CRITERIA VOOR AANVRAGEN VAN EEN
FINANCIËLE BIJDRAGE AAN ACTIVITEITEN
1. Aanvragen moeten, bij voorkeur vòòr 1
oktober, schriftelijk worden ingediend bij het
secretariaat van de Stichting. Aanvragen
kunnen worden ingediend door
bewonersgroepen uit het werkgebied van de
Stichting.
2. Alleen aanvragen voor projecten/
activiteiten die in belangrijke mate gericht
zijn op het bevorderen van de betrokkenheid
van de bewoners op hun (sub)buurt worden in
behandeling genomen; activiteiten waarvan
niet kan worden aangetoond dat ze meer dan
een gezelligheidsdoel dienen komen niet voor
financiering in aanmerking,
3. Een aanvraag dient te bevatten:
A: een omschrijving van de aanleiding/
achtergrond van de aanvraag, een
probleembeschrijving en het beoogde doel
op middellange en lange termijn alsmede
een indicatie van de mate waarin bewoners
betrokken zijn bij de organisatie en de
uitvoering van de activiteit
B: een begroting waarin inzicht wordt
gegeven in de te verwachten inkomsten
(incl.sponsoring door derden) en uitgaven,
4. Toekenning van een bijdrage houdt voor de
ontvanger de verplichting in tot:
• het binnen 2 maanden na afloop van de
activiteit indienen van een evaluatieve
beschrijving van de activiteit. Hierin dient
tot uitdrukking te worden gebracht op
weleke wijze de activiteit een bijdrage
heeft geleverd aan de sociale cohesie in de
buurt.
•het binnen 2 maanden na afloop van de
activiteit indienen van een totaal-overzicht
van kosten en opbrengsten van de
activiteit.
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
Secretariaat:
Hoofdstraat 216, 6432 Gl Hoensbroek
tel: 045-5233757

5. Aanvragen zullen verder inhoudelijk
worden beoordeeld aan de hand van de
volgende criteria:
•het project/de activiteit dient te passen
binnen de doelstelling van de Stichting (=
het initiëren van een pakket van
maatregelen gericht op verbetering en
handhaving van de leefbaarheid in haar
werkgebied),
•een financiële bijdrage wordt alleen
verstrekt voor kosten die aantoonbaar niet
of niet volledig kunnen worden vergoed
door een andere financier (gemeente,
verhuurder etc) en hierdoor in het verleden
ook niet vergoed zijn,
6. Het voldoen aan alle criteria is geen
garantie voor een bijdrage. De financiële
positie van de stichting kan het verlenen van
een bijdrage in enig jaar onmogelijk maken.
Redactie:

Inge Diederen,
Els Klinkers,
Ben Maes,
Chrit Beek

Bezoekt u ook eens onze website:

www.sbmariagewanden.nl
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IN DIT NUMMER O.A.:
• Kinder- en jeugdwerk Tracee
• Jongerenonderzoek
• Buurtschouw
• Voor de wijk door de wijk
• Parkeerplaatsen Hoogstraat,
Seingeverstraat, Delstraat

Kinder- en jeugdwerk Tracee
Tijdens de clubjes doen we o.a. de volgende
activiteiten:
- Tegels verven
- Gipsfiguren maken en verven
- Lampionnen maken
- Dierenboekenleggers maken
- Spellenmiddag
- Filmmiddag en broodjes maken
De kinderen hoeven niet aangemeld te worden
voor de activiteiten. Via de basisscholen
ontvangen de kinderen het programma van de
clubjes. Wel willen we de ouders vragen om de
kinderen kleren aan te trekken die vuil mogen
worden en geen kostbare spulletjes mee te
geven.

Activiteiten
Lokatie “Het Wingerdhuis” aan de Wingerdweg in Hoensbroek
Voor:
kinderen in de leeftijd van 3 t/m 9 jaar
Kosten:
EUR 0,50
Wanneer:
Iedere woensdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties)
Tijd:
15.00 uur tot 16.30 uur
Lokatie “De Klup” aan de Wingerdweg in Hoensbroek
Voor:
kinderen van 10 t/m 12 jaar
Kosten:
EUR 0,50
Wanneer:
Iedere woensdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties)
Tijd:
15.30 uur tot 17.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Tracee
Suzanne Schreurs of Sonja Timmermans
Prinsenstraat 12
6433 GJ Hoensbroek
045-533 8553 / 045-533 8554

Tot ziens in een van
de jeugdclubjes!!!

Lokatie “Het Zonnestraaltje” aan de Schuinstraat in Hoensbroek
Voor:
Kinderen van 4 t/m 10 jaar
Kosten:
EUR 0,50
Wanneer:
Iedere maandagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties)
Tijd:
15.00 uur tot 16.30 uur

Uitbreiding redactie

per jaar te kunnen uitbrengen hebben we
dringend nog enkele mensen nodig. Vooral

In de eerste nummers van buurtberichten

voor het schrijven en bij elkaar zoeken van

hebben we beschreven wat er allemaal komt

teksten. Erg veel tijd hoeft dat niet te vergen.

kijken bij het maken van een buurtkrant.

Met gemiddeld 1 uur per week komt u al een

Wij vroegen toen ook om u aan te melden als

heel eind.

redactielid. De drempel hiervoor is blijkbaar
voor veel mensen te hoog. We zitten nu dus

MISSCHIEN TOCH IETS VOOR U???

nog steeds met een incomplete redactie.

Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst

En dat merk je echt wel. En u ook. Want dit

meer informatie? Bel even met Chrit Beek

nummer ligt maanden later dan de bedoeling

tel: 5338550 (overdag). U kunt ook mailen

was bij u in de bus. Om de geplande 4 nummers

naar Chrit.Beek@xs4all.nl.
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KINDERVAKANTIEWERK
2004
Verslag van Czander van Dalen, 9 jaar
Hoensbroek, 28-9-2004.
Ik vond het leuk in Steinerbos.
Ik ben gaan skelteren en in de kabelbaan
gegaan en ik ben in de trein geweest.
Fantasialand, daar ben ik in de
wildwaterbaan geweest en in de harde
wildwaterbaan en nog veel meer.

In de goudmijn ben ik ook geweest, dit was
eigenlijk een trein.
Op de terugweg was de wc in de bus dicht. Ik
moest het inhouden en dat vond ik niet leuk.
Het leukste vond ik die gekke poppetjes, dat
waren, een beer, een pipo, aliëns. Die gaven
mij een handje en een knuffel.
Toen we terugkwamen zijn we bij de friture
gaan eten.

Jongerenonderzoek
Eind september/begin oktober houdt
de gemeente een Jongerenonderzoek
in Heerlen. Alle jongens en meisjes
van 12 t/m 17 jaar krijgen daarvoor
een vragenlijst in de brievenbus.

buurten. De onderzoeksuitkomsten zullen ook
gebruikt worden bij het opstellen van het
jeugdbeleid.
Het gemeentebestuur hoopt dat zoveel
mogelijk jongeren de vragenlijst invullen en
hun stem niet verloren laten gaan.

De gemeente wil door middel van dit

Want het is in hun eigen belang om mee te

onderzoek peilen wat er leeft onder de

doen. De bijdrage aan het onderzoek wordt

Heerlense jongeren. Er worden vragen gesteld

zeer op prijs gesteld.

over onderwerpen als school, gezondheid,
veiligheid, vrijetijdsbesteding en gebruik van

Voor meer informatie over het

voorzieningen. Met deze informatie kan de

jongerenonderzoek kunt u terecht bij

gemeente beter rekening houden met de

mevr. Gladys Tummers van bureau onderzoek

belangen en de wensen van de jongeren, niet

en statistiek van de gemeente Heerlen,

alleen in de stad maar ook in de wijken en

telefoonnummer 5604747.
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Zwemmen in Mosaqua. Ik ben van de harde
glijbaan geweest. En buiten gaan zwemmen
en in de stroomversnelling.
Na het zwemmen was ik erg moe, maar ik
ben niet naar bed gegaan.

Verslag van Ryan Speth, 7 jaar.
Wij zijn naar Fantasialand geweest.
Ik ben samen met papa in de hele snelle
achtbaan geweest. We moesten eerst in een
hele lange rij gaan staan. Ik was een beetje
bang in die 8baan. We kwamen onderweg
adelaars tegen in de 8baan.
Toen we eruit waren, zijn wij in een
spookhuis geweest waar allerlei dingen
bewegen. In het park was er een fontein die
eruit zag als een octopus. Er was ook een
Hollywood. Daar zag je een film over een
haai en een duiker die bij een schat kwam en
het monster van Frankenstein was er ook. Op
het einde van de bootrit moesten we onder
een hele grote aap doorvaren en toen was
het afgelopen. We zijn ook in de goudmijn
geweest, dit vond ik niet zo leuk. Er waren
alleen maar bewegende poppen en verder
gebeurde er niks.
Toen zijn we in een trein geweest die op een
rails rijdt in de lucht en toen kwamen we
dinosaurussen tegen. Er waren heel veel
soorten dino’s. Toen gingen we eten, een
frikadel speciaal zonder uien en friet. Mijn
vader had worstjes in stukjes. Na het eten
zijn we in een winkeltje een mascotte gaan
kopen en we hadden nog popcorn gekocht.
Daarna gingen we terug naar de bus en heb
ik in de bus nog even geslapen. Ik vond het
echt cool, het leukste was in de tijdgrot bij
de dinosaurussen.

Energie- en
geldbesparend wonen
De klok is weer om naar wintertijd en
de dagen worden steeds korter en dat
betekent dat we dan vaker ‘s avonds
eerder het licht aanmaken. U kunt dan
geld besparen door eens anders naar dit
licht te kijken. Stel er branden bij u in
huis vijf gloeilampen gemiddeld 3 uur
per dag. Wanneer u spaarlampen van 15
Watt gebruikt in plaats van gloeilampen
van 60 Watt, dan bespaart u 250 kWh.
Dat is ongeveer de helft van het totale
jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor
verlichting en scheelt u 40 euro per jaar.
Spaarlampen zijn de afgelopen jaren wat
afmeting en lichtkleur betreft steeds
meer op de gewone gloeilamp gaan lijken
en passen nu in de meeste armaturen.
Spaarlampen en TL-lampen leveren veel
licht met relatief weinig energie en gaan
lang mee. De hogere aanschafprijs heeft
u er vaak al na een jaar uit.

De Stichting Buurtbeheer
Mariagewanden
De buurt Mariagewanden behelst, wat het

gezondheid, met recreatie, en met nog tal van
andere zaken.

bebouwde gebied betreft, het hele NoordWestelijk deel van Hoensbroek gelegen
tussen Pastoors Kuilenweg, Randweg,
Wingerdweg/Terschurenweg en de Juliana
Bernardlaan. Daarnaast behoren de
gebieden tussen Terschuren en de
Geleenbeek en tussen de Randweg en de
Jeugrubbenweg/Vaesraderwienweg
eveneens bij Mariagewanden.
In het kader van het buurtgericht werken
van de gemeente heeft de buurt heeft een
eigen buurtorganisatie; de Stichting
Buurtbeheer Mariagewanden.
WAT DOET DE STICHTING?
De stichting zet zich in voor het wel en wee in
het voornoemde gebied. Ze houdt zich bezig
met jong en oud, met het groen in de wijk,
met leefbaarheid en samenleving, met
veiligheid en verkeersvraagstukken, met

HOE DOET ZE DAT?
De stichting inventariseert en onderzoekt
problemen in de wijk. Ze bespreekt deze
problemen en mogelijke oplossingen met de
betrokken bewoners en eventuele instanties.
De stichting heeft een bescheiden budget
waarmee ze zaken (voor een deel) zelf kan
realiseren. Mocht u suggesties hebben ter
verbetering van bijvoorbeeld het aanzien van
de wijk of zaken in belang van onze jeugd of
juist de ouderen, dan kunt dit kenbaar maken
bij het bestuur van de stichting. Zij gaat
vervolgens bekijken of de verbetering te
realiseren is, of de kosten beheersbaar zijn en
of het past binnen de afspraken die de
stichting heeft gemaakt. Indien nodig treedt
de stichting hiertoe in overleg met de
gemeente, welzijnswerk waaronder jeugden jongerenwerk, de GGD en vele anderen.
Vervolgens zoekt ze financiën voor het
bekostigen van die oplossingen en
onderhandelt over en bewaakt de uitvoering
van de oplossingen. Daarnaast informeert ze
bewoners over de stand van zaken en de
resultaten (o.a. via dit blad).

U BENT NODIG
Om haar werk zo goed mogelijk te verrichten,
moet de stichting weten welke zaken van
belang zijn in de wijk en hiervoor is ze op u
aangewezen. Mocht u dan ook in uw eigen
woonomgeving storende zaken signaleren,
dan kunt u dit hier doorgeven. Ook als zaken u
positief opvallen, dan kunt u dat natuurlijk
kenbaar maken.
ZELF ACTIEF MEEDOEN?
Misschien heeft u wel zin om een actieve rol te
spelen bij het handhaven en verbeteren van
de leefbaarheid in Mariagewanden. U kunt
dan:
- vaste contactpersoon worden voor de
eigen straat (of straten)
- lid worden van een werkgroep die - indien
nodig - wordt opgericht om een specifiek
probleem dat in de wijk speelt, aan te
pakken
- meewerken aan het maken en/of
verspreiden van dit blad
- lid worden van het bestuur.
WAAR KUNT U ONS BEREIKEN?
Telefonisch: 5228061 of 5338550
E-mail: voorzitter: harryhuis@planet.nl
of de ondersteuner: chrit.beek@xs4all.nl
Schriftelijk: secretariaatsadres Hoofdstraat
239, 6432 GD Hoensbroek.
Natuurlijk kunt u ook binnenlopen bij de
Buurtwinkel, gelegen aan het Gouv. Baron van
Hövellplein 19, geopend op woensdag van
14.00 tot 16.00 uur.

BUURTSCHOUW
TWEE KEER PER JAAR, IN HET VOORJAAR
(OVERDAG) EN IN HET NAJAAR (‘S AVONDS)
WORDT IN MARIAGEWANDEN DE BUURTSCHOUW
GEHOUDEN. ZO’N SCHOUW GAAT ALS VOLGT:
Een groep personen, bestaande uit
vertegenwoordigers van de afdeling
openbare werken van de gemeente,
de politie, de buurtcontactambtenaar,
de woningverhuurders De Voorzorg en
woningstichting Hoensbroeck, en een
vertegenwoordiging van de Stichting
Buurtbeheer Mariagewanden maakt een
rondgang door de buurt.
De route wordt bepaald aan de hand van
geconstateerde knelpunten in de openbare
omgeving (het voor iedereen vrij toegankelijke
gebied). Veel voorkomende knelpunten zijn:
onveilige (verkeers)situaties, slechte of
ontbrekende straatverlichting,
zwerfvuilproblemen, illegaal parkeren,

onderhoud van groen etc. Natuurlijk wordt
geprobeerd om voor klachten meteen bij de
melding een goede oplossing te vinden. Maar
soms , bij wat ingewikkelder zaken, is het
noodzakelijk om die ter plekke te gaan
bekijken. En dat gebeurt dan bij de schouw.
Indien u wenst dat in die schouw aandacht
gegeven wordt aan een door u gesignaleerd
probleem dan kunt u dit doorgeven aan
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Gerard IJkema van de werkgroep onderhoud,
tel: 5227096, e-mail g.c.ijkema@planet.nl
of aan de buurtwinkel aan het Gouverneur
Baron Van Hövellplein 19, tel: 5231747,
e-mail buurtwinkel@wanadoo.nl
De buurtwinkel is open op maandag en
donderdag van 10.00 - 12.00 uur en op
woensdag van 14.00 - 16.00 uur
De volgende schouw zal plaatsvinden op
donderdag 2 december om 19.00 uur..

Speeltuin Wingerdpark

In de vorige buurtberichten vertelden we over
het verkleinen van de speeltuin en het
veranderen van de doelgroep naar de leeftijd
2-8 jaar. Kort hierna zijn 2 nieuwe toestellen
geplaatst en werd gestart met de nieuwe
werkwijze “ouders die hun kinderen onder
eigen toezicht willen laten spelen in de
speeltuin kunnen de sleutel afhalen”.
Dit systeem heeft deze zomer naar
tevredenheid gefunctioneerd.
In samenwerking met de reclassering is de
laatste maanden het achterstallig onderhoud
grondig aangepakt. Een drietal personen, door
de rechter veroordeeld tot een taakstraf, heeft
zich, onder begeleiding van Els Klinkers, meer
dan verdienstelijk gemaakt met het uitgraven
en kruien van zand, het schoonmaken en
schilderen van banken, speeltoestellen en de
tuinberging, het rechtleggen van tegels, het
verrichten van veiligheidsonderhoud en niet te
vergeten het onderhouden van de grasmat.
Dankzij hun voortreffelijke inzet ziet de
speeltuin er nu uit om door een ringetje
te halen.

Voor de wijk door de wijk
Op zondag 19 september vond op basisschool
De vlieger een “play back show” en
“smartlappenfestival” plaats.
De oudervereniging van de school zette
met een afgevaardigde van de werkgroep
ouderen van Stichting Buurtbeheer
Mariagewanden een geweldig programma
op voor kinderen uit de wijk en 55 + ´ers.
De schooljaaropening kreeg een tintje van
¨feest voor de wijk¨! Iedereen had de
gelegenheid zich in te schrijven en mee te
dingen naar enkele vooral symbolische
prijzen.
Het was geweldig om te zien met welk vuur
de verschillende jonge kandidaten zich
presenteerden.

Hun idool werd op voortreffelijke wijze
geïmiteerd. De jury had het maar wat moeilijk
om alles op waarde te schatten en een
objectief oordeel te vellen. Gelukkig was het
oordeel niet aan een man maar een
driemanschap. Geweldig Mariagewanden, er
zit volop talent in jullie wijk. Misschien
kunnen we dit bij gelegenheid over doen!
Kandidaten bedankt!
Het tweede deel van de middag was voor de
55 + ´ers. Zij mochten in hun
¨smartlappenfestival¨gaan strooien met
talenten.
Ondanks dat men voor een mager publiek
mocht optreden was het plezier groot.
De toehoorders waren gecharmeerd van de
zangtalenten. Kwalitatief een perfecte show

die meer toeschouwers verdiende.
Petje af voor de durf die de kandidaten
tentoonstelden. ¨Je mot het maar doen!¨
Deze groep werd middels een bloem bedankt
voor hun goed optreden.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de
organisatoren van deze middag. Deze
mensen hebben ook iets voor onze wijk willen
doen en dat is een compliment waard. Ze
hebben getracht ons een beetje dichter bij
elkaar te brengen en de weg naar elkaar te
vinden. Dit smartlappenfestival is een manier
geweest om dit te doen. Wanneer jullie
andere ideeën hebben of denken dat het
anders zou moeten, horen we dit ook graag.
Oudervereniging en werkgroep ouderen
bedankt voor jullie inzet. Keukenploeg
bedankt, sjouwers, knippers en plakkers
bedankt, presentatoren bedankt, iedereen
die we mochten vergeten:
Onze hartelijke dank!
Natuurlijk ook een woord van dank aan onze
bezoekers die hebben meegewerkt aan het
welslagen, zonder hun geen ¨feest¨.
Misschien bent u de volgende keer, wanneer
we weer iets voor onze wijk doen, ook onze
gast!
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Parkeerplaatsen
Hoogstraat, Seingeverstraat, Delstraat
Eindelijk is het zover. De parkeergelegenheid op de Seingeverstraat
wordt ter hoogte van huisnummer 18 met enkele plaatsen uitgebreid.
Ook op de Delstraat , ter hoogte van huisnummer 21 komt een aantal
extra parkeerplaatsen. Op het pleintje in de Hoogstraat tenslotte,
wordt door het weghalen van het muurtje de parkeergelegenheid
verruimd. Hiermee kan slechts ten dele tegemoet gekomen worden aan
de vraag van de bewoners. Omdat de kosten van de oorspronkelijk
gevraagde uitbreidingen veel hoger waren dan de beschikbare
middelen heeft het bestuur van de Stichting Buurtbeheer gekozen
voor deze versoberde uitvoering. Een half ei is immers nog steeds
beter dan een lege dop.

Verplaatsing Straatvoorziening
Zandbergsweg
Zoals wellicht bekend worden in Heerlen de huidige containers voor glas, papier,
textiel etc. gaandeweg ondergronds geplaatst. Begin 2004 gebeurde dit met de
containers aan de Pastoorskuilenweg. Die werden vervangen door een
ondergrondse voorziening aan de Mijnbouwstraat. Nu is die aan de Zandbergs
weg aan de beurt. Op de plek van de huidige containers was onvoldoende plaats
voor de nieuwe ondergrondse voorziening. Die wordt daarom nu aangelegd aan
de overkant van de weg.
Zo zag het pleintje in de Hoofdstraat er ruim een jaar geleden
uit.
In april van dit jaar werd het grondig opgeknapt. Over de
voorgeschiedenis en het eindrultaat leest u meer in de volgende
Buurtberichten
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Jongerenwerk
Om te beginnen, eerst wat algemene
informatie:
WAT IS DAT, JONGERENWERK?
Jongerenwerkers zetten zich in voor de
belangen van jongeren tussen de 12 en 23
jaar. Jongerenwerkers gaan daarvoor de
straat op om de behoefte van jongeren te
peilen, of indien een accommodatie aanwezig
is, ontmoeten zij de jongeren hier.
Als er een duidelijk beeld is gevormd, dan
gaan we samen aan de slag om te kijken of
wensen ingevuld en problemen zo goed
mogelijk opgelost kunnen worden.
De jongerenwerker is een spreekbuis voor de
jongeren maar ook een bemiddelaar tussen
jongeren en de buurt en/of gemeente.
Zo wordt er op dit moment aandacht besteed
aan de vraag van de jongeren uit de
Kasteelbuurt om voetbalgoals gerealiseerd te
krijgen en ook aan de vraag of de buitenkant
van hun clubhuis, de container aan de
Wingerdweg, geverfd kan worden.

- seksualiteit ( wat, hoe, SOA’s,
voorbehoedsmiddelen)
- huisvesting ( uit huis en wat nu? )
- uitkering/ inkomen ( geen werk, geen
school, hoe kom ik rond?)
- ongewenste zwangerschap (wat te doen als
dit gebeurt en ook, hoe voorkom je dit?)
- criminaliteit ( hoe kom ik er weer uit?)
Kortom alle situaties die jongeren tussen de
12 en 23, tegen kunnen komen op hun weg
naar de volwassenheid en waarbij ze een
luisterend oor nodig hebben of iemand die
hun verder kan helpen. De jongerenwerker
kan je helpen om samen met jou een
oplossing voor je probleem te vinden, maar je
moet dit natuurlijk wel eerst zelf willen.
Daarnaast is de jongerenwerker actief tijdens
diverse overleggen over zaken die met
jongeren te maken hebben ( Gemeente,
buurtorganisaties, stadsdeelvergaderingen).
Ook kunnen er , indien er vraag naar is,
activiteiten worden georganiseerd voor de
jongeren. Welke activiteit dat wordt, ligt aan

En nu wat specifieker:
In de Kasteelbuurt zijn momenteel 2
jongerenwerkers actief. De groep waarmee
wij werken bestaat uit 6 jongeren in de
leeftijd van 13 t/m 16 jaar die de container
regelmatig bezoeken. Daarnaast komt er zo
nu en dan wel eens iemand met de jongens
mee.
De zeecontainer aan de Wingerdweg is het
clubhuis voor de jongens, welke is geopend
op dinsdagavond van 18.30 tot 21.00.
Afhankelijk van het aantal bezoekers op een
avond kan het ook eerder of later worden dat
we sluiten.
Aangezien we in de Kasteelbuurt op dit
moment te maken hebben met een relatief
klein groepje, zijn we slechts een avond per
week open Mocht het zo zijn dat er in de
toekomst meer jongeren zouden komen,
bestaat er de mogelijkheid om vaker te
openen.
ACTIVITEITEN
In het afgelopen jaar hebben er heel wat
activiteiten plaatsgevonden, van actief tot
non-actief.
Hierbij kun je denken aan :

karten, lasergame, zwemmen, klimmen,
grotmountainbike, biljart, bioscoop,
uit eten, enz. Tevens zijn we in de herfst
met de groep op kamp geweest.
Dit was allemaal erg gezellig en soms ook
leerzaam.
Deelname aan activiteiten kost de jongeren
altijd de helft van de entree, het resterende
bedrag wordt aangevuld door Tracee
jongerenwerk.
WAT STAAT ER NOG OP HET PROGRAMMA:
- een drugsvoorlichting in samenwerking
met het CAD, de datum moet nog worden
vastgesteld en is afhankelijk van de
inzetbaarheid van de “wiet-bus” , welke zij
gebruiken in hun cannabiscampagne.
- een uitstapje naar de open dag van
Feyenoord
- kickboxen
- zweefvliegen
- rondleiding op politiebureau Heerlen
En hiernaast natuurlijk de activiteiten welke
door de jongeren worden aangevraagd.

Een jongerenwerker is er in de eerste plaats
voor alle jongeren, maar hij/zij is ook degene
bij wie jongeren individueel terecht kunnen
met hun verhaal indien zij ergens over in
zitten. Dit kan van alles zijn, problemen of
vragen over:
- school ( spijbelen, leerproblemen, pesten)
- thuissituatie ( problemen met ouders,
scheiding)
- relatie ( verkering of uitmaken)
- drugs ( gebruik, misbruik)

jullie eigen fantasie, vraag er maar naar bij de
jongerenwerker.
TENSLOTTE...
..
Jongerenwerk berust op een
vertrouwensrelatie tussen de jongeren en de
jongerenwerker. Wat je hem of haar vertelt is
iets tussen jou en hem/haar en samen kunnen
we zoeken naar een oplossing.
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Wil je meer weten, of wilt U als ouder
wat meer informatie, neem dan gerust
contact op!
Ilke Willems
Iris Gasterich

0627058388
0641857708

Jongerenwerk Tracee
Hoofdstraat 11
6431 LA Hoensbroek
045-5230440

HOE HOORT HET...
De herfst heeft inmiddels in volle glorie
weer haar aantreden gemaakt. Met de
prachtige kleuren en de knusse avonden,
ook weer een tijd van spekgladde wegen,
veroorzaakt door natte bladeren. Niet alleen
auto´s en fietsers kunnen hierdoor een
flinke schuiver maken, ook voetgangers zijn
vaak de pineut. Dit is vooral voor de ouderen
onder ons niet prettig en kan ver strekkende
gevolgen zoals een heupbreuk hebben.
Natuurlijk komt de gemeente regelmatig de
straten reinigen, maar als we juist weer
eens een flinke herfststorm achter de rug
hebben, dan kunnen we ook zelf de
veiligheid op straat bevorderen door even
een bezem ter hand te nemen en niet alleen
onze oprit, maar ook de stoep en het
wegdek vóór ons huis (en wellicht dat van
onze buren op leeftijd) bladervrij te maken.
Het is een kleine moeite, je bent toch even
lekker buiten bezig en je kunt er velen mee
helpen!

KWF Kankerbestrijding zoekt
collectanten in de gemeente Heerlen
Iedereen kan iets doen tegen kanker.
Gewoon, door een paar uur te gaan lopen als
collectant, in de collecteweek van KWF
Kankerbestrijding.
Met het geld, dat onze collectanten ophalen,
kunnen we meer onderzoek mogelijk maken.
Met dit onderzoek kunnen betere en minder
ingrijpende behandelingen worden
ontwikkeld.
De collecte wordt dit jaar gehouden van
6 tot en met 11 september.
Wie zich als collectant wil inzetten, of meer
informatie wil over het collecteren kan zich
wenden tot:
Hans Meijers, KWF afdeling Heerlen,
tel. 045-5723198
Meer informatie staat ook op
www. kwfkankerbestrijding.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer
112
(ambulance, brandweer, politie)
Politie (geen spoed)
0900-8844
Bureau Heerlen Noord (Kouvenderstraat) 4003200
Algemeen maatschappelijk werk
5615260
(ook voor Hoensbroek)
Arbeidsbureau, putgraaf 210
5714845
Bureau voor rechtshulp Heerlen
5719551
Bureau slachtofferhulp
046-4203500
CAD
5719577
Dierenambulance
570800
Drugs- en tippeloverlast
5604040
Gemeentehuis Heerlen
5605040
Grofvuil aanmelden/afvaltelefoon
5437100
Huisvesting:
- woningstichting Hoensbroeck
5636600
- de Voorzorg
5223255
Informatiecentrum
5605050
Thuiszorg Burg. V.d. Kroonstraat 20
5635483
Beersdalweg 93
5616161
Storingsnummers:
- Essent (electriciteit en gas)
0800-0004
- Kabel
0800-1682 of 0340
- Water
0800-0233040
- defecte straatverlichting
073-8558472
Openbare werken
5604000
Onderwijs:
- onderwijstelefoon
0800-1608
- Openbare basisschool
5211623
steenkoolstraat
- Basischool De Vlieger
5234400
- Peuterspeelzaal de Belhamels,
5227150
Steenkoolstraat 2
- Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest,
5212800
Schuinstraat 2a
Vrijwilligerscentrale
5606666
Buurtwinkel Kasteelbuurt
5231747
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek
5227671
Parochies:
- H. Montfort, Hoofdstraat 83,
5212518
- OLV mgd der armen,
5212518
Zandbergsweg 26
Huisarts:
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93,
5212553
Nightcare (weekendpost huisartsen)
5778844
Apotheken:
Martens, hoofdstraat 87,
6432 GA Hoensbroek
5212214
RD4 servicenummer reinigingsdienst
5437100 of
5604000
Fysiotherapeut Dorren
Hoofdstraat 110,
5630180
Stichting Buurtbeheer
5233757
Ziekenhuizen:
- atrium heerlen
5766666
- atrium brunssum
5279999
Kindertelefoon
0800-0432
Tracee Hoensbroek
5338555 en
(jongerenwerk)
5230440
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CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als
contactpersoon voor hun deel van de
buurt naar het bestuur van de
Stichting Buurtbeheer:
• John Karst, Houwerstraat 43,
6432 AL Hoensbroek,
tel: 5225805, emailadres:
john-karst@hetnet.nl
• Gerard Ijkema, Voorstraat 18,
6432 CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432 GL Hoensbroek,
tel: 5233123, emailadres:
ben.maes@home.nl
• Jos Dounen, Leeuwerikstraat 26,
6432 JB Hoensbroek
tel: 5228386, emailadres:
j.dounen@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216,
6432 GL Hoensbroek
tel: 5233757, emailadres:
schoonheidssalonineke@planet.nl
• Mark van loon, Opbraakstraat 41,
6432 BR Hoensbroek
tel: 5281608, emailadres:
schopla@home.nl
• Harrie Wolfs, Delstraat 34,
6433 EA Hoensbroek tel:5214248,
emailadres: bleubarett@home.nl
• Marian van de Elzen en
Els Klinkers, Buurtwinkel Gouverneur
Baron van Hövelplein 19, tel:
5231747 emailadres:
buurtwinkel@wanadoo.nl
Openingstijden maandag en
donderdag van 10-12 en woensdag
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste
instantie met vragen of
mededelingen over uw deel van de
buurt terecht. Natuurlijk blijven
voorzitter Harrie Huis en secretaris
Ine Kleiweg het eerste
aanspreekpunt voor zaken die de
Stichting als geheel betreffen.
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