Buurtactie:
een subsidieregeling voor
activiteiten in uw buurt
De gemeente Heerlen vindt het belangrijk
dat buren zich betrokken voelen met
elkaar en hun buurt. Als u uw buren kent,
is de stap niet meer zo groot om eens een
praatje te gaan maken. Of om samen iets
op te lossen en te verbeteren. Uw buurt
wordt er ook gezelliger van. Daarom kunt
u bij gemeente Heerlen een subsidie voor
kleinschalige activiteiten en initiatieven
in uw buurt aanvragen.
Vanuit de buurtactie kunt u tot maximaal
2500 euro bijdrage aanvragen per activiteit.
Alleen de werkelijke kosten worden vergoed.
Eten en drinken worden niet vergoed. Wel kunt
u voor een straatfeest een bijdrage krijgen
voor bijvoorbeeld spullen die u huurt, zoals:
een partytent, grill, tafels, springkussen en
dergelijke.

vergroten.

De Hoensbroekse Amateur Kunst (HAK)
startte anderhalf jaar geleden het muziekproject 'Hoensbroekse luisterliedjes'. Op
23 september werd de dubbel-cd gepresenteerd in het kasteel.
Lees meer over dit bijzondere project op
pagina 14 >>

NIEUW GROENGEBIED IN ONZE
WIJK: HET BONGAARDPARK.
LEES ER OVER OP PAGINA 8 >>

Meer informatie
Kijk op www.heerlen.nl/buurtactie.
Heeft u daarna nog vragen over deze regeling?
Bel dan met de gemeente en vraag naar
Buurtgericht Werken, telefoonnummer 14045.
Zij helpen u graag verder.

IN DIT
NUMMER O.A.:

>> Lees verder op pagina 2.

• Bongaardpark
• Hoensbroekse Luisterliedjes
• Uur van de buurt
• Boekenbrunch
• Oranjefestival
• Gebrookerbos

Belangrijk
Het moet gaan om een activiteit waardoor
u uw buurt of buurtgenoten (beter) leert
kennen. Het doel is tenslotte om de verbinding
en betrokkenheid met elkaar en de buurt te
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Ter inspiratie: ideeën voor buurtactie!
•
•
•
•
•
•

Stippel een meet-&-greet-wandeling uit door en voor de buurt: laat elke 		
deelnemer iets over zichzelf vertellen bij zijn of haar huis. Kopje koffie 			
na afloop? Gezellig!
Houd een jeux-de-boule- of spelletjesmiddag, bijvoorbeeld voor de ouderen in 		
uw buurt.
Organiseer een zeepkistenrace, een talentenjacht, of een openlucht-filmavond.
Studeer een toneelstuk in met buurtgenoten en geef een voorstelling aan de 		
buurt.
Houd een ‘lange buurttafel’ op een veldje of een park. Zorg voor tafels en 		
banken en spreek af dat iedereen lekkers te eten en te drinken mee neemt.
Regel samen een ‘garagesale’ met alle buren uit de straat. En vergeet niet om 		
een springkussen te huren, voor de kinderen.

Zo leert u uw buren (beter) kennen!

BEWEEGCLUB VOOR
DAMES
Op de maandagavonden wordt er heel
wat bewogen in BMV de Vlieger.
De dames zijn dan vanaf 19.00 uur onder
leiding van Hilde Stribos bezig met
allerhande oefeningen om fit te worden
of te blijven.
Wil je meer informatie of meedoen?
Schrijf dan een mail naar:
info@mariagewanden.nl
Het adres van BMV de Vlieger:
Maria-Gewandenstraat 24 Hoensbroek

WEBSITE IS VERNIEUWD
Sinds november heeft de website www.mariagewanden.nl een geheel nieuwe vormgeving. De
vorige versie was op een aantal punten verouderd en niet meer van deze tijd.
Een van de nadelen van de oude website was dat het gebruik op een smartphone of tablet nogal
lastig was. De letters waren te klein en daardoor moeilijk leesbaar. Ook de toegang tot het menu
zorgde nogal eens voor ergernis. Daar is nu verandering in gekomen: de menuopties zijn nu ook
op mobiele apparaten goed te bedienen.
De menuopties zelf hebben een nieuwe logische plek gekregen. Ze zijn nu beter gegroepeerd
waardoor informatie eenvoudiger te vinden is.
Wie de website bezoekt, zal als eerste zien dat de vormgeving helemaal is veranderd. Het blauw
van de vorige website is nog steeds aanwezig, maar dat is dan ook het enige dat aan de oude
versie doet denken.
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Wilt u alle eerdere uitgaven
van Buurtberichten
bekijken? Ook deze zijn
allemaal te vinden op onze
vernieuwde website.

KOFFIEPOT VERBOUWD
De Koffiepot aan de Kasteel Hoensbroeklaan heeft het afgelopen jaar een flinke metamorfose ondergaan. Buurtcentrum de Koffiepot
werd Buurtpunt de Koffiepot. U kunt er terecht voor een praatje, een lekkere kop koffie of thee. De plek waar u kunt meedoen aan leuke
activiteiten of waar u terecht kunt met vragen en ideeën over de leefbaarheid in onze wijk. Samen met een aantal buurtgenoten werd hard
gewerkt om er een nieuwe gezellige en huiselijke plek van te maken. Een plek waar jong en oud terecht kunnen. Een gastheer of gastvrouw
staat tot uw beschikking om u wegwijs te maken.

Van inlooppunt naar buurtpunt
Juist omdat een dergelijke ontmoetingsplek
belangrijk is voor een buurt werd de Koffiepot
omgebouwd van een buurtcentrum naar een
buurtpunt. Een plek waar we samen zoeken
naar een antwoord of praktische oplossing op
al uw vragen.
Een plek waar mensen voor elkaar kunnen
zorgen. Kan iemand wellicht iets voor u
betekenen of wilt u juist zelf graag iets doen
in uw eigen buurt? Of Lijkt het u leuk om een
workshop te volgen of deel te nemen aan een
van de activiteiten? Loop dan gerust binnen
bij Buurtpunt de Koffiepot.

Er wordt van alles
georganiseerd door
onze vrijwilligers
en een aantal
verenigingen. Er zit vast
iets voor u tussen.

Kegelen op een prachtige kegelbaan
(2 banen)
Tijdstip: maandag tot en met donderdag van
19.00 – 22.00 uur
Kosten: de huur wordt gedeeld door het
aantal deelnemers. Drankjes zijn voor eigen
rekening.
De mogelijkheid bestaat om op andere tijden
eenmalig de baan te huren voor een groep of
om een eigen groep te starten.
Baanhuur per dagdeel overdag: € 8,50
Per dagdeel ’s avonds: € 28,00
Per dagdeel in het weekend: € 43,50
Contactpersoon: beheerder Peter Wijnands
Biljarten en kaarten
Tijdstip: dinsdag tot en met vrijdag van
13.00- 16.00 uur (behalve als er kienen is op
de woensdagmiddag).
Kosten: biljarten € 0,50 voor 20 minuten.
Kaarten is gratis.
Drankjes zijn voor eigen rekening.

Leren biljarten is ook
mogelijk. Dit is gratis!
Contactpersoon: beheerder Peter Wijnands.
Kienen
Tijdstip: 2 x per maand op woensdagmiddag
van 14.00 – 16.30 uur, voor alle leeftijden
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Handwerkmiddag
Tijdstip: elke woensdag van 13.00 – 16.00
uur.
Kosten: € 18,- per jaar of € 9,- per half jaar
(voor een cadeautje, verjaardag, etentje met
elkaar). Drankjes zijn voor eigen rekening.
Contactpersonen:
Jeanette Groothuizen, tel. 045-5211136
Petra van Helden, tel. 06-17308666
Overige activiteiten
- Creaclub op maandag van 13.30 - 16.00 uur
- Gymnastiek op de dinsdag- of
donderdagochtend van 10.30 – 11.30 uur
- Open tafel (gezellig tafelen met elkaar)
twee keer per maand op donderdag van 17.30
– 20.00 uur.
Deskundige hulp
Mocht u behoefte hebben aan meer
deskundige inzet of hulp, dan hoeft u niet
ergens anders naar toe. U kunt ook dan in het
buurtpunt terecht.
Want ook de vertrouwde gezichten van het
sociale buurtteam met medewerkers van de
zorg-en welzijnsinstellingen zijn en blijven
bereikbaar via het buurtpunt.
Wilt u meer weten over de activiteiten in
de Koffiepot?
Neem dan contact op via:
E-mail: kcreugers@alcander.nl
Telefoon: 0638 757 604
Kasteel Hoensbroeklaan 190 Hoensbroek

Speeltuinnieuws
Speeltuin Mariagewanden heeft de
afgelopen tijd te maken gehad met een
aantal wijzigingen in het bestuur en het
beheer. Wat veranderde er zoal?
Allereerst het beheer.
Na 8 jaar onze speeltuin te hebben
beheerd, namen Lilie en Jos afscheid als
beheerdersechtpaar. Zij werden opgevolgd
door Ramona en Frans.
Het afscheid van Lilie en Jos kon niet
zomaar stilletjes voorbij gaan. Dus werd, in
het geheim, een mooi feest georganiseerd
om ze in het zonnetje te zetten. Zaterdag
25 augustus was het zo ver. Ze werden
verrast door de kinderen en bedankt door
ouders en buurtbewoners. Af en toe werd er
zelfs een traantje weggepinkt.

Esther Rademakers nam afscheid als
penningmeester. Helene Fanchamps, was al
vrijwilliger/toezichthouder in de speeltuin
en werd de nieuwe penningmeester. Ze
draaide daarvoor al een tijdje mee met
Esther zodat zij wist wat haar te doen
stond.

Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
bedankt Miriam Schreurs van harte
voor haar bijdragen aan ons blad
Buurtberichten. Inmiddels zet zij zich voor
de buurt in als mede-initiatiefnemer van
het Bongaardpark, dus we zullen haar in de
toekomst blijven ontmoeten.

Wij wensen Ramona, Frans, Katinka en
Helene veel succes als nieuw team van

Het nieuwe telefoonnummer van
beheerder Ramona: 06-15583156

Ramona en Frans zijn het afgelopen jaar
goed ingewerkt en wij hebben er alle
vertrouwen in dat zij het prima gaan doen
als nieuw beheerdersechtpaar.
Ook het bestuur is aan een aantal
veranderingen onderhevig die dit najaar
zijn doorgevoerd. Zo nam voorzitter
Miriam Schreurs afscheid en droeg de
voorzittershamer over aan Katinka
Bloem, die de afgelopen jaren al heel veel
ervaring opdeed als secretaris. Er is ook
al een nieuwe secretaris aangemeld die de
komende tijd ingewerkt gaat worden door
Katinka. Hierover volgt later meer.

Beetje hulp nodig? Laat het ons weten!
Heeft u een klein klusje te doen dat u zelf niet lukt? Zoekt u iemand die een blokje met u om
wil lopen of die een boodschap voor u mee kan brengen of alleen maar een kopje koffie komt
drinken?
Maar u kunt ook nog aan andere dingen denken. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij:
winkelen;
naar de apotheek gaan, een receptje ophalen;
plantjes water geven;
tuintje schoffelen;
etc?
Daarvoor kunt u terecht bij uw buurtstichting in Maria-Gewanden. Wij helpt u bij het zoeken
van iemand die u hierbij wil helpen. U kunt hiervoor het volgende nummer te bellen:
06-22681386
Ook mensen die een ander wel eens een handje zouden willen helpen, kunnen zich bij dit
telefoonnummer melden.
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HAK fotoclub:
doet u ook mee?

ORANJEFESTIVAL
GEBROOK KRIJGT ALSNOG
VERVOLG IN 2019

De HAK Fotoclub is een groep amateurfotografen die één keer in de maand bij elkaar komt.
De groep bestaat op dit moment uit zes enthousiaste leden, van beginnende fotografen tot
gevorderden.

In het eerste overleg is afgesproken dat
niet alleen het Oranjefestival 2019 tijdens
Koningsdag er moet komen, maar dat ook de
lampionnenoptocht en het vuurwerk door
moeten gaan.
Bij dit overleg waren aanwezig:
vertegenwoordigers van
winkeliersvereniging Hartje Hoensbroek
aanwezig, Buurtgericht werken, de
oldtimerclub en Sander Bossink van de
Oranjevereniging.

Corina de Greef, een van de leden vertelt:
'We werken gedurende de maanden september tot en met mei. Voordat we aan een nieuwe
serie bijeenkomsten beginnen, na de zomerstop, wordt er een programma uitgewerkt met
mogelijke opdrachten. De ene keer werken we op een avond aan een opdracht en de andere
keer krijg je van tevoren een opdracht die dan de eerstvolgende avond wordt bekeken en
besproken. Afhankelijk van de opdracht gaan we er op uit of zijn we in BMV de Vlieger.
Elke avond wordt verzorgd en begeleid door een gastfotograaf. Zo hebben bijvoorbeeld de
bekende fotografen Arnoud Nilwik en Per Janssen samen met ons elk een opdracht uitgevoerd.'
De afgelopen twee seizoenen werden foto's van de leden geëxposeerd in d’Engelsael van
Angelina Smits in de Hoofdstraat. Dit seizoen staat op het programma dat er een boekje wordt
uitgebracht waarin een selectie van de mooiste foto's van de leden te zien is.
Maar de HAK Fotoclub gaat verder, want op dit moment worden er een aantal foto's van de
leden geëxposeerd in het pand aan de Kouvenderstraat
nummer 34.
Corina: 'We hebben er voor gekozen dat de groep uit
maximaal 10 mensen kan bestaan, zodat iedereen dan
ook zijn/haar aandacht krijgt tijdens de foto-avonden.
Ook om tijdens een avond, als we dan aan een opdracht
werken, iedereen aan de beurt komt.'
We vragen een eigen bijdrage van €5 per deelnemer per
keer.
Iedereen die geïnteresserd is om betere foto's te maken
of geïnspireerd wil raken om een ander soort foto's
te maken is van harte welkom om de eerstvolgende
bijeenkomst op 31 januari 2019 te komen kijken of het
je aanspreekt wat wij doen. Als het je bevalt, kun je na de zomerstop eventueel aansluiten bij
de groep, afhankelijk hoeveel mensen er zich hebben aangemeld.
Interesse om mee te doen of om eens te komen kijken?
Als je interesse hebt om mee te doen in de HAK Fotoclub, is er nog plaats voor vier fotografen.
Als er zich meer mensen aanmelden, worden ze op een wachtlijst geplaatst. Voor informatie
hierover kun je contact met opnemen via info@mariagewanden.nl.

Foto-expositie 2018 in d'Engelensael, Hoofdstraat in Hoensbroek

-5-

Organisator en presentator Sander Bossink is
blij dat de kogel door de kerk is. "Editie 2018
was voor ons de meest succesvolle maar ook
de meest zware editie, mede door het gebrek
aan vrijwilligers en financiën. Na goed overleg
met verschillende organisaties hebben we
voor komend jaar afspraken gemaakt die er
hopelijk voor zorgen dat het festival ook
voor de komende jaren blijft bestaan", aldus
Sander Bossink.
Het Oranjefestival zal vanaf 2019 meer gaan
insteken op plaatselijke artiesten die tijdens
het festival een kans krijgen om zich te
presenteren.
Het festival start op 27 april om 13:00 uur
wederom op de Grote Markt, waarbij er ook
weer een vrijmarkt door het gehele centrum
zal zijn. Om 22:00 uur wordt het festival
feestelijk afgesloten met het traditionele
vuurwerk.
Verder is er ook behoefte aan vrijwilligers
die op 27 april een paar uur mee willen
helpen. Gedacht wordt een leden van
diverse verenigingen die wel een financiële
ondersteuning kunnen gebruiken.
Ben je dus lid van een vereniging en wil je
graag meehelpen om het oranjefestival tot
een succes te maken? Meld je dan aan bij je
vereniging of via:
info@oranjefestivalgebrook.nl

BOEKENBRUNCH
Op 25 januari van het nieuwe jaar wordt de
volgende boekenbrunch gehouden.
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dat kan!
Stuurt u dan een e-mail naar:
info@mariagewanden.nl.
U ontvangt daarna informatie over het
onderwerp en tijdstip van aanvang.

Krijgen we in onze buurt binnenkort een nieuwe
straatnaam?
'Bewoners krijgen meer invloed bij nieuwe straatnamen', stond er onlangs boven een
persbericht dat de gemeente Heerlen verspreidde. Dat er ergens in onze buurt binnenkort
een nieuwe straatnaam gepresenteerd zal worden (of is het een oude die nieuw leven wordt
ingeblazen?) staat zo goed als vast. Maar we verklappen nog niet waar en wanneer, dat
houden we nog even geheim.
Wat wel al zeker is, is dat de gemeente mensen meer inspraak gaat geven als er een nieuwe
straatnaam bedacht moet worden.
Het persbericht:
Vanaf 9 oktober jongstleden hebben buurtorganisaties en inwoners van Heerlen
een directere stem in de naamgeving van bijvoorbeeld straten, pleinen, parken,
plantsoenen, terreinen of paden. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft
hiervoor opdracht gegeven aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.
De rol van deze commissie is adviserend aan Burgemeester en Wethouders, die de
beslissing over namen voor straten en dergelijke nemen. Het advies gaat in de regel
over nieuwe namen. Ook moet de stem van buurtorganisaties of buurtbewoners worden
meegenomen in het advies. Adriane Keulen, wethouder buurtgericht werken: “Het College
van Burgemeester en Wethouders maakt werk van burgerparticipatie. Ook met dit besluit”.

Nieuw re-integratie instrument

Parttime ondernemen
in de bijstand
Het college van burgemeester en
wethouders is akkoord gegaan met een
nieuw re-integratieinstrument: parttime
ondernemen in de bijstand. Deze regeling
is speciaal bedoeld voor mensen die
inkomsten hebben door het uitoefenen van
een zelfstandig beroep, maar er niet van
kunnen leven en dus géén zelfstandige zijn
in de wettelijke zin van het woord.

Mening van buurtbewoners telt mee
Zo kunnen buurtorganisaties de keuze krijgen uit mogelijke namen die door de commissie
worden voorgesteld. Ook kunnen zij zelf een voorstel doen. De buurtorganisatie bepaalt
verder zelf hoe zij het draagvlak peilt, bijvoorbeeld door contact met mensen in de buurt,
of een enquête. Inwoners die graag zien dat een pad of een park in hun buurt een naam
krijgt, kunnen contact opnemen met de buurtorganisatie in hun wijk. Daarnaast kan elke
inwoner ook direct een idee indienen bij de gemeente.
Participatiedoelen
In de praktijk gebeurde het al dat buurtorganisaties of buurtbewoners het voortouw
namen in de naamgeving van een park in hun wijk. Zo is voor de naam ‘Sjef Diederen
park’ gekozen toen bleek dat dit nadrukkelijk de wens was van de buurtbewoners. Ook
het ‘Lange Jan park’ is een naam die op initiatief van de buurt tot stand kwam. Met dit
collegebesluit wordt de betrokkenheid van inwoners nu steviger verankerd in naamgeving
van de openbare ruimte in Heerlen.

Voor bijstandsgerechtigden is het soms een
te grote stap om direct door te stromen naar
een fulltime baan en daarmee onafhankelijk
te worden van een uitkering. Daarom moedigt
de gemeente Heerlen nu ook parttime
ondernemen aan.
Parttime ondernemen biedt zowel
bijstandsgerechtigden als de gemeente
kansen. Mensen krijgen meer betekenis
in de samenleving en doen werk dat
ze leuk vinden. Door het opdoen van
ondernemersvaardigheden gaat ook
de re-integratie sneller. Ook mogen
bijstandsgerechtigden een deel van de
inkomsten behouden.
“Parttime ondernemers vergroten hun kansen
op uitstroom naar werk, zelfstandigheid
of een combinatie daarvan. Dat vergroot
het zelfrespect en zelfvertrouwen”, aldus
wethouder Martin de Beer van arbeidsmarkt.
“Bovendien hoeft de gemeente minder
uitkering te betalen.”

FOTO-EXPOSITIE HAK-FOTOGRAFEN
Zaterdag 8 december werd tijdens de boekpresentatie van Sander Bossink ook de
foto-expositie van de HAK fotoclub geopend. De foto's zijn de eerste maanden van 2019 nog
iedere dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 14.00 uur te bezichtingen in het pand
aan de Kouvenderstraat 34 in Hoensbroek.
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Verslag jaarlijkse buurtschouw Maria-Gewanden
Op dinsdag 28 augustus 2018 vond de jaarlijkse buurtschouw plaats in Maria-Gewanden.
Tijdens deze buurtschouw werden zaken bekeken die kunnen worden verbeterd. Door
ter plekke te gaan kijken, kunnen vaak snel oplossingen worden gevonden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om kapotte bestrating of verlichting, zwerfvuil en overhangend groen. Maar
ook verkeersonveilige situaties werden besproken.
Namens de gemeente was Remko van Hummel aanwezig, de stadsdeelcoördinator Hoensbroek.
Verder waren de wijkagent, mensen van handhaving, iemand van woningcorporatie Woonpunt
en enkele vertegenwoordigers van Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden. Buurtbewoners die
mee wilde lopen konden zich aansluiten.

KERSTBOMEN
SCHOPLA
Vorig jaar rond de kersttijd zag Schoplabuurt
er door alle versierde kerstbomen feestelijk
uit.
Bijna iedereen gaf gehoor aan de oproep
om zelf de bomen, die door Schopla aan
lantaarnpalen waren bevestigd, te versieren.
Ook dit jaar zullen er weer bomen geplaatst
worden. Doe dus allemaal mee en maak onze
buurt weer mooi voor de kerst.

Dit jaar liep het gezelschap richting de kasteelbuurt. In de Hoofdstraat kwam het pand
Verweijst ter sprake. Hier was een gevaarlijke situatie voor omwonenden, zoals kapotte ramen
en illegaal gedumpt afval. Nadat de gemeente contact had opgenomen met de eigenaar, heeft
deze er voor gezorgd dat de ramen op de begane grond werden dichtgetimmerd en het illegaal
gedumpte afval werd verwijderd.
In de Kasteelbuurt gaven enkele buurtbewoners aan wat zij vonden dat verbeterd kan worden.
Hierbij kwam onder andere de asbestsanering van de grond naast het Wingerdhuis ter sprake.
De vraag was hoe lang dit nog kon gaan duren. Inmiddels is de grond opgeschoond. Alleen
liggen er momenteel nog enkele bergen met vervuilde grond die nog opgehaald moeten
worden.
Een andere vraag van een bewoner van de Kasteelbuurt was of de skelterbaan opgeschoond zou
kunnen worden zodat de kinderen er weer gebruik van kunnen maken. Het resultaat van deze
vraag is dat een groep buurtbewoners in samenwerking met de gemeente Heerlen en Alcander
niet alleen de skelterbaan maar ook het basket- en voetbalveld met de koepel gaan aanpakken
en blijvend word onderhouden.
Ook dit jaar was het dus weer een geslaagde buurtschouw!
Voor volgend jaar bent u natuurlijk van harte welkom. als u nu al zaken heeft voor de
buurtschouw voor volgend jaar, kunt u dat aangeven aan de buurtstichting. U kunt dit doen
door een e-mail
te sturen naar het
secretariaat van
Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden:
mariagewanden@
gmail.com ter attentie
van Dhr. J. Hermanns.
Zijn er zaken die
eerder opgepakt
moeten worden door
de gemeente?
Wacht dan niet langer.
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.
Direct na de
buurtschouw werden
de werkzaamheden
bij de afvalcontainers
aan het einde van de
Hoofdstraat hervat en
afgerond.
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Schopla wenst alle buurtbewoners ween
fijne kerst en veel geluk in het nieuwe jaar.

NIEUW GROENGEBIED IN ONZE WIJK

BONGAARDPARK
Wijkbewoners die wel eens een
wandelingetje maken over het voormalige
mijnspoor, hebben vast gezien dat de flat
tussen het wandelpad en Bongaardstraat is
afgebroken. Blijft het in de toekomst een
kale plek in de wijk waar alleen de hoge
bomen nog herinneren aan de plaats waar
ooit de flat stond? Of krijgt het terrein een
nieuwe bestemming? Buurtbewoners zijn
van mening dat er best iets nieuws mag
komen: het Bongaardpark.
Na de afbraak van het flatgebouw van
Woonpunt aan de Bongaardstraat, ontstond
bij de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
het idee om er een park in te richten
met als thema: verbinding; een wandel/
fietsverbinding. Maar ook verbinding tussen
nu en het verleden en tussen mensen.
Alle buurtbewoners werden uitgenodigd om
mee te denken over het plan en ideeën uit te
wisselen. Tijdens een open informatieavond
werden deze ideeën verzameld en gebundeld,
waarna een werkgroep werd geformeerd die er
mee aan de slag ging.

Ideeën worden verzameld en beoordeeld tijdens de informatieavond in BMV de Vlieger.
Beneden de schets van het park zoals het er vanaf de zomer van 2019 uit zal gaan zien.

De plannen werden uitgewerkt en op 5
februari wordt gestart met de aanleg van de
paden. Op 16 maart tijdens de landelijke NL
Doet-dag worden de bomen geplant. Verder
komen er elementen die verwijzen naar
het voormalige mijnspoor dat tot midden
zeventiger jaren langs het gebied liep.
Het plan omvat kortweg: de aanleg van
wandelpaden, het plaatsen van een bank,
bomen en een rustpunt voor fietsers die
gebruik maken van de nog aan te leggen
Leisure Lane. De initiatiefnemers hebben
er bij Woonpunt op aangedrongen om de
bestaande bomen tijdens de sloop van de flat
te sparen. Fijn dat dat gelukt is.

Er komen ook elementen
die verwijzen naar het
voormalige mijnspoor dat
tot midden zeventiger jaren
langs het gebied liep.
Bijzonder is dat het park als rustpunt
opgenomen is in de plannen van de aan te
leggen Leisure Lane: een fiets- en wandelpad
door verschillende gemeenten in de
voormalige Oostelijke Mijnstreek.

Bij het maken van de plannen en de
uitvoering werkt de werkgroep nauw samen
met Woonpunt, de gemeente Heerlen,
de ontwikkelaars van Leisure Lane, het
Gebrookerbos en de Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden.

-8-

Lees verder op pagina 9 >>

<< Vervolg artikel Bongaardpark, pagina 8.
Het bedrag dat voor de aanleg van het park
bijeengebracht moet worden, is bijna rond.
Ook zijn er donaties ontvangen, waaronder
een bijzondere. Laat u verrassen als u in de
toekomst het Bongaardpark en Leisure Lane
gaat bezoeken!

Kom ook naar het uur van de buurt!
Vanaf mei van dit jaar organiseert SCHUNCK* Bibliotheek Hoensbroek maandelijks het
Uur van de Buurt. Een gezellig en informatief koffiemoment voor Hoensbroek e.o. Iedere
tweede dinsdag van de maand van 10.30 tot 12 uur.

Tot nu toe ontving het project
Bongaardpark donaties van de volgende
bedrijven en organisaties:

Als vaste gasten schuiven de gebiedsregisseur en de wijkagent van Hoensbroek aan. Hiernaast
nodigt SCHUNCK* ook inwoners van Hoensbroek uit die iets willen komen vertellen over hun
(vrijwilligers-)werk, hobby of andere zaken die ze met de buurt willen delen.

- IBA Parkstad
- Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
- L'Ortye Tuin
- L'Ortye Transport
- Gebrookerbosfonds
- Woonpunt
- Rabobank
- Prorail
- Kern met pit
- Christengemeente Levend Water
- Groene kruis
- Gemeente Heerlen
- Buurtactie

Ook zetten wij iedere maand een Buurtheld in het zonnetje. Kent u iemand die zich belangeloos
inzet voor anderen, maar liever bescheiden in de schaduw blijft? Dan kunt u uw held opgeven
via: SCHUNCK* Bibliotheek Hoensbroek
Tel.: 045-5211019
s.eschweiler@schunck.nl
drees.brassee@schunck.nl
Deze zomer werden verschillende inwoners van Maria-Gewanden door Schunck uitgeroepen
tot Buurtheld: Peter Sikora voor het werk dat hij samen met de regiegroep verzette om het
project Hoensbroekse Luisterliedjes tot een succes te maken. Maurice Ubachs voor zijn
werk binnen de SBMG en Hans Ermers en Dick Dokter werden samen met andere vrijwilligers
buurthelden vanwege hun inzet voor het Schurenberger Park. Corina de Greef tenslotte ontving
haar certificaat vanwege haar brede en vrijwillige inzet voor Stichting Buurtbeheer Maria-

'DE GANSE KLUUR'
EEN ECHT BREUKER
KERSTKADO!

De dubbel-cd met maar liefst 39 nieuwe
liedjes en teksten over, van en door inwoners
van Hoensbroek.
Met o.a. July Vijgen, Piet Boonstra, Ivo
Rosbeek, Lex Nelissen, leerlingen van
basisschool de Vlieger, Marc Didden,
harmonie St. Caecilia, Wiel Sijstermans en
vele anderen.
Prijs: € 17,50 Te koop bij Read Shop
Kouvenderstraat 45, Hoensbroek
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DRUK JAAR VOOR VRIJWILLIGERS
SCHURENBERGER PARK
2018 was voor het Schurenberger Park
een druk jaar. De vrijwilligers hebben
veel werk verzet om alle activiteiten en
werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Wat
deden zij zoal? Een overzicht.
Eerste sneeuw in het park
Het was nog net geen 2018, maar toch
konden we al genieten van de eerste sneeuw
die in het park viel. Wat een plaatje!

Werkdag NL Doet - 10 maart
Zoals elk jaar organiseert het Oranjefonds de
landelijke NL Doet-dag. Vrijwilligers steken
dan door het hele land de handen uit de
mouwen. In het Schurenberger Park gingen ze
aan de slag om alles zomerklaar te maken:
gras maaien, struiken snoeien, trappen
en paden onkruid vrij maken, banken
schoonmaken, restanten puin ruimen en
vuilnisbakken legen. Natuurlijk werd er ook
koffie gedronken met wat lekkers erbij.

28 maart - Aankoop aankoop kunstwerken
Vanaf de oprichting van de stichting
Schurenberger Park was het de wens van de
vrijwilligers om enkele kunstwerken in het
park te plaatsen. Twee kunstwerken die in
de tuin van de voormalige parochiekerk van
Maria-Gewanden stonden waren te koop.
Vanwege de herkenbaarheid in de buurt
en voor het behoud van de ervan, kocht de
stichting de twee objecten aan. Dit was niet
mogelijk geweest zonder een donatie van
Dyneema.
Ze werden grondig gerestaureerd en voorzien
van een degelijke afwerklaag in de kleuren die
ze lange tijd hadden: rood en geel.
Op 21 juli werden ze door Dhr. Ritzen en
voorzitter van Stichting Buurtbeheer MariaGewanden Jo Hermanns onthuld. Dhr. Ritzen
is de kleinzoon van pastoor Ritzen die 50 jaar
geleden de werken liet ontwerpen en maken
op de toenmalige LTS. De Hoensbroekse
zanger Marc Didden verzorgde de muzikale
omlijsting en pastoor van Dijk zegende de
kunstwerken in. Het was een hele warme dag!

Later in het jaar werd ook het hekwerk
rondom het park verwijderd om een
opener karakter aan het park te geven en
vernielingen van het hekwerk verder tegen te

September en oktober: tv-opnamen
EenVandaag en L1
Het Schurenberger Park had dit jaar niet te
klagen over aandacht van de media.
AVRO-TROS maakte voor EenVandaag een
reportage over krimpgebieden en hoe
inwoners omgaan met nieuwe ruimten die
ontstaan, gebouwen die gesloopt worden
en bevolking die terugloopt en vergrijst.
Initiatiefneemster Jolanda Ermers van het
Levensloopbos werd geïnterviewd.

Op 18 oktober interviewde L1-journalist
Maurice de Heus van L1 wijkbewoner Wim
Kortekaas voor 'Wij zijn Limburg'.

De vrijwilligers van het Schurenberger
Park werden ook dit jaar enkele keren
gevraagd om in het park uitleg te geven
over de manier waarop het park tot stand is
gekomen. Zo waren er vertegenwoordigers
van de gemeente Heerlen, van andere
burgerinitiatieven en van het interregionale
samenwerkingsverband Interreg. Op 7
december bezochten studenten van de
opleidng Facility management van ZUYD het
park in verband met een afstudeeropdracht.
1 juni: vrijwilligers zijn aanwezig bij
de start van het Gebrookerbos fonds in
buurtcentrum de Koffiepot.

Verder vertegenwoordigden ze de stichting
bij de Gebrookerbos conferentie eind
november en tijdens de Gebrookerbos
Academy.
En uiteraard hadden ze hun handen
vol aan het organiseren van het
onderhoud, waaronder een snoeidag van
fruitbomen, dit in samenwerking met
stichting IKL (Instandhouding Kleine
Landschapselementen).
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Gebrookerbos: Wat is het?
De naam Gebrookerbos valt regelmatig als het gaat om burgerinitiatieven als het Schurenberger Park en Bongaardpark. Maar ook buiten de
wijk Maria-Gewanden zijn er inmiddels tientallen burgerinitiatieven ondergebracht bij 'Gebrookerbos'. Voorbeelden: 't Groenbroek in de
wijk Dem, het Sjef Diederenpark in de Passart en het Ridder Hoen Park aan de Kasteel Hoensbroeklaan. De term 'Gebrookerbos' gaat over
de transformatie van Heerlen Noord door het herstellen van de macrostructuur en het stimuleren van micro-initiatieven.
Gebrookerbos is een methode om door middel
van sociale vernieuwing vanuit de burger een
gebied te ontwikkelen.
Burgers spelen dus de hoofdrol: zij nemen
eigen verantwoordelijkheid voor hun buurt
of wijk en vormen lege plekken om tot
plekken die voorzien in een behoefte van de
burgers in Heerlen Noord. Dit gebied was van
oudsher een decor van de mijnbouw. Door het
wegvallen van de delfstoffenwinning en de
demografische ontwikkelingen (vergrijzing,
bevolkingskrimp) vielen en vallen er open
ruimtes in het landschap. Die plekken
die er nu ‘verloren’ bijliggen, kunnen een
grote impuls betekenen voor de kwaliteit
en vitaliteit van de regio en de omliggende
wijken in het bijzonder. Want, waar vroeger
de rijkdom gehaald werd uit het zwarte
goud, kan vandaag de dag geplukt worden in
het groene goud. Denk bijvoorbeeld aan de
Brunssummerheide of Kasteel Hoensbroek.
Ook zitten er nog veel
ontwikkelingsmogelijkheden in het
zandgroeve-gebied en de bebouwing van
de voormalige mijnkoloniën. Daarom is het
belangrijk om de macrostructuur weer helder
te maken. Zo kan gebruik gemaakt worden van
de identiteit van het gebied en de historische
parels.
Zo zijn in Heerlen-Noord ongeveer dertig
burgerinitiatieven ontplooid door (en voor)
inwoners. Inwoners die het belangrijk vinden
om bij te dragen aan een fijne buurt, wijk of
straat. Inwoners die het ‘vonkje’ overbrengen
op anderen en daardoor samen mooie
dingen kunnen organiseren. Het netwerk
Gebrookerbos groeit en bloeit!
De 'Brooker'
Initiatieven worden gefaciliteerd door de
Brooker. De Brooker zorgt voor informatie,
inspiratie en verbinding tussen initiatieven,
inwoners, gemeente en andere partijen die
nodig zijn voor de ontwikkeling van een
initiatief. Hierdoor ontstaat ontmoeting en
–direct of indirect- communicatie met elkaar
en dat zorgt er voor het onderling delen van
goede ideeën, inspiratie en nieuwe plannen.
Het betrekken, en activeren van bewoners en
ondernemers die zich betrokken voelen bij
deze plekken en er zelf mee aan de slag gaan.
Kortom: het inspireren van anderen op deze
manier draagvlak en beweging

creëren (engagement marketing). Flankerend
onderzoek maakt deel uit van de ontwikkeling
van de methodiek.

Brooker Jos Reinders wordt geïnterviewd voor
het televisieprogramma EenVandaag.

Onderzoek
In mei 2016 is het onderzoek ‘Methode
Gebrookerbos’ door Neimed, Limburgs
kennisknooppunt voor demografisch
omdenken, van start gegaan voor een
periode van vier jaar. Doel van dit onderzoek
is inzicht krijgen in de overdraagbaarheid
en effectiviteit van ‘Gebrookerbos’ als
mogelijk generieke methodiek voor andere
krimpregio’s.

Het monitor onderzoek richt zich op
de fysieke omgeving, demografische
samenstelling, sociaal-economische en
sociaal-culturele situatie van het gebied.
Daarnaast worden eigenaarschap en
organisatievermogen van burgers, de relatie
overheid-burger en de toekomstvisie over het
gebied nader onderzocht.

In diezelfde maand is binnen het project
Gebrookerbos een ‘brooker’ aangesteld. Deze
functionaris heeft een drieledige rol:
1: ondersteunen van burgerinitiatieven in
hun groei en ontwikkeling;
2: engagementmarketing (burgers stimuleren
om tot ideeën te komen); en
3: kennisdeling zoals het organiseren van
themabijeenkomsten en workshops.
Dankzij de nauwe samenwerking tussen
brooker en onderzoeker wordt het
project vanaf het begin geëvalueerd. Het
gebied Heerlen-Noord wordt vier jaar
lang gemonitord om inzicht te krijgen
in het maatschappelijk rendement van
Gebrookerbos, de ervaringen van bewoners
en initiatiefnemers en de betekenis
van Gebrookerbos voor Heerlen-Noord.
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Voor meer informatie over het onderzoek:
Samira Louali (onderzoeker Neimed), samira.
louali@neimed.nl.

Gebrookerbosconferentie op 23 november in
de Koffiepot aan de Kasteel hoensbroeklaan.

WONINGINBRAKEN

De donkere dagen zijn weer begonnen. Het is weer vroeg donker en de kans op inbraken
blijkt in deze periode, statistisch gezien, toe te nemen. Op dit moment is er geen toename
van het aantal inbraken in de wijk Maria-Gewanden/Terschuren te zien. Echter willen wij u
toch een aantal tips geven om de mogelijkheid op een inbraak zo klein mogelijk te maken.
Slachtoffers raken geld, sieraden, elektronica
en waardepapieren kwijt. Maar - nog erger –
het gevoel van veiligheid in eigen huis is ook
weg. Inbrekers zoeken meestal snelle buit.
Daarom scannen zij huizen op inbraaktijd
en risico’s. Hoe langer ze denken bezig te
zijn een deur of raam te forceren, hoe groter
de kans dat ze al bij voorbaat op zoek gaan
naar een betere plek. Hetzelfde geldt met
betrekking tot verbergplekken. Als hoge
struiken en blinde hoeken ontbreken, is dat
ook ongunstig voor hen.

Hierbij geven wij u een aantal tips die u
zelf kunt nemen om de kans op inbraak te
verkleinen.
Tips na ontdekking van inbraak
Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten.
Bel alarmnummer 112 en wacht op de politie.
Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud
hun signalement, het kenteken van de auto of
brommer en de richting waarin zij verdwenen.
Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een
afspraak met de politie om aangifte te doen.

Leisure lane:
nieuw fietspad
dwars door Parkstad
Wat gaat er voor Hoensbroek en
Maria-Gewanden veranderen
door de aanleg van deze nieuwe
fietsverbinding?
'Daar waar de Buitenring er is voor het
snelverkeer, is de Leisure Lane er voor
het langzaam verkeer. De Leisure Lane is
een attractie op zichzelf. De Leisure Lane
wordt de schakel in het internationale
netwerk van lange afstand fietsroutes
tussen de Duitse Vennbahn en het Belgische
kolenspoor', aldus de tekst over de Leisure
lane op de website van IBA-Parkstad.
Het wordt een aantrekkelijk fietspad van
4,5 meter breed door de hele regio waarmee
je het landschap en de cultuur in de regio
kunt beleven. Het maakt parken binnen het
stedelijke gebied toegankelijk en het verbindt
stedelijke functies en de attracties in Parkstad
op een vloeiende manier. IBA heeft de Leisure
Lane samen met Parkstadgemeenten en
Provincie Limburg ontwikkeld. IBA geeft de
Leisure Lane een extra kwaliteitsimpuls door
de landschappelijke waarde te vergroten.
Uitgangspunten daarbij zijn biodiversiteit en
aantrekkelijke beplanting.

Preventietips
• Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- en sluitwerk op ramen en
deuren.
• Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand ze met een stukje plastic 		
openen.
• Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet met een handigheidje bij.
• Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? Snoei struiken. Plaats 		
buitenlampen.
• Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin. Inbrekers 		
gebruiken ze graag.
• Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere vinder het huis binnen.
• Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Inbrekers kennen al die
plekjes.
• Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op een van buiten zichtbare plek.
• Heeft u vaker waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Overweeg dan een kluis
of alarmsysteem.
• Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dat het er ‘normaal bewoond’ uitziet.
Laat buren, familie of vrienden post opruimen. Gebruik tijdschakelaars voor 		
wisselende verlichting.
• Meldt niet op voicemail en/of sociale media, zoals Facebook, dat u weg bent.
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Wat betekent dit voor Hoensbroek en met
name Maria-Gewanden?
Hoewel nog niet duidelijk is hoe het
definitieve plan er uit gaat zien, kunnen we
er van uit gaan dat het huidige wandelpad
over het voormalige mijnspoor grondig wordt
aangepakt. Niet een deel daarvan, maar vanaf
de nieuwe fietstunnel onder de Akerstraat
tot aan de Geitenweg bij Nuth. Een nieuwe
asfaltlaag zal waarschijnlijk nodig zijn,
evenals de herziening van de groenstrook
langs het nieuwe fietspad.
De grootste vernieuwing zal voor Hoensbroek
zijn, dat er drie nieuwe fietsersbruggen
geplaatst gaan worden. De vormgeving
daarvan zal herinneringen oproepen aan het
mijnverleden.
De bruggen zullen geplaatst worden over
de Grubbenlaan, Amstenraderweg en
Pastoorskuilenweg.
Ook de gelijkvloerse kruisingen zoals
bij de Hermesweg, Zandbergswweg en
Schuureikenweg zullen aangepakt gaan
worden.
'Leisure lane' is volgens bronnen nog
een werknaam. Een definitieve naam zal
te zijner tijd worden gekozen en bekend

Wijkboek
Nieuw
Lotbroek
Het is al weer zo’n acht jaar geleden,
dat de Heemkundevereniging
Hoensbroek het initiatief nam om de
verschillende wijken te presenteren
middels met tekst omlijste fotoboeken.

VUURWERK
Voorkom ongelukken met vuurwerk

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke, mooie traditie. Dat vindt ook de politie.
Maar elk jaar worden politie én ziekenhuizen geconfronteerd met ernstige verwondingen
bij kinderen en volwassenen door verkeerd gebruik van vuurwerk. Voor een belangrijk deel
is dat te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwijzingen en
vaak ook lonten ontbreken. Maar dit is ook te wijten aan het verkeerd gebruik van legaal
vuurwerk. De tip van de politie voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling: houd het bij
legaal vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die daarop staan. Niemand wil het
nieuwe jaar in met schade of letsel. Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk
zoals strijkers, mortierbommen, Cobra’s , Bengaals vuur en lawinepijlen. Het wordt
illegaal aangeboden. Wie het opslaat, neemt grote veiligheidsrisico’s met kans op massaexplosies. Om die reden pakken politie en justitie de handel, het vervoer én de opslag
ervan hard aan. Weet u waar illegaal vuurwerk is opgeslagen dan wel wordt verkocht?
Belt u dan een van de wijkagenten. Wilt u anoniem blijven, dan kunt u ook gebruik maken
van de tiplijn Meld Misdaad Anoniem, via het nummer 0800-7000 of via de website www.
meldmisdaadanoniem.nl .Voor uw eigen veiligheid en die van uw omgeving. Heeft u
overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-8844.
Veilig vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan een aantal
eisen. Daarmee wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk gemaakt. Goedgekeurd
vuurwerk is altijd voorzien van een lont, het opschrift ‘Geschikt voor particulier gebruik’
en een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
Afsteken vuurwerk
Legaal vuurwerk mag door iedereen vanaf 16 jaar dit jaar op 28, 29 en 31 december
worden gekocht (maximaal 25 kilogram per huishouden) en uitsluitend tussen 31
december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur worden afgestoken. Wordt iemand betrapt op
het afsteken van vuurwerk buiten deze tijden dan volgt er een lik-op-stukbeleid. Al het
vuurwerk wordt in beslag genomen en een boete volgt. Minderjarigen worden, in principe,
doorverwezen naar bureau Halt en kunnen zich meteen melden in het nieuwe jaar voor het
ondergaan van hun straf. De politie voert extra surveillances uit in deze periode.

Inmiddels is ook het boek over Nieuw
Lotbroek klaar. Het heeft een iets
andere inhoud dan de eerder verschenen
exemplaren, doordat het naast summiere
historische overzichten voor een groot
gedeelte bestaat uit deels waargebeurde,
deels fantasieverhalen, die zich in de
wijk afspeelden.
Het zou ook niet mogelijk zijn om alleen
maar stil te staan bij het winkelaanbod in
de wijk, want daarvoor is het aanbod aan
winkels te gering geweest. Bovendien is het
voor de lezer ook prettiger dan alleen maar
een opsomming van historische feiten.
Het boek is deze keer samengesteld
door de Hoensbroekse schrijver Math
Mertens en is verkrijgbaar bij de
Readshop in de Kouvenderstraat, bij
Kapsalon Hein Giesen aan het Baron van
Hövellplein en bij de Spar Supermarkt
Vlieger aan de Mgr. Hanssenlaan.
De kostprijs voor het 144 pagina’s tellende
boekwerk bedraagt slechts € 9,95.

Nog één tip: ruim direct na de jaarwisseling de vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de
volgende ochtend ongelukken kunnen gebeuren met kinderen die ermee willen spelen.
Veel informatie is ook terug te vinden op de website van de rijksoverheid: www.
rijksoverheid.nl/ onderwerpen/vuurwerk.
Ik wens u fijne, prettige en vooral veilige dagen toe.
De wijkagent,
Jos Larue

...waargebeurde, deels fantasieverhalen
die zich in de wijk afspeelden...
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CD-PRESENTATIE 'DE GANSE KLUUR'
VAN HET PROJECT
HOENSBROEKSE LUISTERLIEDJES
Zondag 23 september was de grote dag. In kasteel Hoensbroek werd het resultaat van het Hoensbroekse
Amateurkunst project “Hoensbroekse Luisterliedjes”: de dubbel-cd met de naam ‘de ganse kluur'( in
het nederlands: de hele kleur) ten doop gehouden.
Alle genres komen aan bod op deze 2CD met
39 tracks en het laat meer dan ooit zien, waar
een dorp van nog geen 20.000 inwoners groot
in kan zijn.
Alles liedjes, teksten en opnamen
werden gemaakt in een project met een
tijdspanne van bijna 1,5 jaar door, voor en
over Hoensbroekenaren en Hoensbroek.
Community-art van het zuiverste water, want
uiteindelijk hebben meer dan 130 personen,
jong en oud, in een of andere vorm aan dit
project meegewerkt.
Een overzicht van het verloop van die
prachtige dag.
Vanaf 11.30 uur verzamelden zich vele gasten
in de Grote Remijs in kasteel Hoensbroek.
Om 12.30 uur ging de presentatie van start
in een van de mooiste zalen van Hoensbroek:
de Gehoorzaal. Ca 230 personen waren
aanwezig om dit evenement live mee te
maken.
Marc Didden opende de show door zijn
liedje over de Kouvenderstraat live te
zingen. Daarna volgde een optreden van het
gelegenheidszangkoor van Ute Jobes met
het prachtige 'Zomer op de steenberg'. Jean
Rosbeek droeg het muzikale gedicht 'Oma'
voor dat werd gevolgd door onvervalste
countrynummer 'Ooit' van Hans Lansink over
de locomotieven van de mijn Emma. Hanneke
van Criekingen vervolgde in wildweststijl met
'Weg' waarna July Vijgen, het wonderschone
'Van binne verborge' ten gehore bracht. De
nieuwe regionale carnavalskraker van komend
seizoen 'Dieke friete' werd gezongen door
Lex Nelissen en Angelo Bombrini en de rake
jeugdherinneringen van Ivo Rosbeek in 'n
Welt op zich'.
Tussen de live-optredens door werden in een
jukebox-stijl de overige tracks van de cd
gepresenteerd door deze kort te laten horen
en daarbij behorende beelden te vertonen op
een groot scherm.
Interessante intermezzo’s waarin kort iets
werd verteld door leden van de regiegroep
Lian Strijards, Ivo Rosbeek, Angelo
Bombrini, Herman Coenen en Peter Sikora

Hans Lansing zingt 'Ooit' onder begeleiding van Ivo Rosbeek, Angelo Bombrini en Michel Henquet

stand komen en het verloop van dit project.
Wethouder Adriane Keulen was aanwezig en
zij sprak haar grote waardering uit voor dit
initiatief van HAK en prees en feliciteerde de
deelnemers met dit resultaat. De presentatie
werd daarna afgesloten met het ultieme
Breuker-lied uit 1981, aangepast aan deze tijd
en gezongen door Piet Boonstra ondersteund
door een koor op de bühne en velen in de
zaal:
Mien leef Gebrook doe bis oos paradies
Me’is op dich gruëtsj van jóngk bis gries
Mien leef Gebrook doe bis oos paradies
Zoeë mót ’t blieve, tot elke pries
Een heuse afterparty volgde na het
hoofdprogramma in de Grote Remijs, de
benedenzaal, waar men onder het genot van
een drankje nog even kon napraten over de
show en de bestelde cd’s afhalen.
Op het podium traden nog enkele live acts
op. Zo zong o.a. Pieter van de Laarschot de
ballade ‘Mien Mariaroa’, Wiel Sijstermans
zijn mooie ode aan de 'Koumerberg', droeg
Ricardo Frederiks een gedicht voor en was er
de rockende gelegenheidsformatie rondom
Marco Smeets.
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Over de foto op de cd-hoes
De cd-hoes toont een klein deel van het
glaswerk van de kerk van Mariarade. Het
fantastische kunstwerk werd ontworpen en
gemaakt door Eugene Quanjel, en wordt
bezongen in het stuk 'Tussen Arvo en toen'
dat ook op de cd te beluisteren is. De tekst is
van Hans Ermers, muziek van Ute Jobes.

Velen zullen verrast zijn als ze thuis de bijzonder fraai uitgegeven 2CD uitpakken en draaien.
De titel 'de ganse kluur' slaat op de veelzijdigheid die deze CD laat zien. En inderdaad gaat het
van luisterlied naar rock en van klassiek naar carnaval.
Een traditioneel dichter als Bertus Aafjes (De eerste vleermuis) staat er naast de
onconventionele Pé Hawinkels (Etmaal) en van de oude troubadour Sjef Diederen
(Blomemenke) tot de moderne popklanken van Ivo Rosbeek (Ich loat t verleije achter mich).
De opnamen van de cd vonden van juni tot september plaats in in de Husky Studio van Angelo
Bombrini, de studio van Ivo Rosbeek én live in de kerk van Mariarade.
Op de website van HAK staat een film met beelden waarin het verloop van het traject
dat uiteindelijk leidde tot deze 2CD te zien is. Ook vindt u er een film gemaakt tijdens de
presentatie.
Ga hiervoor naar www.hoensbroekseamateurkunst.nl/luisterliedjes.html
Aanschaffen van deze dubbel-cd is nog mogelijk, daarvoor kan men terecht bij The Read Shop
in de Kouvenderstraat te Hoensbroek. Ook te bestellen via bovenstaande website.

de ganse kluur

Bovenstaand een foto van de regiegroep van
het project Hoensbroekse luisterliedjes met
van links naar rechts:
Angelo Bombrini, Herman Coenen, Lian
Strijards, Adriane Keulen (niet bij de
regiegroep), Ivo Rosbeek en Peter Sikora.

Ook verschillende kinderen van basisschool de Vlieger droegen hun steentje bij aan
het muziekproject. Zij schreven de teksten voor de liedjes 'Vrienden' (Ahmed) en
'Rèverie'(Demian, Ashley, Brittney, Charissa, Dylano, Devanio, Ahmed, Amber, Dana).
Een gevulde grote zaal van Kasteel Hoensbroek tijdens de presentatie van de dubbel-cd.
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Gemeente Heerlen
Aangepaste openingstijden
tussen Kerst en Nieuwjaar 2018-2019
Maandag 24 december 8.30-14.00 uur
Dinsdag 25 december gesloten
Woensdag 26 december gesloten
Donderdag 27 december 8.30-14.00 uur
Vrijdag 28 december 8.30-14.00 uur
Maandag 31 december 8.30-14.00 uur
Dinsdag 1 januari 2019 zijn we gesloten
Woensdag 2 januari 2019 8.30-16.00 uur
Maandag 8 januari 2019 geopend van 8.30-14.00 uur i.v.m.
Nieuwjaarsreceptie.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst op
20 januari 2019
Wij willen het nieuwe jaar feestelijk beginnen.
Daarom nodigen wij u uit voor een gezellige middag op zondag 20 januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Speciaal voor u is er dan een gevarieerd programma dat u laat proeven van onze activiteiten. Hapjes en drankjes staan klaar!
U bent van harte welkom in BMV De vlieger
Maria-Gewandenstraat 24
6432CP Hoensbroek
Met hartelijke groet, namens het bestuur
Jo Hermanns, voorzitter

COLOFON
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De Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden wenst
u fijne feestdagen en
een voorspoedig
2019!
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