is dat nou niet heel erg knap
We geven ruimte stap voor stap
En leren om elkaar te geven
Om samen naast elkaar te zweven
En dat niet nu in t nieuwe jaar
Maar álle dagen van het jaar

Jolanda (begint vriendelijk, dan geïrriteerd)
Ja, dat getuigt ons ook die stal,
maar Henk, je hing alweer die bal
als alle jaren fout en raar,
verknoeide ook weer het englenhaar
dat moet -naar kunst- per tak gespreid,
de lampjes, Henk, zijn fout gereid

Henk
kritiek dus weer, Jolanda, als altijd
wat ik ook doe: het is weer nijd
met leedgevoel moet ik bezien
dat smaak hier faalt, mijn grote vriend
en dat terwijl nu juist dit tij
verenigen moet, ja, Jou en mij

Jolanda
die enigheid waar jij van rept,
daar voel ik mij vaak door genept,
de wereld is zo bot en stom
Jouw hang naar pais: daar lach ik om,
er is geen orde en geen recht,
dat is niet moeilijk uitgelegd

Dit stuk werd voorgedragen door onze voorzitter Henk Ghijsen en bestuurslid Jolanda Ermers tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari. Een overpeinzing op rijm van het afgelopen jaar in onze wijk.

Henk
Je denkt nu aan 't Maankwartier,
Daar waar men rept van nieuw vertier,
Waar wij in Hoensbroek kijken gaan
Als zagen wij nog nooit een maan
maar Heerlen gaat steeds meer op
in Europees verband, aan ‘s werelds 
top

Jolanda
Jij snapt er, dacht ik, minder van
dan in de straat de middelman.
die Huismans belazert toch de kluit!
En wie is daarbij is zijn kornuit?
Jij bent een warhoofd! Dat belicht
hoe jij ons boompje hebt ingericht

Henk
Alweer een boom! Wat kun je zeuren,
als je zo doorgaat ga ik treuren,
we zitten prima in dit land
want Rutte houdt het in de hand
met Samson, Ascher op hun reis
veel anders maak je mij niet wijs

Jolanda
Die piek, mijn vriend, hoort op de top
die slingers van Jou die zijn flop,
en Rutte, dat is toch geen man
die mij van iets begeesteren kan
Jouw Aow, mijn Wao zijn schaamteloos
verkwanseld voor de lease-auto’s!

Henk
Oh, dus ik doe alles heel verkeerd?
Waardoor jij mij nu opnieuw beleerd
Dat ik op Jouw manier moet werken
En daar de zin van op moet merken!
Mag ik mezelf dan niet zijn?
Zonder steeds andermans venijn?

Jolanda
Ach, Henk, ik zie ineens wat je bedoeld
Waarom het zo belerend voelt
Ik ga maar voor de spiegel staan
En kijk mezelf eens dapper aan
Ik heb de wijsheid niet in pacht
Een vreemde boom heeft ook zijn kracht

Henk
Kom lekker in mijn schoenen staan
En kijk de wereld anders aan
De beste stuurlui staan aan wal
En hoogmoed die komt voor de val
Dus maak ik mij een kopje kleiner
want samen sterk zijn, dat is fijner

Jolanda
Komen we er dan nog steeds niet uit
Omdat er iemand naar ons fluit
En komt er uit de oren stoom
Dan is er koffie bij de boom
Of thee om met Cohen te spreken
T ’is wat we doen de volgende weken

Henk
Met buren, vijand, vriend of baas
We staken dit jaar ons  wild geraas
En gaan het nog wat beter doen
Wat liever, mooier, hier in t’ groen
We zijn een wijk voor alle standen
Lang en gelukkig in Maria-Gewanden

"Thomasvaer & Pieternel" in Maria-Gewanden
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Op Zaterdag 15 april is het weer zo ver een groot 
openingsfeest van onze speeltuin uiteraard is iedereen 
hier van harte voor uitgenodigd. Zoals ieder jaar kunt 
u dan ook inschrijven voor het gezinsabonnement. Voor 
2017 zijn we helaas genoodzaakt de prijs enigszins te 
verhogen naar 22,50 euro.  Het hele gezin kan hiervoor 
het gehele jaar spelen in de vier Hoensbroekse speeltuinen.

De openingstijden zijn ook aangepast en afgestemd met de 
andere speeltuinen. Alle speeltuinen zijn open:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
15.00 – 18.00 uur
Woensdag en zaterdag    
13.00 – 17.00 uur
Zondag is gesloten tenzij een beheerder wil openmaken als 
het mooi weer is dan maken we dit bekend op facebook.
In de vakantieperiode 13.00 – 18.00 uur.

Ook in 2017 is er weer een activiteitenkalender (zie hier 
onder)waaraan iedereen kan meedoen, in de praktijk wordt 
er veel meer georganiseerd u kunt hierover informatie 
vinden op de publicatieborden en op facebook. Maar hierbij 
het overzicht van hetgeen reeds gepland is in 2017.

Daarbij willen wij extra aandacht vragen voor de NL doet 
klusdagen. Dit zijn dagen waarop wij de speeltuin in orde 
maken voor het nieuwe seizoen. Alle hulp is op 10 en 11 
maart van harte welkom. Wilt u ook uw steentje bijdragen 
meldt u aan via facebook of bel de beheerders 06-40928793. 
Uiteraard kunt u ook gewoon binnenlopen en uw hulp 
aanbieden. 

Ik wens iedereen alvast een zonnig en fantastisch 
speelseizoen.

Miriam Schreurs, Voorzitter

DATUM    ACTIVITEIT       WAAR

Zaterdag 11 maart   Klusdag NL Doet       Terveurdt
Zaterdag 11 maart   Klusdag NL Doet       De Smidse
Vrijdag/zaterdag 10/11 maart Klusdag NL Doet       Mariagewanden
Zaterdag 15 april   Opening speeltuin Mariagewanden
Zaterdag 15 april   Opening speeltuin Terveurdt
Maandag 17 april   Opening speeltuin in samenwerking met buurtvereniging SHM  De Smidse
Maandag 17 april   Opening speeltuin (eieren rapen)     Mariarade
Donderdag 27 april  Fietsen versieren/aansluitend Oranjefeest op de markt   Mariagewanden
Donderdag 27 april  Koningsdag rommelmarkt      Mariarade
Zaterdag 3 juni   Voetbaltoernooi       Mariagewanden
Zondag 18 Juni   Klooster Kolonie Festival (familiedag)    Mariarade
Zaterdag 1 juli    BBQ en kamperen in speeltuin     Mariagewanden
Zaterdag 15 juli   Voetbaltoernooi en make-up workshop    De Smidse
Zondag 27 augustus  Straatfeest ism buurtvereniging SHM     De Smidse
Zaterdag 2 september  Speurtocht       Mariagewanden
Zaterdag 2 september  Discozwemmen       De Smidse
Zaterdag 30 september  Sluitingsfeest       Mariagewanden
Zaterdag 30 september  Sluitingsfeest voor de kinderen     De Smidse
Zaterdag 30 september  Afsluiting met vrijwilligers      De Smidse
Zondag 8 oktober   Afsluitingsfeest       Mariarade
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Hoe pak jij dit aan?
“Mijn kind doet dit (nog) niet!”

“Waarom zijn genotmiddelen zo 
aantrekkelijk voor jongeren?”

“Hoe praat ik met mijn kind over 
alcohol en drugs?”

“Mijn kind experimenteert soms...”

“Ik kan wel wat advies gebruiken!”

Meer informatie of aanmelden:
Afdeling Preventie, 088 506 7200 
preventie.vz@mondriaan.eu
www.mondriaan.eu

De cursus wordt georganiseerd door de afdeling Verslavingspreventie 
en bestaat uit drie bijeenkomsten van twee en een half uur. 
Deelname kost € 23,00 per persoon. Wilt u samen met uw partner 
deelnemen? Dan kost het samen € 34,00. 

Oudercursus genotmiddelen

Laat je niks wijsmaken
... over puberteit, alcohol, andere drugs en gamen
Data: 14 en 28 maart en 11 april 2017 telkens van 19.00 tot 21.30 uur
Locatie: nader te bepalen (afh ankelijk van de deelnemers)

Op 14 maart gaat weer een ‘Oudercursus Genotmiddelen’ van 
start, georganiseerd door de afdeling Verslavingspreventie van 
Mondriaan. 

Voor wie is de cursus bedoeld? 
De bijeenkomsten zijn voor ouders (en andere opvoeders) met 
kinderen tussen de 10 en 16 jaar die: 
 • vragen hebben over alcoholgebruik, roken en blowen door 
jongeren
• vragen hebben over gamegedrag of internetgebruik van jongeren
• informatie en advies hierover willen 
• te maken hebben met beginnend gebruik van alcohol, roken en 
blowen door hun kind.

De cursus is niet geschikt voor ouders die zwaar experimenterende 
kinderen hebben. Deze ouders zullen wij een individueel traject 
aanbieden.
 
Doel?
Het doel van de cursus is om ouders informatie te geven over het 
gebruik van alcohol en drugs ( en de gevolgen hiervan). 
Zij krijgen handvatten aangereikt om drinken, roken en blowen 
te voorkomen of met het beginnende gebruik van hun puber om 
te gaan.  De laatste avond staat vooral in het teken van het 
gamegedrag van pubers.
Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de rol van de puberteit 
hierin.
 

Een greep uit de reacties van ouders 
die de cursus reeds gevolgd hebben: 

‘Het zet je tot nadenken. Een aantal praktische 
tips heb ik thuis al uitgeprobeerd’. 

‘Niet roken en drinken door jongeren moet net 
zo normaal worden als niet meer roken in een 
restaurant’ 

‘Nu kan ik actuele informatie geven aan mijn 
kinderen. Je kunt ze niet het leven voorleven. 
Maar je kunt ze wel richting geven en 
duidelijkheid bieden’

PLANTJESDAG OP 
22 APRIL 2017
Iedereen die wel eens plantjes zaait kent het 
probleem dat men teveel planten krijgt van de zelfde 
soort. Ze worden dan aan vrienden en bekenden 
gegeven of weggegooid. Zonde. 

De verscheidenheid aan planten in je tuin wordt daar 
niet groter van. Wij , SBMG, willen daarom mensen in de 
gelegenheid stellen  om die overschotten met anderen 
te delen . Dit kan  door te ruilen of door een geringe 
vergoeding. We willen er geen commerciële markt van 
maken maar een ontmoetingsdag  van mensen met een 
zelfde interesse in tuinieren. We hopen dat hierdoor de 
buurt veel bloemiger wordt.

De plantjesdag  wordt gehouden in het 
Schurenbergerpark aan de kant die grenst aan het 
parkeerterrein van de tuindersvereniging Jeugrubbe.

Vanaf 11.00 uur is het publiek welkom tot 16.00 uur. 
Mensen die plantjes aanbieden kunnen al om 10.00 
uur terecht. Ze kunnen zich opgeven op het email 
adres corina6134@gmail.com. 

We laten ons verrassen wat er allemaal in onze buurt 
gezaaid en gekweekt wordt.
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Met ingang van 1 januari 2017 is in Heerlen de ondersteuning 
in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 
anders geregeld. Ook voor Hulp bij het Huishouden zijn nieuwe 
afspraken gemaakt. Met het afsluiten van nieuwe contracten 
wil Heerlen optimale integrale Wmo-ondersteuning voor alle 
burgers die dat nodig hebben; zonder schotten, onnodige 
indicaties en aansluitend bij de zorg- en ondersteuningsvraag 
van de Heerlenaar. Om dit te realiseren gaan acht zorgaanbieders 
samenwerken in de coöperatie Heerlen STAND-BY!  Via Heerlen 
STAND-BY! leveren de deelnemende organisaties zorg en 
ondersteuning passend bij de vraag en wens van de cliënt. 

Verantwoordelijk wethouder Peter van Zutphen is blij met 
het samenwerkingsverband: “In plaats van marktwerking en 
concurrentie tussen zorgaanbieders te stimuleren, gaat Heerlen 
de Wmo-taken rond ondersteuning, begeleiding en dagbesteding 
vanaf 2017 regelen via één samenwerkingsverband van 
welzijns- en zorginstellingen, dat een jaarlijks bedrag krijgt om 
ondersteuningszaken te regelen. De professionals met de voeten 
in de modder krijgen het vertrouwen en de ruimte om vanuit 
hun deskundigheid en betrokkenheid samen met de burger te 
regelen wat nodig is. We besparen op deze manier heel veel op 
bureaucratie.”

HEERLEN STAND-BY!
Acht aanbieders zijn vanaf 1 januari 2017 aan de slag gegaan in 
de coöperatie Heerlen STAND-BY!. Dit zijn stichting welzijnsgroep 
Alcander, stichting Cicero Zorggroep, stichting LEVANTOgroep, 
stichting MeanderGroep, stichting NOVIzorg, stichting Radar, 
stichting Gehandicaptenzorg Limburg en de stichting Oase. Via 
Heerlen STAND-BY! wordt ondersteuning op maat gegeven, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde, gebouwen en 
andere middelen. 

Nu levert elke deelnemende organisatie op zijn eigen wijze 
ondersteuning aan de eigen cliënten. Dat is vanaf nu niet meer 
het geval en wordt het afzonderlijke aanbod ontkokerd, waardoor 
de cliënt gerichter ondersteund kan worden bij zijn vraag. Hierdoor 
worden de schotten tussen de deelnemende organisaties echt 
afgebroken en krijgen professionals meer ruimte om te doen wat 
nodig is. 

“We krijgen en grijpen de kansen om het in en met Heerlen, samen 
en met de klant, de burger en de buurt anders en beter  te gaan 
doen in het domein van zorg en welzijn” aldus Erik Hoesbergen, 
voorzitter van Heerlen STAND-BY!.

MEER AANSLUITEN BIJ VRAAG CLIËNT
Omdat de contracten eind 2016 afl open, zijn nieuwe contracten 
voor Wmo begeleiding en voor Hulp bij het Huishouden afgesloten. 
Voor Hulp bij het Huishouden zijn de stichting MeanderGroep en 
Ambulante Thuiszorg Parkstad gecontracteerd. 

Voor wat betreft de maatschappelijke ondersteuning wilde Heerlen 
geen losse contracten meer met vele zorgaanbieders. Uit de 
ervaringen opgedaan met de pilot Hoensbroek die sinds 1 juni 
2016 in Hoensbroek draait, is gebleken dat door samenwerking 
in één coöperatie, de zorgaanbieders de geboden ondersteuning 
beter kunnen afstemmen op de vraag en behoefte van de cliënt. 

HEERLEN KIEST VOOR SAMENWERKING IN DE ZORG
Heerlen wordt voorbeeld voor ontschotte ondersteuning aan burgers

De geboden ondersteuning kan completer en minder bureaucratisch 
worden geleverd. Voor de professionals komt er meer ruimte om 
zélf te bepalen welke zorg geleverd moet worden voor het beste 
resultaat. De coöperatie Heerlen STAND-BY! voorziet alle inwoners 
met een ondersteuningsvraag van een passend aanbod. 

GEEN EIGEN BIJDRAGE BIJ AANBOD STAND-BY!
De nieuwe werkwijze via één samenwerkingsverband is mede 
mogelijk doordat er een nieuwe manier van fi nanciering van de 
zorg wordt toegepast. Er wordt niet meer betaald per geleverd uur 
per cliënt, maar op basis van gerealiseerde resultaten waarbij de 
invulling aan de aanbieder en cliënt is. Voor cliënten betekent dit 
dat ze geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen indien gekozen 
wordt voor het aanbod van STAND-BY!

ZORG VOOR CLIËNT LOOPT GEWOON DOOR
Voor inwoners die nu al individuele begeleiding of dagbesteding 
krijgen via de Wmo, loopt de zorg die geboden wordt door de huidige 
aanbieder gedurende 2017 gewoon door. De coöperatie Heerlen 
STAND-BY! maakt hierover afspraken met deze zorgaanbieders. Dit 
betekent dat de cliënt zelf sinds 1 januari l.l. niets van de nieuwe 
situatie gemerkt heeft. 

Sinds het moment dat de vorige indicatie afl oopt, nodigt het 
Sociale Buurtteam de cliënt uit voor een keukentafelgesprek. Op 
basis van de samen opgestelde ondersteuningsvraag biedt Heerlen 
STAND-BY! dan een passend aanbod. Alle burgers met een Wmo 
indicatie voor begeleiding en dagbesteding ontvangen in 2017 een 
uitnodiging van het Sociale Buurtteam.

Ook voor burgers die gebruik maken van Hulp bij het Huishouden 
is er weinig veranderd. In 2017 kan men wel een keuze maken uit 
zorgaanbieders waarvan men huishoudelijke hulp wil krijgen.

Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen contact opnemen 
met het SBT in hun buurt of via 045-5604004. 



AAN DE SLAG!
De vrijwilligerscentrale van welzijns-
organisatie Alcander is, in samenwerking 
met gemeente Heerlen, COA, Povl en 
Pharos, gestart met het project ‘Aan de 
slag’. In de gemeente Heerlen worden 
asielzoekers en statushouders die in het 
asielzoekerscentrum wonen, bemiddeld en 
begeleid naar vrijwilligerswerk.
 
MEEDOEN IS GEZOND
Veel vluchtelingen beschikken over talenten 
en zijn welwillend om te werken. Het is 
belangrijk om dat te versterken en te 
behouden. Ervaring leert dat dagbesteding 
en het opdoen van contacten goed is voor 
het welbevinden van iedereen. Daarom 
willen wij asielzoekers zinvolle activiteiten 
aanbieden die invulling geven aan de dag, 
de dagelijkse sleur teniet doen en ervoor 
zorgen dat de asielzoeker niet alleen als 
vluchteling door het leven gaat maar zich 
ook zinvol voelt.
  
Het vrijwilligerswerk zal een bijdrage 
leveren aan;
• Het vergroten van het gevoel van 
eigenwaarde.
• Het verbeteren van de integratie door een 
snelle aansluiting met de samenleving.
• Het verbeteren van het leefklimaat in 
zowel de opvang als in de buurten.
• Het vergroten van de kennis van de 
Nederlandse taal.
• Het verbreden van het sociale netwerk.
• Vergroten van het draagvlak in de 
samenleving door een positieve 
beeldvorming.

OPROEP
De vrijwilligerscentrale zoekt hulp voor het 
succesvol maken van het project. 
Ben jij bereid en vaardig om een kleine 
groep mensen te begeleiden in het 
vrijwilligerswerk?

Werk jij bij een organisatie en/of ben je zelf 
vrijwilliger bij een vereniging en denk jij 
een leuke klus te hebben?

Ben jij een ondernemer die op een andere 
manier zou kunnen helpen?

WIJ KUNNEN JE HULP 
GOED GEBRUIKEN.
Neem graag contact op met:
Jeroen Hoovers
(M) 0610558798
(E) jhoovers@alcander.nl
Projectleider ‘Aan de slag’

NL DOET IN MARIA-GEWANDEN
Op 10 en 11 maart is ook Maria-Gewanden in actie bij NL Doet. Er zijn nog een aantal 
mensen nodig die de mouwen opstropen, doe je ook mee? Meld je dan aan met je 
postcode bij de website van NL Doet: www.nldoet.nl en zoek een klus waar je aan 
mee wilt doen.



10.00 tot 16.00 uur
Demonstraties • Presentaties • Informatie

hartrevalidatie • niet-aangeboren hersenletsel •
taalproblemen • sport & bewegen  • amputatie •
arbeidsre-integratie • oorsuizen • chronische pijn •
woontrainen • revalidatie na kanker • dwarslaesie •
handbiken • wetenschappelijk onderzoek •
gehoorproblemen • dyslexie • innovatie • zwembad •

beroerte • revalidatietraject • en meer...

Kom vrijblijvend naar onze open dag, iedereen is welkom!

Locatie: Zandbergsweg 111, Hoensbroek

Open dag zaterdag 18 maart

www.adelante-zorggroep.nl

Tijdens deze open dag kunt u een kijkje komen 
nemen achter de schermen van ons volledig 
vernieuwde revalidatiecentrum. Ervaar in onze 
moderne sporthallen zelf eens hoe het is om 
bijvoorbeeld rolstoelrugby te spelen, laat een 
snelle check van uw gehoor doen in één van 
de grootste audiocabine van Nederland of kom 
kijken naar onze splinternieuwe handbikebaan 
die op diezelfde 18e maart in de ochtend 
officieel wordt geopend. U kunt ook een 
afdeling van ons beddenhuis bezoeken en in 
het handenlab zien hoe we gebruik maken van 
sensortechnologie en robotica.

We organiseren een aantal interactieve 
presentaties en demonstraties en er zijn diverse 
informatiestands. Er is voor jong en oud iets te 
doen tijdens onze open dag. U krijgt een indruk 
van het revalidatietraject dat mensen bij ons 
doorlopen, van hoe wij onderzoek en innovatie 
daar bij inzetten en van de zorg die Adelante 
heeft voor kinderen en volwassenen met gehoor-, 
spraak- taal- of communicatieproblemen. Samen 
halen we het beste uit onszelf, dat zult u zien. 
Laat u verrassen: kom en beleef het op onze 
open dag!

Parkeren, toegang, koffie en thee zijn GRATIS. 

Kijk voor meer informatie over Adelante alvast 
eens op onze website: 

www.adelante-zorggroep.nl.

INTERACTIEVE OPEN DAG BIJ ADELANTE
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                www.i-mdesign.nl

Meer weten 
over 

computers?

MEER WETEN
OVER COMPUTERS?

Maandag van 
18.30-20.30 uur 

BMV de Vlieger
Maria-Gewandenstraat 24

‘DE NOOT GEKRAAKT’ 
Een gedichtenbundel van Judith Peters die binnenkort uitgegeven wordt.

Voorwoord door: Piet Hardendood

Je kent dat wel, dichters die zo nodig aandacht willen, zij die 
schrijven om hun meer ‘Wee dan Wel’ tot uitdrukking te brengen. 
“Dertien bundels in een dozijn“ lijkt op hen van toepassing. Doch hier 
in dit geval, bij de bundel ‘De noot gekraakt ’ van Judith Peters uit 
het Limburgse Hoensbroek valt te benadrukken dat - dertien in een 
dozijn -  niet opgaat!

Ja ook Judith Peters komt naar ze zelf zegt uit het dal van ‘Wee‘, maar… 
ja, een maar,  haar verzen zijn nooit: huilerig, kleverig, pathetisch, 
smelterig, wee, zijig, zoetelijk, nee ze getuigen van een werkelijkheidszin 
van een doorleefde ‘Opstanding’, waardoor het voor hen die haar lezen 
en eveneens de klappen van de levenszweep kennen (wie kent die niet ), 
leest als thuiskomen.

”ZELFS IN MINEUR IS HET MAJEUR SCHRIJVEN“ 
Zo luidt de ondertitel van de bundel en beter kan het niet gezegd worden! 
Daarbij is haar poëtisch taalgebruik van een uitzonderlijk gehalte en in 
haar zoektocht tussen de zelfkanten van het leven, worden haar woorden 
en zinnen herkenbaar als pril blad aan bomen. Haar veelvuldig gebruik 
van metaforen, klinken je als vanzelfsprekend in de oren en nemen je 
zodoende mee naar een wereld die herkenbaar is. 

Al lezende groeit er een bos van ongekende schoonheid waarin men 
graag ronddoolt. Tiert het Wel en het Wee welig ineen, waardoor je het 
gevoel krijgt, dat kreupelhout, struikgewas, volgroeide bomen en de plas 
een eenheid vormen als het leven zelf. 

Zo schrijvende breekt zij een lans voor de taal van poëzie, een taal die 
ook haar taal is, waard om gelezen te worden.

“VEILIGHEID IS VAN 
ONS ALLEN,” STELT 

BURGEMEESTER RALF 
KREWINKEL. “ IN DE 

NIEUWE WERKWIJZE STAAN 
DE BEWONERS, DE WIJKEN 

EN DE WIJKVEILIGHEID 
CENTRAAL. HEERLEN 

VEILIGER MAKEN DOEN WE 
SAMEN!”

VEILIGHEID IN DE BUURT

Het nieuwe veiligheidsbeleid van Heerlen zet vanaf dit jaar extra in op een veilige 
leefomgeving zodat inwoners zich veiliger gaan voelen, met name in de eigen buurt. 
Er komt meer blauw op straat, meer ruimte voor burgers om zelf te werken aan een 
veilige omgeving en de partners in de buurten gaan meer samenwerken.

Iedere wijk in Hoensbroek heeft nu een eigen handhaver gekregen.Voor Maria-
Gewanden is bij de afdeling Handhaving Marc Geelen aangesteld als handhaver speciaal
voor onze wijk. Bel dan 14045 en geef je klacht of opmerking door.

Het boek komt binnenkort uit bij uitgeverij Boekscout (planning is 17 maart).  
Ben je geïnteresseerd in het boek en wil je meer informatie of zelfs het boek bestellen? 
Stuur dan een mail naar Judith Peters: jfmpeters@kpnmail.nl


