SPEELTUINEN:

VAN DE REDACTIE

KINDEREN GRATIS NAAR ALLE SPEELTUINEN IN
HOENSBROEK!

Beste lezer,
het zal u waarschijnlijk niet verbazen
dat ook de activiteiten van Stichting
Buurtbeheer Maria-Gewanden in alle
hevigheid te maken kregen met de
gevolgen van de uitbraak van het
Coronavirus.
De ouderengroep, de beweegclub, de HAK
en het verenigingsleven in onze wijk: ze
gingen allemaal op slot.

Door de coronacrisis konden onze
speeltuinen niet op tijd hun poorten
openen voor de kinderen uit Hoensbroek.
Heel jammer maar het was niet anders.

Alle kinderen kunnen nu de rest van het
seizoen gratis spelen in onze speeltuin aan de
Langstraat én de drie andere speeltuinen in
Hoensbroek!

Door de versoepelingen van de
coronamaatregelen, mochten de speeltuinen
toch weer opengaan.
Omdat er nu nog maar een gedeelte van
het seizoen gespeeld kan worden, moest
er een oplossing gevonden worden voor de
dagelijkse toegang en de abonnementen
die gezinnen normaal aan het begin van het
seizoen tegen betaling afsluiten.

Speeltuin Maria-Gewanden
Langstraat 29
6432 CE Hoensbroek

De Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
heeft er voor gezorgd dat via een eenmalige
financiële bijdrage de speeltuinen dit
kalenderjaar vrij toegankelijk zijn. Er hoeft
dus niet meer betaald te worden om de
kinderen in de speeltuin te laten spelen en de
speeltuinen draaien mede daardoor ook geen
verlies.

Speeltuin Terveurdt
Professor Koopmansstraat 2A
6431 WB Hoensbroek
Speeltuin Mariarade
Rooseveltstraat 6
6431 AC Hoensbroek
Speeltuin de Smidse
Kasteel Hoensbroeklaan 74A
6433 AG Hoensbroek

Privé heeft dit er onherroepelijk toe geleid
dat menigeen gedwongen thuis zat en zelf
moest zoeken naar manieren om de tijd
alleen of met familie door te komen.
Ook iedereen die werkt, kreeg te maken
met beperkingen of was, voor zo ver
mogelijk aangewezen op het werken van
thuis.
Speciale aandacht en waardering ging
uit naar de verplegend personeel in
zorginstellingen en ziekenhuizen.
Bewoners van zorginstellingen die
maandenlang geen bezoek konden
ontvangen, werden met muziek door deze
moeilijke periode heen geholpen.
Gelukkig zijn veel beperkingen inmiddels
versoepeld, maar het blijft opletten.
Het bestuur wenst u ondanks alles een
fijne vakantietijd. Houd de regels in acht
en: 'Let 'n bietje op elkaar!'
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• Interview met schoolverlaters
• Klok van het gemeentehuis
• Schopla nieuws
• Speeltuinnieuws
• Activiteiten weer van start
• Nieuws over het voormalig mijnspoor
• Nieuwe wandelgids Hoensbroek
Door de coronacrisis zijn er uiteraard de afgelopen maanden minder activiteiten
geweest in onze wijk. Ook de komende maanden staan geplande activiteiten op een
laag pitje of zijn zelfs afgelast. Hierdoor is deze 'Buurtberichten' korter dan u van ons
gewend bent.
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NIEUWS VAN SCHOPLA
Voor de meeste mensen begon het jaar
gelukkig zoals altijd, een mooie jaarwisseling,
elkaar, familie en vrienden veel geluk
en gezondheid wensen. Hier en daar een
nieuwjaarsreceptie bezoeken en mooie
plannen maken voor het nieuwe jaar.
Ook werd prins Niels tot stadsprins va
Gebrook uitgeroepen. Schopla en een
groot aantal medebewoners, verrasten hem
op 19 februari bij zijn ouderlijk huis in de
Neerbraakstraat. De straat was geweldig
mooi versierd door bewoners uit de straat
en Schopla. Als aandenken overhandigde
Schopla een leuke herinnering aan prins
Niels. Het was koud, maar het was een
gezellige avond, mede door de grote opkomst.

Let wel goed op: laat geen vreemde mensen
binnen en let goed op uw eigen veiligheid.
Ook kunt U hulp vragen via de Schopla-foon:
06-82657628
of via onze email: schopla@gmail.com.
Blij verrast waren wij om te zien hoeveel
groene beertjes er op de ramen en deuren
werden geplakt. Mooi deze saamhorigheid. Op
Facebook zagen we mooie en warme reacties,
waarvoor onze dank.
Onze bloembakken zijn door Egidio weer
gevuld met mooie zomerbloeiers, zodat onze
buurt er weer fris en fleurig uitziet.
Het bestuur van Schopla probeert samen
met u om de buurt goed uit te laten zien.

Het bestuur begon langzaam na te denken
over de voorjaarsactiviteiten, de paasactie,
de bloembakken en onze plantjesmarkt, NL
Doet , een nieuwe buurtbieb en een zitbankje
plaatsen bij de bieb.

verdient een extra compliment!
Normaal zouden wij onze Paasactie gehouden
hebben en al onze leden met paaseitjes fijne
Paasdagen hebben willen wensen. Helaas
was ook hier het Coronavirus de spelbreker.
Wel konden kinderen, op gepaste afstand, bij
de voorzitter paaseitjes ophalen. Een tiental
kinderen hebben hier gehoor aan gegeven en
alsnog van de paaseitjes kunnen genieten.
Onze plantjesmarkt kon ook niet
plaatsvinden. Jammer, hopelijk volgend jaar
weer.

Maar dan ineens het Corona virus!!
Dat veranderde de wereld in één klap! Bijna
niks kon of mocht meer, in verband met onze
gezondheid en veiligheid.
Het bestuur van Schopla hoopt dat onze
bewoners en hun familie niet te zeer zijn
getroffen door het virus en wensen degene
waarvan familieleden ziek zijn of zij die
iemand verloren hebben, heel veel kracht en
sterkte in deze zware tijd.
Ook voor onze oudere bewoners is het in deze
tijd niet altijd gemakkelijk. Daarom heeft het
bestuur huis-aan-huis in de Schoplabuurt een
nieuwsbrief bezorgd met een rood en groen
A4-tje bedrukt met een knuffelbeer om te
vragen: “let goed op elkaar”. Vraag wanneer
je een rood A4-tje ziet hangen of je iets voor
de bewoners kunt betekenen, bijvoorbeeld de
hond uitlaten of een boodschap doen, naar de
apotheek gaan enzovoort.

Regelmatig zijn er vrijwilligers die het
zwerfvuil in onze buurt opruimen, jammer dat
dit nodig is!!
Extra leuk is het dat er kinderen zijn, die
i.v.m. het Corona virus thuis waren, ook een
opruimactie gehouden hebben. Dit

Beste bewoners, wij zijn al een hele tijd op
zoek naar mensen die ons bestuur willen
versterken. Er is behoeft aan verjonging in
het bestuur, mede ook door het feit dat er
veel jonge gezinnen in onze wijk wonen.
Hopelijk zijn er toch bewoners die enkele
uurtjes per maand vrij willen maken om
samen met ons Schopla actief te houden,
zodat er ook aan de jongeren in onze buurt
aandacht gegeven kan worden.
Als er ideeën zijn, kunnen die bij het bestuur
kenbaar gemaakt worden zodat wij samen iets
kunnen organiseren.
Buiten het zichtbare werk dat het bestuur
doet, nemen zij ook deel aan bijeenkomsten
met onder andere de Gemeente, de Stichting
Buurtbeheer Maria-Gewanden en andere
instanties.
Wij hopen dat er in 2020 nog enkele leuke
dingen plaatsvinden, de buurtbieb en
het bankje staan er al en plannen voor de
kerstmarkt zijn er ook.
< foto: bij de start van de Schopla-foon
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HELIKOPTER
LANDT NAAST
BONGAARDPARK
Op 1 juli gebeurde er in de Bongaardstraat
een eenzijdig ongeval.
De bestuurder van een quad bleek zodanig
gewond dat een traumahelikopter werd
opgeroepen.
Deze landde even later naast het
voetbalveldje bij het Bongaardpark.
De gewonde bestuurder werd uiteindelijk niet
met de helikopter maar met de ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd.

NIEUWS OVER DE KLOK VAN HET
VOORMALIGE GEMEENTEHUIS
Zoals het klokje in Hoensbroek tikt, tikt het
nergens...
Zoals inmiddels velen al hebben gezien
of vernomen, werden onlangs de
wijzerplaten op de het torentje van het
voormalig gemeentehuis van Hoensbroek,
momenteel gezondheidsplein Hoensbroek,
gedemonteerd.
De wijzerplaten bevinden zich op dit moment
bij een klokkenmaker in Brabant waar ze
hard bezig zijn om de klok weer te herstellen,
te voorzien van vergulde wijzers en cijfers,
verlichting én nieuw uur- en slagwerk.

ACTIVITEITEN
WEER VAN START

In verband met de Coronacrisis heeft de
restauratie achterstand opgelopen.
De planning is nu dat de klok op 1 september
weer gemonteerd zal worden en op 20
september officieel in (her)gebruik genomen
zal worden.
Hier zal een feestelijk tintje aan worden
gegeven.
Op het gedeelte voor het Gezondheidsplein
zal Ivo Rosbeek muziek ten gehore brengen

en Math Mertens zal enkele gedichten
voordragen. Er is ook een muziekstuk in de
maak dat speciaal voor deze gelegenheid
wordt geschreven. July Vijgen zal die middag
ceremoniemeester zijn.
Om de restauratie en het in gebruik nemen
te financieren, hebben er al diverse acties
plaatsgevonden in Hoensbroek, zoals
de spaarpottenactie, statiegeldactie in
diverse winkels in Hoensbroek en een
informatiemiddag.
Op een latere datum zal in “Ons Trefcentrum”
te Hoensbroek een benefietmiddag met
diverse artiesten plaatsvinden. Ook de
opbrengst hiervan zal ten goede komen aan “
de klok” .
Indien u vragen heeft of ook een financiële
bijdrage wilt doen, privé dan wel zakelijk,
kan dat door uw donatie over te maken op
bankrekeningnummer NL40 ABNA 08 64 55
78 33 t.n.v. Stichting Buurtbeheer Nieuw
Lotbroek o.v.v. “Klok”
De initiatiefnemer/organisator van “ de
klok” is John Visker met ondersteuning van
“Stichting Viergebrook”
Voor verdere informatie kunt u bellen met
06- 46 14 37 11 (John Visker)

Omdat de coronamaatregelen versoepeld
zijn, worden ook de activiteiten van de
SBMG weer opgestart .
De Beweegclub is weer begonnen, zij zijn
in ons buurthuis op iedere maandagavond,
informatie of aanmelden:
H. Stribos: 06 - 205 75 17
De Schilderclub Indigo is ook weer begonnen
in ons buurthuis op iedere dinsdagmorgen.
Informatie: A. Spreuwenberg 045 - 521 53 86
De HAK Fotoclub begint ook weer op 3
september, ’s avonds in ons buurthuis.
Info: jos.schiffelers@home.nl
Voor informatie over de Seniorensoos:
M. Isenborghs 045 - 5229899

Stoort u zich ook aan het zwerfvuil dat wordt achtergelaten op
hangplekken of op andere plekken?
Als u in het bezit bent van een smartphone kunt u hiervan eenvoudig
melding maken. Dat gaat als volgt:
1. Download de app van de gemeente Heerlen.
2. Open de app en ga dan naar 'Melding openbare ruimte'
3. Kies een categorie
4. Vermeld alle gegevens en verstuur het bericht
5. Klaar!
Samen krijgen we onze buurt schoner!
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SCHOOL, DE WIJK, CORONA EN DE TOEKOMST
Drie schoolverlaters van basisschool De Vlieger aan het woord
soms wat moeite met begrijpend lezen. Daar
heb ik dan ook bijlessen voor gehad.
Jullie hebben vast een lievelingsjuf- of
meester, toch? Jullie durven vast die namen
te noemen?...
‘Ja, juf Nina’, haakt Zoë meteen in, ‘en
volgens mij ga ik daar nu problemen mee
krijgen’ vertelt ze lachend. De andere twee
schieten ook in de lach.
Waarom lachen jullie nu, iedereen heeft
toch zijn lievelingsjuf- of meester?
‘Ik heb niet een bepaalde juf of meester’,
vervolgt Zoë. Iedereen heeft wel iets wat
leuk of minder is. Daarom vind ik het moeilijk
om te zeggen, maar juf Sandra en Nina vind
ik wel de leukste. ‘Ik vind wel hetzelfde
ongeveer, ook eigenlijk wel die twee’, vult
Kyle doordacht en met rustige stem aan.

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’,
schoot het door mijn hoofd toen ik drie
groep acht-scholieren van basisschool
De Vlieger vroeg om te vertellen hoe zij
de coronaperiode beleefden. Waren ze
bang geweest? Misten ze de school en hun
klasgenoten? Maar ik wilde ook weten
wat ze van onze wijk vinden en hoe ze
terugkijken op hun basisschooltijd. Naar
welke school gaan ze en wat willen ze
later worden? Vol enthousiasme vertelden
Jinthe, Zoë en Kyle hun verhaal over hun
school in de Coronaperiode, de wijk en
vooral dat ze klaar zijn voor de toekomst!

kinderen in mijn klas. Heel erg leuk en zoals
Jinthe zegt: ze helpen je gewoon. Ikzelf vond
rekenen ook moeilijk, en de meester hielp mij
dan heel erg erbij. Ik heb ook bijles gehad,
net als Jinthe. Ik weet niet precies meer hoe
vaak ik bijles had, maar soms iedere dag en
dan een uurtje ongeveer. Dat deden we dan
tijdens de rekenles.’

Jinthe, jij bent zo stil. Jij hebt volgens mij
geen voorkeur hè?
‘Jawel, maar er zijn zo veel meesters en juffen
die ik leuk vind. Dus ik vind het lastig om te
kiezen.’

‘Ik vond het altijd een leuke school’,
vertelt Jinthe. ‘Maar nu in groep 8 met het
Coronavirus was het wel wat minder. Maar we
gaan de komende dagen nog leuke dingen
doen, dus het komt wel weer goed. Wat ik
heel fijn vond was dat - De juffrouwen en
de meesters je helpen je ze nodig hebt. Ze
zeggen niet van : zoek het je maar uit, of zo.
Ze helpen je echt. Zo had ik veel moeite met
rekenen. Daarom kreeg ik altijd veel bijles
hier op school en dat vond ik wel heel erg
fijn.’

Zijn er ook dingen die jullie vervelend
vonden hier op school?
Zoë zit , zo merk ik op de praatstoel en steekt
meteen van wal: ‘Ja, Corona. Dat was wel
het toppunt. Maar daarover later meer. Wat
ik zelf niet fijn vond, was als er wel eens
klasgenootjes uitflipten of als de juffrouw
wel eens heel boos werd, dat is dus echt niet
leuk. Ze proberen ook een leuke klas samen
te stellen, maar als je ze dan aan het einde
van het jaar moet missen, dan is het niet leuk
als één kind zomaar uitflipt. Je bent dan ook
bang dat hij net jou iets aandoet en dat ze
met stoelen gaan gooien, ik zeg maar wat.’
Kyle vult Zoë aan: ‘Het ligt er ook maar aan
wie er uitflipt. Er was er een die heel erg
uitflipte dus die moest meteen de klas uit.
Dat deed hij wel erg goed, dus die had wel in
de gaten dat het niet klopte wat hij deed.’
‘Wat ik vervelend vond’, vervolt Jinthe,
‘was die zwangerschappen van de juffen.
Want in groep drie, vijf en zes waren de
juffen zwanger. En voor ons waren dat wel
belangrijke jaren. Dus telkens kregen we een
andere juffrouw. En ik ben dus zo’n type, die
gaat dan zo’n juf uitdagen. Ik ging ze dan
eerst even testen en dan wist ik pas of ze goed
waren. Dan ging ik bijvoorbeeld extra lopen in
de klas of niet luisteren.

En Zoë, hoe vond jij het hier op school?
‘Ja, ik vond het een hele leuke school en nog
steeds. Ook de juffen en de meesters en de

De dames hadden duidelijk het gesprek
in handen, en het verbaasde mij dan ook
niet dat er op de vraag of Kyle de juffen en

Kyle, hoe vond jij het hier op school net zo
leuk als Jinthe en Zoë vertellen?
‘Ja! ik vond het een zeer leuke school.
Inderdaad, ze helpen je als je het nodig hebt.
De klassen waren ook heel erg fijn. Ikzelf had

Jongens, jullie verlaten nu de school waar je
acht jaar op hebt gezeten. Wat vonden jullie
van de tijd dat je hier op school zat?
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meesters ook wel eens ‘uittestte’ een kort,
krachtig en overtuigd ‘Nee’ volgde.
Maar jij lijkt me dan ook zo’n brave, lieve
jongen in de klas Kyle….
‘Inderdaad! En als ik dan al eens iets doe of
zeg, dan krijg ik meteen te horen: ‘Dat had ik
niet van jou gedacht’.

Aha, jij wacht dus totdat de druppel de
emmer doet overlopen?
‘Precies.’
Jinthe, je noemde net al even de
Coronaperiode. Hoe heb jij die ervaren en
hoe begon dat eigenlijk voor jullie?
‘Nou, we hoorden gewoon dat we thuis
moesten blijven en dat we van thuis uit
moesten gaan werken. Toen het wat vrijer
werd, gingen we ook weer afspreken met
klasgenoten, ook buiten school. We mochten
op een gegeven moment weer naar school,
maar de groepen zaten toen verdeeld en zat ik
met vijf of zes andere kinderen in een groep.
Een andere groep was weer twaalf of dertien
kinderen groot, veertien zelfs. Vervolgens
moesten we ook nog de musical gaan oefenen.
Dat werkt dus gewoon niet in twee groepen,
een van vijf en een van veertien. Dan mis je
de rollen.
Hoe heb jij dat ervaren Zoë?
‘Ik vond het soms heel stom en heel
vervelend, ik miste de klas heel erg. Ik
volgde dan persconferenties van Rutte op de
televisie. We kregen te horen dat de school
nog een week langer dicht bleef. Toen ging ik
naar boven en zat ik te huilen. Ik heb daarna
in een groepsapp verteld dat ik iedereen heel
erg miste. Ook het oefenen voor de musical,
dus toen de school weer openging vond ik het
superleuk. Het was vooral heel saai om thuis
te zitten. Soms was het ook wel fijn; je was
eerder klaar met huiswerk en je kon je eigen
pauze bepalen en waar je mee bezig was. ‘
Kyle, hoe vond jij het?

‘Ik vond het wel fijn eigenlijk om thuis te
werken. Ik had daar de rust en zo, voelde me
ook niet opgejaagd en dat is in de klas wel
eens anders. Ik sliep ook niet uit, ik begon
gewoon om negen uur, dus een half uurtje
later als normaal. Ik werkte thuis met een
computer en we kregen de opdrachten van
school. De ene groep had op de dinsdag en
vrijdag les, anderen weer op maandag en
donderdag. Dus we hadden niet elke dag les
en woensdag had iedereen thuis les.’

‘Jazeker!’
‘Ik ga ook naar het Emmacollege’, vervolgt
Zoë, ‘en daar ga ik de verzorgende kant op
en als ik daarmee klaar ben wil ik nog gaan
studeren voor kapster of verloskundige in het
ziekenhuis. Ik heb geen jongere broer of zus,
alleen een oudere broer.

En hoe laat waren jullie dan klaar?
‘Ik stond op het normale tijdstip op en mijn
moeder ging om half 7 weg. Ik werd dan
rustig wakker rond zeven uur, half acht.
Dan aankleden en dan even rustig zitten
om met de vogels te praten. En dan om vijf
voor negen ging ik naar mijn oma, want daar
maakte ik mijn huiswerk altijd. Die woont bij
mij in de buurt, dus ik hoefde niet ver te gaan,
een paar minuutjes misschien. Meestal was
ik dan rond elf uur klaar, dus ik had eigenlijk
maar twee uurtjes werk per dag’, vertelt Zoë.
Jinthe: ‘Ik stond meestal op de normale tijd
op en dan begon ik om half negen. Ook zoals
normaal, maar ik was niet om elf uur klaar,
want dan moest ik nog een paar vakken.
Dus ik was meestal pas rond twee uur klaar.
Daarna ging ik dingen voor mezelf doen. Voor
mij waren de dagen dus een half uurtje langer
als normaal. ‘

En geroken ook?
‘Ja, toevallig wel’, zegt ze met een brede lach
op haar gezicht. ‘Ik heb een jonger neefje van
twee die ik weinig zie, dus daarom wil ik ook
de verzorging in. Vroeger wilde ik misschien
nog wel cassière worden. Maar als ik die drie
dingen tegelijk wil doen, dat gaat echt niet,
zeker niet als ik zelf ook nog een keer moeder
wil worden.’

Nou, dat heeft er dus wel ingehakt en jullie
misten dus je klasgenoten heel erg. Dus
niet zomaar niksen thuis. Kyle miste jij ook
je klasgenoten?
‘Nou, ik niet zo heel erg’ (de dames schoten
stevig in de lach). Ik kon me goed vermaken
thuis., maar toen het wat langer duurde
verveelde ik me ook wat meer. ‘
‘Dat klopt’, beaamt Zoë, ‘want je kan dus
nérgens heen. Hier op school speel je nog op
de speelplaats in de pauze, of na school zou
je nog even kunnen blijven hangen of nog
even spelen met je vrienden of vriendinnen.
Thuis ging dat dus niet. In het begin mochten
we ook niet naar het centrum van het dorp of
zo. Het enige wat ik mocht was naar mijn oma
gaan. Nu mogen we weer wat meer. Maar ik
kon dus helemaal niks: pretparken zijn dicht,
zwembaden zijn dicht. Dat was dus erg saai.
Ook in het weekend, dan kun je dus niks en
dat vond ik irritant’.
Hé, jullie gaan nu van school af. Wat gaan
jullie doen na deze school?
Jinthe: ‘Ik ga naar het Emmacollege. Ik wil
de zorg in, dat lijkt me echt leuk om te doen.
Want mijn moeder werkt ook in de zorg met
oudere mensen. Ik ging wel eens met haar
mee en dat vond ik altijd leuk om te zien.’
Daar is werk genoeg te doen in de
toekomst…, en het wordt steeds
belangrijker, dat heb je wel gezien de
afgelopen tijd….
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Heb je wel eens een baby een schone luier
gegeven?
‘Nee, maar ik heb het wel eens gezien’.

Kyle, wat ga jij doen na deze school?
‘Ik ga naar het Sintermeerten, TTO, dat
is tweetalig onderwijs. Daar wil ik dan
bijvoorbeeld leren programmeren óf fotograaf
worden. Dus een beetje de technische kant
op. Tweetalig betekent dat je 75 procent in

het Engels les krijgt en 25 % in het
Nederlands. Huiswerk krijg je wel in het
Nederlands. Hier op school hebben we nog
niet echt Engels kunnen oefenen, het meeste
leer ik nu van Youtube en dan Engelse en
Amerikaanse video’s.’
Wat mooi dat jullie al plannen hebben
voor na deze school. Maar wat anders: wat
vinden jullie eigenlijk van de buurt waarin
jullie wonen?
Jinthe vertelt: ‘Ik woon in zo’n ronde straat
en daar heb ik geen vriendinnen. Er wonen
daar ook veel oude mensen. Maar in andere
straten heb ik wel vriendinnen. Ik vind
het wel minder dat op sommige plekken>>

hangjongeren zijn, maar andere plekken zijn
weer superrustig.
Zoë: ‘Ik woon meer richting het kasteel en
bij mijn oma, als ik daar ben, daar wonen
meer kinderen van een jaar of vier. Je hebt
ook kinderen die nogal eens ruzie krijgen, de
‘probleemzoekertjes ‘en daar hoor ik dus niet
bij, vind ik zelf. Dus ik zit dan maar lekker bij
oma.
‘En ik woon korter bij en ik heb in mijn
straat ook vrienden’, vertelt Kyle. ‘Maar ook
bij mij zijn er inderdaad plekken waar je
liever niet alleen ’s avonds komt omdat er
veel hangjongeren zijn. Daar blijf je liever
uit de buurt hoewel ik er zelf geen slechte
ervaringen mee heb. Maar er zijn inderdaad
ook hele mooie buurten met bijvoorbeeld hele
mooie tuinen. Maar 25% is waar je niet wil
komen, de rest is echt wel goed. Er gebeuren

ik kan niet goed tegen dat knallen. Dus als ik
daar langs loop vind ik dat niet echt fijn.‘
‘Ik wil ook minder hangjongeren’, zegt Zoë,
want die maken veel kapot en ze steken hier
op het voetbalveldje vuurwerk af. Dat zou ik
wel willen veranderen.
Jinthe vindt de hangjongeren ook niet echt
fijn: ‘Ze trappen dingen kapot, een prullenbak
bijvoorbeeld of ze blazen dingen op met
vuurwerk. Het maakt ze niets uit. Ze schelden
ook oudere mensen uit en dat vind ik gewoon
niet kunnen. ‘

de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
wenst jullie succes op Sintermeerten en
Emmacollege Kyle, Jinthe en Zoë!<<
Interview en foto's: Ermers Communicatie

De allerlaatste vraag: het is vakantie! Wat
gaan jullie zoal doen?

LIEFHEBBERS KLASSIEKE
MUZIEK KOMEN WEER
AANHUN TREKKEN!

Kyle: ‘Niet veel. Fotograferen misschien. Ik
ga waarschijnlijk bij Kleine-Brogel samen met
mijn vader vliegtuigen fotograferen en daar

Beste muziekvrienden,
Op donderdag 6, 13 en 20 augustus
presenteert Toine Sporken op verzoek
van Parkstad Limburg Theaters, een
Stoomcursus Klassieke Muziek, ’s
middags van 14.00 tot 15.30 uur.
Deze korte cursus vindt plaats in de
LIMBURGzaal. In deze zaal kan met
gemak worden tegemoetgekomen aan de
anderhalve-meter-regeling. Het theater
is er alles aan gelegen om u een veilig en
vertrouwd gevoel te geven. Om die reden is
er geen pauze, wel een nazit (bar open).
Alles wat u altijd al wilde weten over
klassieke muziek, maar niet durfde te
vragen.
Wat en hoe?
• vocale en instrumentale composities,
begrippen, instrumenten, genres en
stijlen, periodes en nog veel meer
• veel muziekfragmenten en enkele
liveoptredens van studenten

wel wat meer ongelukken dan in andere ,
zoals gisteren was er een quad tegen een
muur gereden, toen hadden we opeens een
helikopterlandingsplek. ‘
Stel nu, dat jullie iets zouden mogen
veranderen in de buurt, wat zou dat dan
zijn?
‘Ik zou toch wel wat minder hangjongeren
willen in de buurt. Voor de rest vind ik het wel
prima’, vertelt Kyle.
Dat is wel bijzonder eigenlijk, want meestal
zijn het oudere mensen die klagen over
hangjongeren, toch?
‘Klopt. Maar bijvoorbeeld met oud en nieuw
gaan ze illegaal vuurwerk afsteken, en zo en

verheug ik me wel op. ‘
‘Misschien gaan we zwemmen’, vervolgt Zoë,
‘maar dat weet ik nog niet zeker. Voor de rest
weet ik het nog niet. Misschien dat ik afspreek
met een vriendin of een nichtje. Maar sowieso
ga ik in de tuin hangen en naar de vogels
kijken. Wij hebben een volière in de tuin en
laatst is er een kleintje geboren en er zijn nog
vier eitjes over, dus die komen binnenkort
misschien uit.
Jinthe sluit af: ‘Misschien gaan we naar
Italië, maar vanwege het Coronavirus weten
we dat nog niet zeker. Ook gaan we zwemmen
met m’n tante en m’n oom en verder veel naar
buiten. ‘
Dank jullie nogmaals voor het interview en
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Voor wie?
• voor alle beginnende en ervaren
muziekliefhebbers;
• voor amateurzangers- en spelers;
• voor mensen die dit jaar toch niet op
vakantie gaan;
• voor mensen die het zo gemist hebben de
afgelopen maanden
• voor u dus!
Verder kunt u de nieuwste columns van
Toine Sporken lezen op:
https://www.sporkenleitmotiv.nl/index.
php/nl/column
Met vriendelijke groet,
Toine Sporken
M: +31 (0)6 542 560 18
E: info@sporkenleitmotiv.nl
W: www.sporkenleitmotiv.nl

LEISURE LANE:
Voortgang van het nieuwe fietspad over het voormalig mijnspoor
Zoals velen inmiddels weten zijn er vergevorderde plannen voor het vernieuwen van het voormalig mijnspoor dat door Hoensbroek loopt.
Provincie Limburg, de Parkstadgemeenten en IBA Parkstad hebben het project ‘Leisure Lane’ genoemd.
Op 12 maart had VierGebrook, het samenwerkingsverband van de vier buurtstichtingen in Hoensbroek, een informatieavond bij Amicitia
voorbereid. Helaas kwam deze te vervallen vanwege de net aangekondigde coronamaatregelen.
Iedereen werd via huis aan huis verspreide flyers en social media opgeroepen vragen over de plannen voor het fietspad in te sturen.
De binnengekomen vragen zijn inmiddels verzameld, geïnventariseerd en gecategoriseerd en aan gemeente Heerlen verstuurd in afwachting van
antwoord en verdere actie.
En nu?
Op 9 september aanstaande worden vertegenwoordigers van de vier buurtstichtingen bijgepraat over de planning en uitvoering van de aanleg.
Zoals het er nu uit ziet organiseren IBA, Heerlen en provincie op z’n vroegst in oktober een inloopbijeenkomst waar de eerder gestelde vragen
beantwoord worden.
Hierbij zal iedereen in de gelegenheid worden gesteld om de plannen te bekijken en vragen te stellen.
Een exacte datum voor de inloopbijeenkomst is dus nog niet bekend. Als deze voor het verschijnen van de volgende Buurtberichten bekend is,
zullen we dit mededelen.
Houd u ook de verschillende informatiekanalen van de gemeente in de gaten voor mogelijke aankondigingen.

Links boven: helaas ontbreekt er een stuk van deze foto die gemaakt is
rond 1950. Dit is de Wingerdweg ter hoogte van toenmalig Café Tabak,
tussen kasteelbuurt en Terschuren. Links lag toen een stort waarop later het
voetbalveld van Kaspora werd aangelegd. Op de foto mevrouw Ermers met
twee van haar dochters.
Links beneden: de spoorwegovergang aan de Hermesweg. De foto is genomen
vanaf de Maria-Gewandenstraat. Rechts lag Bakkerij Schins. Aan het einde de
panden aan de hoofdstraat van slagerij Lendfers en de drogisterij Willems.
Beneden:. Voetbalclub Kaspora verhuisde van het terrein aan de Klinkertstraat
(tussen de brug over de Caumerbeek en huisnummer 35 naar het gebied aan
de Wingerdweg (zie foto links). Naderhand fuseerde de club met VCT aan de
Randweg tot VKC.

TERUG IN DE TIJD...

Heeft u ook een leuke foto voor 'Terug in de tijd...', laat u ons dit dan even
weten door de foto via een e-mail te sturen naar:
redactie.mariagewanden@gmail.com. Heeft u geen digitale foto maar
alleen het origineel, dan scannen wij de foto voor u in. Uiteraard bezorgen wij
de foto bij u terug!
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MONUMENTUM

een nieuwe wandelbrochure van de Heemkundevereniging Hoensbroek
De actieve Heemkundevereniging
Hoensbroek heeft weer een nieuwe
wandelbrochure uitgegeven. Het is een
32 pagina’s dik, fullcolor boekje op een
handig A5 formaat, gedrukt op 130 grams
satijnpapier en is doorspekt met vele foto’s
van de objecten langs deze route.

zijn dichte oeverbegroeiing met een keur aan
wilde bloemen op veel plaatsen niet eens
zichtbaar is. U komt uit bij de boerderijen
bij Laar. Op een zonnige zomerdag kunt u
bij Schaftlokaal 'De Naamse Steen' heerlijk
vertoeven in de ’hoeswei’ en genieten van een
goed verzorgde kop koffie.

Begin- en eindpunt van deze bijna 7 kilometer
lange wandeling is het kasteel Hoensbroek.
Geïnspireerd door het boek 'Monumentale en
bijzondere gebouwen in Hoensbroek', heeft
Hein Giesen een route uitgestippeld die u
eerst door de groene long van HoensbroekWest voert.
Daar wandelt u door de altijd groene beemden
langs de meanderende Auvermoer die door

De route voert u verder via het fraai
heringerichte Geleenbeekdal naar de
buurtschappen Terschuren en over de
verzorgde paden van het mooie park van
de Adelante-kliniek naar de schaduwrijke
Steenbergwijk.
Via het voormalige mijnspoor loopt u verder
naar het oude St. Janskerkje. Ook hier heeft u

uiteraard de mogelijkheid om op een terrasje
aan de Markt even uit te blazen. Van daaruit
wandelt u via de Muisberg, Slak en Metten
weer terug naar het kasteel.
Als de wandeling voor u te lang is, zijn er
onderweg een tweetal afkortingen verwerkt
die u in korte tijd terug naar het kasteel
voeren.
De brochure staat vol wetenswaardigheden
over de gebouwen en objecten die uw route
kruisen. Bovendien kunt u via de QR-code die
voorin het boekje is verwerkt op vele plekken
nog meer informatie krijgen.
Monumentum kost slechts € 3,95 en
is verkrijgbaar bij diverse boek- en
tijdschriftenwinkels in Hoensbroek en
omgeving.
Geïnteresseerden van buiten Hoensbroek die
het boekje aan hun verzameling Limburgensia
willen toevoegen, kunnen het boek bestellen
door € 7,95 te storten op
Rekeningnummer NL43 INGB 0003 2805
62 t.n.v. Heemkunde Hoensbroek met een
duidelijke vermelding van uw naam en adres
met de vermelding 'Monumentum'.
Het bedrag is inclusief de verzendkosten.
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