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FEESTELIJKE ONTHULLING
SCHILDERIJBORDEN
Meer dan een jaar werkten kinderen van
Basisschool De Vlieger en enkele kinderen
uit de buurt onder leiding van Trees
Verburg en enkele dames van schilderclub
Indigo aan zes schilderijpanelen met als
thema: Kasteel Hoensbroek.
Op 10 september was het zo ver: de borden
op het Gouverneur Baron van Hövellplein
werden feestelijk onthuld.

ridders van het kasteel, volgde er een waar
riddergevecht tussen de scholieren.
Vervolgens ging het gezamenlijk naar het
Gouverneur Baron van Hövellplein waar de
onthulling van de borden plaatsvond.
Wethouder Adriane Keulen hield er nog een
toespraak terwijl Philadelphia Zorg Limburg
zorgde voor de versnaperingen.
Kijk verder op pagina 2 >>

VAN DE REDACTIE
De inentingen van een groot deel van de
mensen tegen het Coronavirus, heeft er toe
geleid dat we weer van allerlei activiteiten
kunnen organiseren. Gelukkig maar, want
de lockdowns en quarantaines vroegen
veel van het zorgpersoneel, scholen,
scholieren, en alle andere delen van de
beroepsbevolking hebben veel van ons
incasseringsvermogen gekost.
Dat we weer dingen kunnen gaan doen, zien
we ook aan de activiteiten van de SBMG die
weer opgestart werden: de computerclub,
de beweegclub, schilderclub Indigo, koor
Sing4Joy, de aqariumclub en de fotoclub.
Wist u dat we onlangs een nieuwe
straatnaam kregen in onze wijk: het
Hub Cobbenpad, gelegen tussen de
Pastoorskuilenweg en Zandbergsweg?
Verder leest u nog een verslag van de
onthulling van de schilderijborden aan het
Gouverneur Baron van Hövellplein. Maar
ook Schopla zorgde voor meer kleur in de
wijk.

De buurtstichting maakte er samen met
medewerkers van Kasteel Hoensbroek een
groot feest van.
Iedereen verzamelde zich op het tweede
binnenplein van het kasteel waar ze
onthaald werden door ridders, valkenier
Bezoek bij Dominique, slotbewaarder
Wiel Jacobs, wethouder Jordy Clemens
en Jody Martens en Nanda Knibbeler van
HistorischGoud en Anne Rose Orbons,
curator van Kasteel Hoensbroek.
Na demonstraties van de valkenier en de

Onze oproep om uw hobby met ons te
delen bleek ook een schot in de roos: twee
wijkbewoners vertellen erover en brengen
vooral veel kleur in ons blad!
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Kortom: onze mooie wijk komt weer tot
leven. Veel leesplezier!
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• Hobby's van wijkbewoners
• Hub Cobbenpad
• Schopla 20 jaar: interview Servé Sulot
• Onthulling schilderijborden
• Winnaars van de buurtpuzzel
• Transformatorhuisje Lampisteriestraat
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De muzikale omlijsting werd verzorgd door
Jan Zaad.
Ondanks de dreigende wolken werd het een
feestelijke en zeer geslaagde middag.
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ONTHULLING NAAMBORD HUB COBBENPAD
deel voormalig mijnspoor krijgt naam van overleden
vakbondsman

foto's: Luc Lodder

Op 24 september jongstleden heeft
het bestuur van de Stichting Hub
Cobbenprijs in samenwerking met
de gemeente Heerlen een kleine
plechtigheid georganiseerd ter ere van de
naamsonthulling van het Hub Cobbenpad.
In aanwezigheid van vertegenwoordigers
van de familie Cobben, het
stichtingsbestuur, genodigden en
geïnteresseerden, hebben mevrouw
Latten-Cobben en mevrouw Adriane
Keulen, wethouder gemeente Heerlen, het
naambord onthuld.
Hieraan voorafgegaan waren toespraken
van Martin van der Weerden, voorzitter
Stichting Hub Cobbenprijs, Jan de Wit,
secretaris Nationaal Mijnmuseum, en
Adriana Keulen, namens de gemeente
Heerlen.

te komen en de hardnekkige mythe,
dat Limburgers zogenaamd niet op de
barricaden gaan, te ontkrachten en het
tegendeel te bewijzen.
Het Hub Cobbenpad ligt op het tracé
van het voormalig mijnspoor tussen de
Pastoorskuilenweg en Zandbergsweg. Het
stichtingsbestuur zal de ontwikkeling rond
het pad met interesse volgen.
Adriane Keulen, wethouder dienstverlening

en burgerbetrokkenheid: “Ik kan het alleen
maar toejuichen als mensen uit onze stad
het initiatief nemen voor een nieuwe
straatnaam. Ik ben dan ook blij dat dit
initiatief gehonoreerd is. Niet voor niets
hebben wij de toewijzing van straatnamen
in 2018 veranderd zodat iedereen die wil,
daar meer invloed op kan uitoefenen.”
Het bestuur van de Hub Cobbenprijs kijkt
met tevredenheid terug op een weliswaar
intieme, maar waardevolle bijeenkomst.

Hub Cobben was de zoon van een mijnwerker. Hij werd geboren in Heerlen en
woonde vanaf 1911 tot zijn overlijden in 1976 in de mijnwerkerswijk 'de Slak'
in Hoensbroek. Vanaf zijn zestiende was hij werkzaam in staatsmijn Emma.
Hij werkte zich in de mijnen op tot meesterhouwer. Hij was aanvankelijk lid
van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB), maar sloot zich na
de oorlog aan bij de Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (ABWM,
later Algemene Bond van Werknemers (ABW)).In 1964 ging hij na bijna veertig
dienstjaren met pensioen.
Na de sluiting van de mijnen in de jaren 1970 kreeg Hub Cobben in 1974 en 1975
bekendheid als voorzitter van de Beroepsgroep Gepensioneerden binnen de ABW.
Hij maakte zich onder andere sterk voor mijnwerkers die door een onvolledige
dienstperiode een beperkt pensioen ontvingen en pleitte voor waardevastheid van
alle pensioenen. Op 18 september 1975 organiseerde hij een Mars op Den Haag,
een protestactie van 3500 mijnwerkers op het Binnenhof in Den Haag. Ministerpresident Joop den Uyl weigerde Cobben te ontmoeten en stuurde staatssecretaris
van Sociale Zaken Jan Mertens om een petitie met eisen in ontvangst te nemen.
Twee maanden later kwam het tot een confrontatie tussen Cobben en Den Uyl,
toen Den Uyl tijdens een bezoek aan Heerlen onder veel protest verklaarde geen
uitzondering te kunnen maken voor pensioenen van mijnwerkers.
In mei 1976 liep Cobben ernstig letsel op bij een auto-ongeluk op de Klinkertstraat.
Hij overleed een week later op 67-jarige leeftijd in het De Wever-Ziekenhuis in
Heerlen.
Bron: Wikipedia

Voorzitter van de Stichting Hub Cobbenprijs:
Martin van de Weerden

Het heeft 40 jaar geduurd voordat een
brief van de toenmalige SP-fractie anno
2021 heeft geresulteerd in een passend
eerbetoon aan een vakbondsleider,
die opkwam voor de gepensioneerde
mijnwerkers en in 1975 de legendarische
mars naar Den Haag heeft georganiseerd.
Daarbij wist deze kleine grote man
duizenden mensen uit de Limburgse
samenleving te bewegen om in actie

Wethouder Adriane Keulen onthult samen met een familielid van Hub Cobben het straatnaambord.
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Persbericht
Arnhem, september 2021

Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken?
Kern met Pit laat buurtprojecten groeien en bloeien
Van moestuinen en dorpsfeesten, tot aan wijkpleinen en theatervoorstellingen; Kern met Pit
ondersteunt mensen met dromen voor hun buurt met gratis kennis, advies en een groot
netwerk. Is het idee binnen een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewoners 1000 euro voor
hun initiatief én maken ze kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro. De inschrijving
voor Kern met Pit 2022 is nu geopend!
Sinds de start van Kern met Pit, 44 jaar geleden, zijn al ruim 5000 lokale buurtprojecten gestart,
opgebloeid en verankerd in de maatschappij. Door deel te nemen kunnen bewonersgroepen de
kennis en het landelijke netwerk inzetten van KNHM foundation. Ze krijgen gratis ‘gereedschap’
om aan de slag te gaan. Een eigen adviseur bijvoorbeeld, interessante workshops, de mogelijkheid
om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis. Dat zorgt vaak
voor een enorme boost: door mee te doen met Kern met Pit is er iemand die kan adviseren bij
een plan van aanpak of een bouwtekening kan maken. Kern met Pit stimuleert de betrokkenheid
van burgers door ze te voorzien van informatie, praktische workshops en de begeleiding van
vrijwillige adviseurs. Zo krijgen dromen steeds meer vorm en is realisatie binnen één jaar
mogelijk.
Kern met Pit Limburg
Door het hele land worden vele mooie projecten
opgestart die een boost geven aan de leefomgeving.
Zoals in Limburg, waar initiatiefnemers zich hebben
ingezet om de volkstuinen van Volkstuinvereniging
Lindenheuvel te verbeteren en te promoten zodat
alle tuinen in gebruik komen en zo veel mogelijk
gezinnen tuinieren. Met als doel de bewoners van
de wijk met elkaar te verbinden, duurzaam bezig te
zijn op het gebied van groenten en fruit verbouwen
en een bijdrage te leveren aan de
armoedebestrijding in en rondom de buurtwijken.
Een prachtig initiatief! Niet voor niks de
trofeewinnaar van Kern met Pit Limburg 2020.
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GUN JE PEUTER EEN GOEDE START
ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT, GROEIT!
Een peuter kan al veel. Maar met voldoende en de juiste aandacht ontwikkelt de peuter zich nog beter.
Bij Peuteropvang Heerlen (POVH) geven professionele peuterleidsters uw peuter aandacht en ondersteuning in die ontwikkeling.
Sinds vorig jaar biedt POVH ook zestien uur peuteropvang aan. Zestien uur peuteropvang betekent langere dagdelen. Dus meer tijd
om te spelen en te leren en om samen plezier te maken. Zestien uur peuteropvang is gratis voor peuters die éxtra ondersteuning
nodig hebben.
De langere dagdelen geven meer ruimte voor het programma. Er is meer tijd en rust om de thema’s uit te werken. Maar ook om gesprekjes
te voeren of om spontaan iets te ondernemen zoals een extra wandeling bij mooi weer.
“We zien nu al dat zestien uur peuteropvang werkt,” weet bestuurder manager Door van Rhenen, “onder andere de woordenschat van de
peuters breidt zich sneller uit.”

Spelend leren
Al spelend leren peuters de wereld
ontdekken. Ze leren begrijpen wat er om
hen heen gebeurt. Tijdens het spelen leren
ze ook nieuwe woorden, leren ze tellen,
samen spelen, delen, plezier maken,
opdrachtjes uitvoeren en nog veel meer. De
kundige en enthousiaste peuterleidsters
van POVH begeleiden de peuters hierin.
Alle locaties werken met VVE, Voor- en
Vroegschoolse Educatie; het is dé methode
die aansluit bij de behoefte van íedere
peuter. VVE helpt om de opstap naar de
basisschool zo goed mogelijk te laten
verlopen.
Taal nodig om mee te kunnen doen
Vooral de ontwikkeling van de taal vindt
men bij POVH heel belangrijk. Want alles
begint met taal. Taal heb je nodig om mee
te kunnen doen. Daarom is er veel aandacht
voor boeken, wordt er veel voorgelezen
en volgen leidsters de nodige taal- en
voorlees-workshops en cursussen. Soms
is er extra aandacht en ondersteuning
nodig. Vaak gebeurt dat in de groep. Is er
meer begeleiding nodig, dan kan de hulp
van bijvoorbeeld een logopedist worden

ingeroepen. Dit gaat altijd in overleg met
ouders.
Veranderingen
Vanaf dit schooljaar vinden er nog enkele
veranderingen plaats. Zo is er in drie
locaties een derde peuterleidster op de
groep. In vier andere locaties worden
de groepen kleiner gemaakt. Ook deze
aanpassingen zorgen voor meer aandacht
en ruimte voor de peuter. Verder krijgen de
buitenspeelplaatsen een nieuwe inrichting.
Het wordt een plek waar peuters nog beter
kunnen bewegen en ontdekken. Daarmee
wil POVH bewegen stimuleren en de
peuteropvang nog gezonder maken.
Goede start
De gemeente Heerlen steunt de nieuwe
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ontwikkelingen onder andere met een
extra subsidie. Door van Rhenen: “Zowel
de gemeente Heerlen als Peuteropvang
Heerlen wensen alle Heerlense peuters
de nodige aandacht en ondersteuning
toe. Want die toewijding maakt hun
ontwikkeling gemakkelijker en plezieriger.
We gunnen alle peuters een goede
start én een goede voorbereiding op de
basisschool.”
POH heeft een vestiging in onze wijk
Maria-Gewanden:
’t Krauwelnest
p/a BS De Vlieger
Mariagewandestraat 24,
6432 CP Hoensbroek
Tel.: 06-51117529 - E-mail: info@povh.nl
Openingstijden:
ma-di-do-vr:
08.15 - 11.45 uur
ma-di-do-vr:
12.30 - 15.00 uur
wo:		
08.15 - 12.15 uur
Kijk voor meer informatie, maar ook voor
foto’s, filmpje en artikelen op:
www.peuteropvangheerlen.nl

BUURTVERENIGING SCHOPLA BESTAAT DIT JAAR
TWINTIG JAAR. WAT IN 2001 BEGON MET EEN
BIERTJE TIJDENS EEN STROOMSTORING, IS NU EEN
BUURTVERENIGING DIE DIVERSE ACTIVITEITEN
ORGANISEERT. TIJD OM SAMEN MET VOORZITTER
SERVÉ SULOT EN PENNINGMEESTER JOS UBACHS
TERUG TE KIJKEN OP DIE PERIODE EN EEN BLIK OP DE
Interview en foto's:
TOEKOMST TE WERPEN.
Ermers Communicatie
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Hoe begon het allemaal twintig jaar
geleden?
Jos: "Het is allemaal ontstaan in de
Opbraakstraat. Daar hadden we op een
gegeven moment een stroomuitval. Mijn
buurman was bezig met het aanleggen van
zonnepanelen en daarbij ging iets niet
helemaal goed. We konden toen niets meer
doen en stonden op straat wat te praten
met elkaar. Er kwam een flesje bier bij en
van het een kwam het ander.
In 2002 organiseerden we ons eerste
straatfeest met een barbecue. Het jaar
daarna op 29 april hebben we bij de notaris
de stichting officieel opgericht en kregen
we een eigen bankrekening. Weer een jaar
later gingen we contributie inhouden voor
leden; dat was toen nog €1,- per maand,
nu is dat €3,-. Die verhoging was in eerste
instantie nodig omdat we de bloembakken
aan de lantaarnpalen wilden bekostigen.
De stichting heette van begin af aan
‘Schopla’, dat is een samenvoeging
van Schudgootstraat, Opbraakstraat,
Lampisteriestraat. Naderhand zijn daar
nog Steenkoolstraat, Neerbraakstraat en
Raambouwstraat bij gekomen. Dat laatste is
rond 2011 geweest.
Servé: de laatste twee jaren is daar ook nog
de Mijnbouwstraat bijgekomen."

ook als stichting zichtbaarder werden. Dat
werden dus de kerstbomen. De stichting
plaatste die waarbij we de leden verzochten
om ze zelf te versieren. Dat is een succes
gebleken. Ook mensen van buiten de buurt
waarderen het. De sfeer in de buurt werd
mooier. Ook wethouder Adriane Keulen is
komen kijken hoe mooi het is en vroeg zich
af: waarom kan dit niet op meer plaatsen
gebeuren?

Binnenkort gaat de gemeente
informatieavonden houden over
bijvoorbeeld het stimuleren van elektrisch
fietsen en het gebruiken van deelauto’s."

SCH
OP L
A20

Van een stroomstoring tot een stichting.
Maar vanwaar kwam de behoefte om een
stichting op te richten?
Jos: "Dat had te maken met het feit dat
we een eigen bankrekening openden.
Het bestuur bestond destijds uit mensen
van de Opbraakstraat: Jos, Ton, Geert,
Maurice, Richard, Roger, Mark. Dat heeft
toen tot ongeveer 2013 geduurd. In
het begin werden er nog tentfeesten
georganiseerd met dj’s. Ze waren bedoeld
om de saamhorigheid tussen bewoners te
vergroten."
Servé: "Dat duurde tot ongeveer 2011. We
besloten om dingen anders te gaan doen.
Jos: We begonnen met het plaatsen van
bloembakken aan de lantaarnpalen. Dat
was een initiatief van Lilian Janssen uit de
Neerbraakstraat."

Waar kwam de behoefte vandaan om zaken
anders te gaan doen?
Jos: "Dat ontwikkelde zich geleidelijk. Die
feesten werden op een gegeven moment
te veel wat organisatie betreft. Maar we
zijn door blijven draaien op meer sociale
activiteiten.
Toen de bloembakken er kwamen werd
er ook aan het einde van het jaar
kerstversiering aangebracht. Weer iets later
zijn we de kerstbomenactie gestart."
Servé: "Eerst hadden we 50 bloembakken.
Op dit moment zitten we al op 65, omdat
we meer leden kregen. Toen ik in 2016 bij
het bestuur kwam, zijn we begonnen met
activiteiten te ontplooien waardoor we

Vanaf dat moment wilden we meer dingen
gaan doen die zichtbaar zouden blijven.
We startten de plantjesmarkt samen met
Egidio Pettini. Ook dat sloeg aan. Niet
alleen vanwege de bloemen, maar ook
omdat de mensen met elkaar in gesprek
raakten. Ze kwamen gewoon ook langs voor
de gezelligheid en dat is wat we wilden:
saamhorigheid.
Daarnaast zijn we de paasactie gestart.
Eerst alleen voor de kinderen. Daarna
hebben we ook zakjes met paaseitjes
uitgedeeld aan de rest van de
buurtbewoners. We hebben vlak voor
de Coronaperiode nog een kerstmarkt
georganiseerd die goed bezocht werd.

Tijdens die coronaperiode hebben we
openluchtvergaderingen gehouden. Zo
konden we onze activiteiten toch blijven
organiseren. Mevrouw Janssen van de
Opbraakstraat kwam op het idee voor een
buurtbibliotheek. Vanaf het begin, nu drie
jaar geleden, is het een succes: zomer en
winter zie je mensen met boeken lopen.
Mensen op de stoeprand en kinderen erbij
die boeken zitten te lezen. We hebben
er een bankje bij gezet. We kregen ook
veel boeken en mevrouw Janssen houdt
dat helemaal bij, het was haar beroep. Ze
controleert of er geen verkeerde boeken bij
staan, vanwege de veiligheid voor kinderen
en zo."
Jos: "Uiteraard hebben we ook een keer
per jaar onze NL Doet-dag. Dan houden
we schoonmaakacties. Van de gemeente
krijgen we prikkers en bezems waarmee we
het zwerfvuil gaan opruimen. Ook dat doen
we al jaren."
Servé: "Met enkele vrijwilligers doen we
dat nu nog een keer of drie per jaar. Voor
de onthulling van het transformatorhuisje
en onze burendag hebben we het groen
eromheen en de zandbak schoongemaakt:
twee afvalzakken vol, alleen al uit de
zandbak! Ik sta er versteld van hoeveel
mensen op de NL-Doet dag af komen, zelfs
mensen van buiten de buurt.
Verder hebben we natuurlijk vaker
overleg met mensen van de gemeente
en van de SBMG, bijvoorbeeld over
de parkeerproblematiek in de buurt.
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Jos: "We doen ook nog het een en ander
aan eenzaamheid. Deze week is de actie
‘Een tegen eenzaamheid’ gestart. Het
begon in het begin van de coronatijd. Iets
verderop hingen er briefjes aan het raam
waarop mensen konden aangeven of alles
goed was of dat er eventueel hulp nodig
was. Schopla heeft dit ook opgepakt en
we zijn gaan werken met groene en rode
beertjes: groene beertjes alles in orde was
en rode beertjes als mensen hulp nodig
hadden. De wijk kleurde groen!
We hebben ook de ‘Schoplafoon’
aangeschaft waarmee mensen ons naast
e-mail en via Facebook ook telefonisch
kunnen benaderen. Met kerstmis hebben we
kerststerren aangeschaft in samenwerking
met de gemeente Heerlen, ANBO, Fysio
Offermans, ondernemers uit het centrum
en de KBO. Bij het rondbrengen kwamen
wij er achter dat er toch best nog mensen
eenzaam zijn in de wijk ondanks dat je dat
van buitenaf niet ziet. Nu is dus de week
van de eenzaamheid en hebben we bonbons
uitgedeeld. Daar zat een begeleidend
schrijven bij waarin we mensen vroegen,
dat als ze eenzaam zijn, ze ons kunnen
bellen, appen of mailen. Een van onze
bestuursleden, Marina Jaskier-Smit is
getraind om mensen in eerste instantie op
te vangen. Maar we willen de mensen bij
wie we langsgaan ook vragen om eventueel
als ‘maatje’ mee te willen doen: een praatje
maken met eenzame mensen bijvoorbeeld.
We weten dat het een moeilijk onderwerp is,
maar er moet iets mee worden gedaan."
Hebben jullie een beeld van wie eenzame
mensen zijn?
Servé: "Van allerlei mensen, van alle
rangen en standen en leeftijden. Ik ken
iemand van midden veertig die enorm
eenzaam is, maar moeilijk om te bereiken."
Afgelopen zaterdag hebben jullie
de onthulling van het beschilderde
transformatorhuisje gehad. Hoe is dat tot
stand gekomen?
Servé: "Dat speelde eigenlijk al jaren. Het
was enorm vies; er stond veel graffiti op. We
hebben er met Enexis contact over gehad,

Tijdens de coronaperiode
hebben we
openluchtvergaderingen
gehouden. Zo konden we
onze activiteiten toch
blijven organiseren.

maar die vonden het niet erg genoeg om er
iets aan te doen; voor hun was het allemaal
binnen de norm. Maar wij vonden het er
niet uitzien. We zijn gaan verzinnen wat we
er mee konden doen. Het idee ontstond om
iets met Disney-figuren te doen omdat er
ook een speelveldje in de buurt is, dus leuk
voor de kinderen.
Maar waarom niet terug naar waar we
vandaan komen: we wonen in een fraaie
buurt waarin de straatnamen verwijzen
naar het mijnverleden. Uiteraard moesten
we kijken hoe we de financiering rond
kregen. We raakten in gesprek met Brigitta
Santegoeds van de Ouderen Partij Heerlen,
die al bezig was met verkeersproblematiek
en veiligheid in onze wijk. Zij wist een
kunstenares en een aantal fondsen: Frisse
wind, Samen Heerlen en het VSB-fonds. Ook
van Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
kregen wij informatie.
Toen ging het snel: we kregen een coach,
Miquel Moonen en binnen twee maanden
kon kunstenares Amber deLahaye samen
met de bewoners en na goedkeuring van
Enexis aan de slag.
Zo zijn de ‘vier jaargetijden van de mijn’ tot
stand gekomen en we zijn er erg trots op.
De opening was een echt feest: fantastisch

weer, burendag en een parcours voor de
jeugd met spellen."
Jos: "We zijn ook nog bezig met de
gemeente om te bespreken wat er met het
schoolgebouw aan de Steenkoolstraat gaat
gebeuren. Dat staat nu ruim een jaar leeg.
Er gingen wat geruchten, maar de gemeente
bevestigde dat er geen daklozenopvang zal
komen. Nu is het al meer dan een jaar een
AdHoc-bestemming."
Als je mag dromen, hoe ziet de buurt er,
als het aan jullie ligt over 25 jaar uit en
welke rol kan Schopla daarin spelen?
Servé: "Wat goed is om te zien, is dat de
buurt aan het verjongen is. Alleen al in
onze buurt hebben we de laatste achttien
maanden dertig verhuizingen gehad. Die
verjonging zet gelukkig door. Ook voor
Schopla is dat goed, want we krijgen ook
een verjonging in ons bestuur. Binnenkort
krijgen we een nieuwe voorzitter, Nick
de Jager en Marina Jaskier-Smit als
bestuurslid. En nog twee eind-dertigers,
begin-veertigers. We moeten meer nadruk
gaan leggen op de jongere generatie.
Dus bijvoorbeeld het aanpakken van de
speelveldjes en deze veiliger maken.
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Daarvoor gaan we pleiten bij de gemeente
en we houden gesprekken met Frisse Wind.
Maar we willen ook blijven werken aan
onze buurt. Zo willen we graag bij de
straatnaambordjes uitleg over wat de
straatnamen inhouden, dus: wat is
mijnbouw? Wat is een schudgoot? Wij weten
dat wel, maar nieuwe generaties niet.
Wij vinden het belangrijk dat er stabiliteit
in de buurt is, dat mensen elkaar blijven
kennen en natuurlijk de samenwerking met
de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden,
de gemeente en Frisse Wind.
De ontwikkeling van het buurtblad
Buurtberichten is enorm goed geweest;
het is een mooi, net blad geworden,
overzichtelijk, gedetailleerd. De gemeente
Heerlen mag er trots op zijn.
Buurtberichten is de schakel die je nodig
hebt."<<

EN DE WINNAARS VAN DE
BUURTPUZZEL PRIJSVRAAG
ZIJN.....

ACTIVITEITEN SBMG
WEER VAN START!
De meeste activiteiten beginnen weer in
BMV De Vlieger, Maria-Gewandenstraat 24
6432CP Hoensbroek

Mogen we ons eerst even verontschuldigen? Enkele inzenders van de buurtpuzzelprijsvraag maakten ons er op attent dat er mogelijk een fout was geslopen bij de in
te vullen oplossing. En die opmerkingen waren geheel terecht.
De oplossing van de puzzel moest natuurlijk zijn: STEENKOOLSTRAAT, maar er was
slechts ruimte voor het invullen van het woord TEENKOOLSTRAA.
Een terechte opmerking dus.

De BEWEEGCLUB is er weer op
maandagavond in BMV De Vlieger.
Info bij Hilde Stribos tel. 06 20507515

Omdat we vier juiste inzendingen kregen, heeft de redactie besloten om deze vier
inzenders alle vier te belonen met het boek 'Akerstraat, van Ackerweg tot Akerstraat Noord'.
De boeken gingen naar:
Dhr. Andre Basten, Dhr. Wim van Dun, Dhr. Sjaak Mestrom(zie foto) en Dhr. en Mevr.
Molnar (zie foto).
Van harte gefeliciteerd!

De schilderclub Indigo is weer op iedere
dinsdagmorgen bezig in BMV De Vlieger.
Info bij Anja Spreuwenberg,
tel. 045 5215386

De senioren beginnen weer op de
donderdagmiddag in BMV De Vlieger
Info bij Marianne Isenborghs.
Tel. 045 5229899

Sing4Joy zingt weer op de woensdagavond
in BMV De Vlieger.
Info: Fenny Rademakers tel. 06 13861417
Computerclub Maria-Gewanden start weer op 26 Oktober 2021
In onze computer- en tabletlessen leren we omgaan met verschillende aspecten van
pc's, laptops, tablets en smartphones.
Voor wie?
Senioren, beginners en gevorderden
Wanneer?
Elke dinsdag van 18:30 tot 20:30 uur
Waar?		
BMV Maria-Gewanden (Buurthuis), Maria-Gewandenstraat 24
Wat?		
Tablets: Android en Apple systeem (tablet meenemen)
		
Smartphone: Android en Apple
		
Windows 10, Microsoft Office 2003 tot en met 2019, Gmail, Outlook
		Internetbankieren
		
Oplossen van hardware problemen
		(De)installeren programma`s
		
Foto`s bewerken en opslaan
		
Edge, Google Chrome, Firefox enz.
		Virusscanners
		
Draadloos internet (Wifi) aansluiten en instellen
		
Provider, browser en zoekmachine
Van 19.45 tot 20.00 uur drinken we gezellig een kopje koffie of thee.
Interesse of aanmelden? Kom dan vrijblijvend een kijkje nemen op een dinsdagavond
Heeft u klachten zoals hoesten, niezen, koorts, etc. blijf dan thuis.
Info bij Ben Maes: 06 40190916
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De fotoclub is weer begonnen op de
donderdagavond in BMV De Vlieger
Info bij Jos Schiffelers:
jos.schiffelers@home.nl

De Aquariumclub gaat weer beginnen op de
vrijdagavond in BMV De Vlieger
Info bij Jeu van der Lingen: 045 5223139
Geloof en Vriendschap moet nog even
wachten, zij zijn er normaal op de
zondagmiddag in BMV De Vlieger
Info bij Anita Pietersz tel. 06 16547444

DE HOBBY'S
VAN
ARMAND BRASSE
EN
JUDITH ARNTZ
"Dit is het perfecte moment om mijn
mannetje eens in het zonnetje te zetten,"
vertelt Diana, partner van Armand
Brasse. "Armand is 54 lentes jong en
geboren in Nuth. Sinds 1993 wonend op
de Zandbergsweg. Creatief is hij al van
jongs af aan: hij sloopte zijn speelgoed en
maakte er iest anders van.

tot meubelstukken; niks is hem te gek. Op
dit moment maakt hij prachtige creaties in
een industriële stijl. Meubeltjes, lampen en
met stip op 1: zijn kinderbakfietsjes voor
binnen- en buitenshuis.
Noem hem maar rustig een loemelenboer,
want hij kan alles gebruiken waar mensen
geen waarde meer in zien. Hij werkt zoveel
mogelijk met tweedehands spullen en
met krijgertjes, zodat het behapbaar kan
blijven. Al zijn creaties kunt u overigens
zien op Facebook:
https://www.facebook.com/brasse42.
Hout, peuterfietsjes, lampen, klokken,
krukjes, statieven, houten bezemstelen:
alles is welkom.
Gooi dus niet snel iets weg, maar denk eerst
aan de loemelenboer."

In 2009 besloot hij om carnavalsgroep De
Zandbergers op te richten. Van een klein
karretje dat in de garage gebouwd werd,
tot een heuse echte wagen en een plek in
de optochthal. Hij wilde steeds groter en
groter, en meer details aanbrengen. Helaas
kwam er een stop aan het bestaan van
De Zandbergers. Vervolgens ging hij zijn
eigen dingetjes doen. Stil zitten is een no
go voor hem. Van betonnen schalen maken
tot bonsai’s schikken. Van creatieve kunst
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AAN ONZE OPROEP
OM JULLIE HOBBY
MET DE WIJK TE
DELEN, WERD AL SNEL
GEHOOR GEGEVEN.
JUDITH ARNTZ EN
(DE PARTNER VAN)
ARMAND BRASSE
VERTELLEN.....

DE HAPPY STONES
VAN JUDITH ARNTZ
Judith Arntz is 43 jaar. Ze woont sinds 2 jaar samen met haar partner en haar 3 kinderen in Hoensbroek.
In februari van dit jaar heeft ze een leuke hobby opgepakt.
Ze vond een zogenaamde 'Happy Stone' bij Kasteel Hoensbroek en werd er meteen heel vrolijk van. Het idee dat iemand zoiets
moois had gemaakt voor een ander zonder er iets voor terug te hoeven!
Ze nam de beschilderde steen mee naar huis. Via de Facebookpagina 'Happy Stones Limburg' meldde ze de steen als 'gevonden'
en al snel kwamen er veel reacties op. Zo ook van de maker van de steen!
Ze heeft deze hobby dan ook zelf opgepakt en al meerdere stenen beschilderd en verstopt door heel Hoensbroek. Ook maakt ze
af en toe een steen op verzoek, bijvoorbeeld ter nagedachtenis of als steuntje in de rug voor iemand. Op deze manier hoopt ze
dat de mensen die haar stenen vinden ook een glimlach zullen krijgen op hun gezicht!
Judith heeft ook een Instagrampagina: #mijnhartisnietvansteen
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HUISBEZOEK AAN SENIOREN
VERNIEUWD EN UITGEBREID

Meer aandacht en ondersteuning voor senioren
in Heerlen
Het huisbezoek aan ouderen in Heerlen is vernieuwd en uitgebreid per 1 oktober. Zo
gaat de leeftijd waarop iedere Heerlenaar een huisbezoek aangeboden krijgt omlaag
van 80 naar 75 jaar. Daarnaast kunnen ook mensen van 66 jaar en ouder desgewenst
een bezoek aanvragen. Naast de verruiming zijn ook de gesprekken anders van aard.
De ouderenconsulenten geven meer uitleg over financiële regelingen en mogelijkheden
om anderen te ontmoeten in de buurt.
Adriane Keulen, wethouder integraal ouderenbeleid: “Ons ouderenbeleid is erop gericht
dat mensen in onze stad gezond en gelukkig ouder worden. Het huisbezoek aan senioren
is een van de middelen die daarvoor worden ingezet. Heel belangrijk is dat álle senioren
het aanbod krijgen, dus ook mensen die niet op het idee komen om informatie of hulp te
zoeken. Die geen vragen stellen of ons niet weten te vinden. Met de huisbezoeken kunnen
we informatie en advies op maat leveren. We kunnen senioren concreet wegwijs maken in
de vaak complexe regelgeving en horen wat er leeft. Door een persoonlijke benadering
weten we beter wat de behoefte is en kunnen wij ons aanbod hierop richten.”
Nieuwe stijl: meer info of hulp op maat
Tijdens de huisbezoeken nieuwe stijl krijgen ouderen informatie over bestaande
voorzieningen, zoals de WMO, regelingen en subsidies. Ook kan de ouderenconsulent
helpen bij het doen van een aanvraag. Daarom wordt vanaf 1 oktober gebruik gemaakt van
de voorzieningenwijzer. Deze is speciaal ontwikkeld om mensen bewuste keuzes te helpen
maken. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat ouderen hulp of financiële ondersteuning
mislopen waar zij wel recht op hebben.
Meer informatie en aanmelding
Vanaf 1 oktober krijgen senioren die hun 75e verjaardag vieren, automatisch een aanbod
voor een huisbezoek. Het huisbezoek is gratis. Mensen die eerder geen gebruik van dit
aanbod hebben gemaakt, kunnen zich gerust alsnog aanmelden. Bovendien kunnen ook
senioren vanaf 66 jaar al een huisbezoek krijgen, als zij dit graag willen.
Aanmelding kan telefonisch via 045-5602525 of via mail:
(jschoenmaekers@alcander.nl).

DE STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING
TOT HET OUDE SCHOOLGEBOUW OP DE
STEENKOOLSTRAAT

Het pand is inmiddels in eigendom van de gemeente. In het verleden is gezegd dat
daarna bepaald zou worden of het pand verhuurd, verkocht of gesloopt gaat worden. In
die fase zitten we nu.
De gemeente onderzoekt nu of het gebouw niet voor andere onderwijsdoeleinden
gebruikt kan worden. Een oud schoolgebouw slopen is makkelijk, maar een nieuw
schoolgebouw vinden is moeilijk. Dus de vraag of we er onderwijs in kunnen huisvesten,
moeten we ons als eerste stellen. De ervaring leert dat het een tijd kan duren voordat
we hierop antwoord hebben. Mocht het schoolgebouw niet meer nodig zijn voor
onderwijsdoeleinden, dan zal de gemeente kijken of het een andere maatschappelijke
functie kan krijgen, die bij de kerntaken van de gemeente hoort. Het gerucht gaat in de
rondte dat het gebouw gebruikt zou worden voor de huisvesting van daklozen. Dat is in
principe ook een maatschappelijke functie. Maar de gemeente heeft een nieuwe dag- en
nachtopvang in gebruik genomen in het centrum van Heerlen. Er is geen behoefte aan
nog zo’n faciliteit in de stad.
Mocht de gemeente geen geschikte onderwijs- of maatschappelijke functie vinden
voor het gebouw, dan gaat het in principe in de verkoop. Tenzij men reden ziet om het
gebouw te slopen, maar op dit moment is daarvan geen sprake.
Het kan al-met-al nog wel even duren voordat er duidelijkheid komt over de toekomst
van het gebouw.
Wilt u meer info? Bel dan met het algemene nummer van de gemeente: tel. 14045
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CAMERA IN
BEELD
Help de politie met het oplossen
van strafbare feiten. Meld uw
beveiligingscamera aan bij ‘Camera in
Beeld’
De gemeente Heerlen doet een oproep
om uw beveiligingscamera aan te melden
bij “Camera in beeld” om zo ook de
politie te helpen.
Ondernemers en burgers die
beveiligingscamera’s bij hun bedrijf
of woning hebben kunnen die laten
registreren bij ‘Camera in Beeld’. Op die
manier kunnen ze politie helpen bij het
oplossen van incidenten en misdaden.
De particuliere camera’s maken (binnen
de daarvoor geldende regels) niet
alleen opnames van hun eigen terrein,
maar soms ook van een stukje openbare
ruimte. Voor de politie kunnen deze
camerabeelden een waardevolle bijdrage
zijn bij het oplossen van strafbare
feiten zoals inbraken, overvallen en
berovingen. Dan is het wel belangrijk
dat de politie snel kan beschikken over
eventuele opnames.
Online database
Burgers en ondernemer helpen daarbij
als ze hun camera’s aanmelden bij
‘Camera in Beeld’. Dat is een online
database van de politie, waar alle
(particuliere en overheids-)camera’s op
een kaart staan aangegeven. Zo heeft
de politie overzicht welke camera’s op
welke plek hangen en waar zij opnames
van maken.
Contact met de eigenaar
Is ergens iets gebeurd? Dan kan de
politie via dat systeem heel snel zien
of er camera’s in de buurt zijn. Als
dat zo is, neemt de politie contact op
met de eigenaar van de betreffende
camera en vraagt of de beelden gebuikt
mogen worden voor het oplossen van
de zaak. De politie kan dus niet zonder
toestemming van de eigenaar de beelden
bekijken.
Wilt u een bijdrage leveren aan het
opsporingswerk van de politie? Meld
uw camera dan aan bij
https://www.politie.nl/onderwerpen/
camera-in-beeld.html.
Daar staan ook antwoorden op veel
gestelde vragen.

SCHOPLA ONTHULT
KUNSTWERK OP
TRANSFORMATORHUISJE
Buurtvereniging SCHOPLA organiseerde
op zaterdag 25 september een feestelijk
buurtfestiviteit in verband met
NATIONALE BURENDAG. Op die dag werd
tevens het opgeknapte TRAFO HUISJE
officieel onthuld.

Het was zeker mede door het mooie
weer en het langzaam loslaten van de
coronamaatregels, heel gezellig. We zagen
de bewoners weer samen gezellig vertellen
en genieten. En dat is nodig!

Het bestuur had een oproep gedaan aan de
leden om zich in te schrijven voor een

Maar het hoogtepunt van de dag moest nog
komen: het onthullen van het trafohuisje.
Sinds jaren stoorden de bewoners en
bestuur zich aan het vieze en met graffiti
besmeurde trafohuisje van Enexis.
Tijdens gesprekken met raadsleden van
de gemeente Heerlen en het bestuur van
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden

bakwedstrijd. Je moet dan denken aan
'Heel Schopla bakt'. Dat werd een geweldig
succes. Er waren echt hele mooie en lekkere
taarten, vlaaien, muffins en nog veel meer
gemaakt door de buurtgenoten.
Alle bezoekers hebben er smakelijk van
kunnen genieten onder het genot van een
heerlijk kopje koffie of thee. En natuurlijk
kregen de bakkers van de als beste uit
de bus komende taarten, een leuke prijs
uitgereikt (met dank aan restaurant de
Eetkamer in Hoensbroek). Ook aan de jeugd
was gedacht met een springkussen en een
echt ouderwets spellenparcours. Zij kregen
ook door de organisatie een heerlijk ijsje
aangeboden.

(SBMG) hoorden wij van het bestaan van
"Frisse Wind". Dit is een programma van
Stichting Samen Heerlen en VSB-Fonds.
Dankzij hun mentale steun én van een
financiële ondersteuning, konden wij dit
gaan realiseren.
Het bestuur van Schopla werd in contact
gebracht met Amber Delahaye, een zeer
getalenteerde kunstenares uit Heerlen. Zij
was net zo enthousiast, toen ze hoorde over
het project, als het bestuur van Schopla
zelf.
Wij wonen in een mijnbuurt (al onze
straatnamen vertellen iets over het
mijnverleden).
Dus werd het thema van het trafohuisje:

Op een stralende zaterdag 25 september
hield buurtvereniging SCHOPLA uit
Hoensbroek een geweldig mooie en goed
bezochte Burendag.
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'de Staatsmijnen'.
Het eindresultaat is ongelofelijk mooi: wat
Amber met spuitbussen en stiften gemaakt
heeft - de mijn in de vier jaargetijden - is
zeker een Kunstwerk met een grote K !
Het bestuur en de bewoners zijn heel erg
trots op Amber en op wat zij gemaakt heeft.
Tijdens het officieel onthullen, mede door
onze wethouder mevrouw Adriane Keulen,
was er dan ook een luid dankbaar applaus te
horen vanuit de buurt.
Wij hopen nog vele jaren van dit mooie
kunstwerk samen met onze buurtbewoners
te mogen genieten.

GEMEENTE OPENT
GEMEENTELIJK INFORMATIEPUNT IN SCHUNCKBIBLIOTHEKEN, ONDER MEER IN HOENSBROEK
DIENSTVERLENING DICHTBIJ INWONERS IN SCHUNCK-BIBLIOTHEKEN
Op woensdag 8 september is het gemeentelijk informatiepunt officieel van start gegaan in de SCHUNCK- bibliotheken in
Hoensbroek, Heerlerheide, Heerlerbaan en Heerlen-Centrum. Voor inwoners komt hiermee een plek in de stadsdelen, dichtbij huis,
waar zij persoonlijk vragen kunnen stellen over de gemeente Heerlen. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen voor hulp bij het
zoeken naar informatie. Ook mensen die niet lid zijn van de bieb.
Met het informatiepunt wil de gemeente de toegankelijkheid van haar dienstverlening verhogen. Niet iedereen is even taalvaardig of
digitaal vaardig. Het gemeentelijk informatiepunt wijst mensen de weg en biedt een helpende hand. Bijvoorbeeld met het zoeken naar de
juiste informatie op internet en het maken van een afspraak om iets te regelen met de gemeente.
Adriane Keulen (Wethouder dienstverlening en burgerbetrokkenheid): “Met de opening van deze gemeentelijke informatiepunten staan
we in directer contact met onze inwoners. Ik ben enorm blij dat we weer in de stadsdelen vertegenwoordigd zijn en ik roep iedereen met
vragen op om naar de bieb te komen. Een kop koffie staat altijd klaar. De SCHUNCK Bibliotheek is ook een gezellig buurtpunt.”

In eerste instantie is het gemeentelijk informatiepunt een proefproject van 6 maanden. De gemeente Heerlen bekijkt welke vragen
binnenkomen. Zo kunnen we kijken hoe de behoefte is onder inwoners en hopelijk onze dienstverlening nog beter laten aansluiten.
Samenwerking Informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK
Het gemeentelijk informatiepunt is onderdeel van het informatiepunt Digitale Overheid van SCHUNCK. Dit informatiepunt biedt
laagdrempelige info en hulp aan minder digitaal vaardige mensen, mensen die niet bekend zijn met de overheid en mensen met een
lees- en schrijfprobleem. Hierbij kan een vraag ook leiden tot een gesprek over hulp. SCHUNCK immers, helpt al diverse groepen met de
ontwikkeling van taalvaardigheden of digitale vaardigheden.
Voor meer informatie over het informatiepunt digitale overheid:
Prisca Niël, 045-5772203
prisca.niel@schunck.nl of communicatie@schunck.nl

- 14 -

Persbericht Frisse Wind Academie
Nieuwe leer-, ontmoetings- & ontdekkingsplek voor Heerlenaren

Heerlen - Vanaf 30 september faciliteert Frisse Wind Heerlen een plek voor Heerlenaren om
elkaar te ontmoeten, kennis en ervaring te delen en van alles te ontdekken. Dit alles onder de
noemer Frisse Wind Academie.
Heerlen bruist, haar bewoners zitten vol waardevolle ideeën voor stad en buurt en krijgen
steeds meer kansen om deze ook werkelijkheid te laten worden. Frisse Wind Heerlen, dat
deze maand een jaar bestaat, heeft afgelopen jaar veel bewoners en verenigingen ontmoet
die hun ideeën weten om te zetten tot realiteit: zo’n 120 initiatiefnemers hebben inmiddels
de weg naar Frisse Wind gevonden. Hiervan hebben ruim 30 initiatieven een donatie
(financiële gift) ontvangen om hun idee te realiseren. In totaal is er voor € 129.000,- aan
donaties uitgekeerd. De initiatieven komen uit een veelheid aan buurten en zijn heel divers.
Van een Buurttuin in Heerlen-Noord, tot het Notorious Brass Event in het centrum, een Jeu
de Boules-baan in Aarveld-Bekkerveld, een Poëziewandeling in Hoensbroek en een
bewonersinitiatief rondom Murals in Heerlerbaan.
De uitvoering van zo’n buurtinitiatief vraagt om kennis en kunde op het gebied van
organisatie en daarnaast ook doorzettingsvermogen en een goede dosis lef. Wat veel
Heerlenaren vaak niet beseffen is dat de kennis die zij op hebben gedaan tijdens het
organiseren en uitvoeren van hun project, van onschatbare waarde is! Er lopen genoeg
mensen rond met goede ideeën, maar niet iedereen weet hoe je deze in de praktijk kunt
realiseren. Door een platform te creëren waar kennis, ervaring en inspiratie gedeeld worden,
krijgen initiatieven in Heerlen een nog grotere kans tot slagen.
Vragen als ‘Hoe organiseer ik mijn project’ en ‘Hoe zorg ik ervoor dat mijn project meer
bekendheid krijgt’, komen aan bod tijdens verschillende thema en netwerkbijeenkomsten.
Maar ook thema’s als fondsenwerving, het werven van vrijwilligers en verduurzaming zijn
langskomende onderwerpen. Daarnaast is er ook ruimte voor creatieve inspiratie. Wat de
academie uniek maakt is dat het een platform is voor en door Heerlenaren. De kracht van de
stad is waar het om draait!
De Frisse Wind Academie wordt op 30 september officieel geopend in Cultuurhuis Heerlen.
Frisse Wind Heerlen is een initiatief van Stichting Samen Heerlen en wordt mogelijk gemaakt
door de Cityboost-regeling van VSBfonds.
Meer informatie over Frisse Wind Heerlen is te vinden op www.frissewindheerlen.nl
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Bij vragen kun u contact opnemen met Femke
Smeets via 06 48 44 12 86 of femke.smeets@frissewindheerlen.nl
Stichting Samen Heerlen
Bezoekadres- en postadres
Sittarderweg 145
6412 CD Heerlen

Tel. 06 48 44 12 35
contact@frissewindheerlen.nl
www.frissewindheerlen.nl

t.a.v. Stichting Samen Heerlen
IBAN: NL40RABO0351150005
KvK: 77001842

1
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ZEER OUDE 'BUURTBERICHTEN'
BINNENKORT ONLINE
Wist u dat in de zeventiger en tachtiger
jaren ook al een wijkblad voor MariaGewanden werd uitgegeven? Binnenkort
verschijnen een aantal oude exemplaren
op de website van Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden.

redactieleden Hans Ermers en Jo Hermanns
een leuk idee om te achterhalen of er in de
archieven nog exemplaren te vinden waren.
www.rijckheyt.nl bracht uitkomst.
Er bleken nog enkele exemplaren in het
archief aanwezig te zijn.

Vanaf het midden van de zeventiger
jaren (inmiddels van de vorige eeuw),
werd er vanuit buurthuis 'De Burcht'
in de Markgravenstraat ook al aan
buurtgericht werken gedaan. In dat
buurthuis werden ook activiteiten voor de
jeugd georganiseerd, zoals het jaarlijkse
Kindervakantiewerk.

Op 28 september gingen Jo en Hans naar
het archief van Rijckheyt dat gevestigd is
in het gebouw van het Thermenmuseum
in Heerlen. Daar aangekomen maakten
ze foto's van de bladen. Deze worden de
komende periode samengevoegd tot PDFdocumenten, waarna ze op de website van
de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
worden gezet zodat u allemaal kunt lezen
wat er zoal gebeurde in de tweede helft van
de jaren zeventig en begin jaren tachtig.

Een manier om inwoners van de wijk van
de nodige informatie te voorzien, was het
uitgeven van een tweewekelijks blad. Dat
werd in eerste instantie alleen nog maar in
de Kasteelbuurt en Huizerveld verspreid,
maar nadat de nieuwbouw van de woningen
in 'Hoensbroek-West (ruwweg de huizen
tussen Randweg, Pastoorskuilenweg,
Raambouwstraat en Hoogstraat) gereed
kwamen, werd het blad ook daar verspreid
onder de naam'Wijkblad voor MariaGewanden en Hoensbroek-West'.
Het was bekend dat er in het verleden ook
een blad werd uitgegeven en het leek
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