Een vereniging stelt zich voor

voetbalvereniging V.K.C.

Dit maal V.K.C. een voetbalvereniging
die ontstaan is uit samensmeltingen
van de Steenbergse Boys en andere
voetbalverenigingen. In dit artikel zal
alles duidelijk worden hoe het een en
ander gekomen is.
Foto: Kaspora uit de jaren zestig
Jo Kremer, Jeu Keydener, Wiel Römgens,
John Nieuwland, Fer Srech, Theo Stassen,
Kala Laarschot, Hans den Brok, Hans
Schoemans, Constant Kleintjens, Jo Quadackers,
Piet Roelofs, Cor v.d.Veeken, Piet Scheffers,
Jo v.d.Bosch, Pierre Remmers en Jan Roberts

Op pagina 2 het vervolg.
Raadsel papier:

Erik Campagne, 11 jaar,
wethouder van Hoensbroek
Hallo allemaal, ik ben Erik Campagne, ik ben 11 jaar en kom uit Hoensbroek. Ik ben blij
dat ik ben gekozen tot wethouder van Hoensbroek want ik woon er graag en ben er echt
trots op! Ik zit op BS De Vlieger in groep 8 en heb een leuke klas en toffe meesters. Ze
hebben me gesteund en toegejuicht bij de verkiezing. Ik ga daar een ideeëndoos bij zetten zodat de kinderen me kunnen bereiken.
Ik heb twee echte hobby’s en
dat zijn scouting en judo. Ik
zit sinds mijn 7e bij scouting
St. Gerlach en leer daar iedere
opkomst weer wat anders. We
zijn een gemengde groep van
jongens en meisjes tussen 7
en 11 jaar. We moeten knopen
leggen, kaart en kompas, koken, maar zijn ook veel buiten
en doen gezellige spelletjes.
Op woensdag en vrijdag is mijn
sport judo. In juni heb ik de oranje band
gehaald en ben nu aan het oefenen voor
de groene slip (dat is geen onderbroek!!!)
Voor de groene band moet ik niet alleen de
worpen/grepen kennen, maar ook de namen
van de worpen die ik moet doen. Dat is best
moeilijk (vind ik).
Ik ben het met Ozan eens dat kinderen minder voor de computer moeten hangen.
Mijn moeder zegt dat je daar vierkante
ogen van krijgt. Verder wil ik proberen om

de speelruimte (bijna) vrij te
krijgen van hondenpoep.
Ik ben op de vergadering van
de buurtvereniging Schopla
geweest, die gaan borden
maken om de mensen beter
alles te laten opruimen als hun
hond iets heeft gedaan.
Iets doen aan de hangjongeren
vind ik ook belangrijk, want
daar zijn veel kinderen bang
voor. Ik wil een container waar
hangjongeren een bankstel
inzetten waar ze bij elkaar kunnen komen,
als het regent worden ze dan niet meer nat.
Er is in onze straat een nieuw speelterrein
gekomen dat vind ik heel leuk, normaal
moesten wij veel verder lopen om te spelen.
Donderdags komt “de bus” bij onze school
in de buurt en dat vind ik wel leuk want daar
komen ook veel kinderen.
Het nadeel is dat altijd dezelfde kinderen
aan de computer blijven hangen, eigenlijk
wil ik een soort tijdklok zodat iedereen eens
aan de beurt komt.
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Een stuk papier ter grootte 5 bij 5, met
twee afgestompte hoeken, moet in twee
stukken worden geknipt (dus in het
totaal één keer knippen) en vervolgens
weer zodanig aan elkaar gelegd worden
dat een rechthoek ter grootte van 6 bij 4
ontstaat (zie onderstaand figuur).

De Vraag: Hoe moet het papiertje worden
doorgeknipt?
Oplossing elders in dit blad

IN DIT NUMMER O.A.:
• NIEUW: expositieruimte
d'Engelensael
• Nieuw boek over Maria-Gewanden
• CURSUS: zolang mogelijk gezond
vitaal blijven
• Hoe was dit jaar de schouw?
• Graffiti
• SOS Hulpdienst
• Inbraaktest

V.K.C. ‘89 is ontstaan uit een fusie
tussen de voetbalverenigingen
Kaspora en V.C.T.
In 1944 vond de aansluiting bij de KNVB
plaats van Steenbergse Boys door initiatief
van de heren Roumen, Van Luit, Veltstra en
Bomhof. Later werd de naam veranderd in
VoetbalClub Tuindorp. (V.C.T.)
Het voetbalterrein lag toen aan de Zandbergsweg, waar nu de gebouwen van de
Stichting Revalidatie Limburg liggen.
In 1957 werd KASPORA opgericht door inbreng van de heren Senden, Van der Linden,
Niesten en Kapelaan Menge. KASPORA stond
voor katholieke sportraad en de eerste
vestiging lag aan de klinkerstraat, waar zich
nu de waterzuivering bevindt.
Met de fusie kwam ook het grootste succes
van de vereniging, de derde klasse KNVB
werd bereikt. Door het gemis van een jeugdafdeling kon de club zich niet handhaven
op dit niveau. Na het millennium sloeg de
vergrijzing toe en na enkele slechte jaren,
zowel organisatorisch als sportief, is de
vereniging afgegleden naar de zesde klasse.

Seizoen 2007/2008 moet echter de ommekeer inluiden.
Door samenwerking van enkele oud-leden
binnen de vereniging staat er dit jaar een
sterke nieuwe selectie met veel spelers onder de twintig jaar en met veel potentieel.
Er wordt niet alleen voor de titel gestreden
maar vooral ook voor de sportiviteitprijs,
want dat is de komende jaren het belangrijkste.
De volgende spelers behoren komend
seizoen tot de selectie.

NIEUW INITIATIEF IN ONZE BUURT

d’ Engelensael
Op zondag 24 juni is in de Hoofdstraat 214 een expositieruimte geopend, waar mensen hun talenten
kunnen tonen aan het publiek.

Bij de eerste expositie werden schilderijen
getoond van Josch, Wiel Rutten, Mia Smits,
Peter Wijnen en beelden van Ton Piepers.
Op zondag 22 juli heeft ter afsluiting van de
eerste expositie een miniconcert plaatsgevonden. De concertzanger Peter Eijkenboom samen met Charlotte Asberg aan de
piano hebben de cyclus “Dichterliebe” van
Robert Schumann ten gehore gebracht. In
deze entourage van kunstwerken was dit
voor Hoensbroek een nieuw gegeven op
kunstgebied. Vooral in Maria-Gewanden

een uitermate bijzonder evenement, omdat
het hier een particulier initiatief betrof.
Een aanwinst, omdat het hier niet om een
eenmalig project ging, maar in de toekomst
herhaald zal worden.
De tweede expositie zal van 6 oktober
tot en met 4 november plaatsvinden, dan
kunnen andere kunstenaars in de galerie
d’Engelensael andermaal hun schilderijen,
foto’s, beelden, doeken, en aanverwante
kunstwerken tonen.
Omdat het hier om een particulier initiatief
gaat is de galerie alleen in het weekend ’s
zaterdags en ’s zondags van 13.00 tot 17.00
uur te bezichtigen.
Het plan is ook weer buiten deze exposities geregeld miniconcerten te laten
plaatsvinden, het eerste miniconcert in het
nieuwe seizoen is op 7 oktober gepland, het
programma stond bij het ter perse gaan nog
niet vast, als U meer wilt weten daarover
kunt U onderstaand telefoonnummer
gebruiken.
Wilt U ook exposeren, de galerie bezoeken
of naar een concert komen? Alle informatie kan U krijgen via het telefoonnummer:
045-5213580
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Ron Jacobs, Chris Visser, Jeroen Daemen,
Eddy Hameleers, Wesley Zoetbrood,
Denzel van Westering, Robert-Jan Ten Kooy,
Affit Ouaissa, Brian Markgraaf, Theo Visser,
Darryl van Westering, Jeffrey van der
Linden, Enes Akaydin, Danny Sormani,
Darryl Mink, Marco van Meegen en Delano
Kulowany.
De voetbalvereniging V.K.C. kunt U
vinden aan de Randweg tussen het grote
kerkhof en de korfbalvereniging
Mariarade.

COMPUTERCURSUS
U heeft een computer thuis
en kent niet alle kneepjes?
De Senioren starten met een
computercursus voor een beperkt aantal deelnemers.
In het seniorenhome aan de
Schuinstraat 2a zijn een aantal
computers ingericht waarmee de
senioren hun kennis met de computer kunnen opdoen.
Op maandagen van 19.30 tot
21.30 uur zullen een aantal vrijwilligers U het nodige proberen bij
te brengen om met een computer
om te kunnen gaan.
Als U deelneemt aan onze computercursus kunt U ook op de
donderdagmiddag van 13.30 tot
16.30 uur binnenlopen om op Uw
gemak zelfstandig te oefenen op
de computer.
Het plan is op maandag
24 september te starten. Er zal
een bijdrage gevraagd worden om
de kosten te dekken.
Zin? Geef U nu op bij de contactadressen op de laatste pagina
van deze buurtberichten

NIEUW FOTOBOEK OVER MARIA-GEWANDEN/TERSCHUREN IN DE MAAK

Help mee aan een nieuw boek
over de Heerlense Buurten
Wij vragen Uw
medewerking!
Wie weet welke verenigingen in de wijk
actief zijn geweest of nog zijn?

Hebt u foto’s van allerlei gebeurtenissen en plekjes
in Maria-Gewanden of Terschuren of van bekende of
markante buurtbewoners?
Heemkundevereniging Hoensbroek,
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden/
Terschuren en Rijckheyt, centrum voor
regionale geschiedenis in Heerlen werken
aan een nieuw boek over Maria-Gewanden/
Terschuren, dat in mei 2008 moet uitkomen. Uw hulp is erbij nodig om er een
uniek document van te maken.

Weet U van oude gebouwen die er niet
meer zijn?

Kijk in schoenendozen, oude fotoalbums of
op zolder en zoek naar oude foto’s, film of
video van uw buurt. Oud is in onze begrippen ook al ouder dan 1990! We zijn vooral
op zoek naar foto’s waar mensen op staan
bij sport, carnaval, evenementen van verenigingen, andere bijzondere gebeurtenissen en / of het werken en leven in de buurt.
Neem uw foto’s, dia’s, negatieven of albums
mee naar Heemkundevereniging Hoensbroek p.a. The Read Shop Borger, Kouvenderstraat 45 in Hoensbroek. Het liefst
originele foto’s, prentbriefkaarten of dia’s.
Daar (alleen daar) worden ze aangenomen
en ingeschreven, de foto’s worden gescand
en alle foto’s worden na ongeveer een week
gegarandeerd bij u thuis terugbezorgd,
uiteraard onbeschadigd en in originele
toestand.

Misschien kent U verhalen, sagen en
gebeurtenissen die het vermelden waard
zijn? Welke bekende mensen waren in
Hoensbroek?

Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht
in The Read Shop Borger in Hoensbroek of
op:
www.rijckheyt.nl, www.heemkunde.net
en www.mariagewanden.nl
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Inschrijven voor het nieuwe fotoboek kan
nu ook al bij de Readshop Borger in de
Kouvenderstraat.

Ergernis nummer 1
hondenpoep?
Of is dat alleen voor niet-hondenliefhebbers?
Het bosachtige terrein tussen de Opbraakstraat en de Neerbraakstraat is een geliefd
uitlaatterrein voor onze vrolijke viervoeters.
Iedereen die de doorgang gebruikt moet
het zicht op de hondendrollen en de stank
daarvan opgevallen zijn.
Om zich niet alleen te ergeren maar concreet iets te doen hebben een aantal vrijwilligers de koppen bij elkaar gestoken en zijn
spontaan aan het opruimen geslagen. Het
resultaat van de spontane opruimactie was
3 volle zakken met hondenpoep!
De hondendrollen die hier worden neergelegd zouden ook hier geen ergernis hoeven
te zijn wanneer de baasjes van de viervoeters ze zouden oprapen en vervolgens in de
daarvoor geplaatste afvalbak te deponeren,
-ja hoor hij staat er echt!Het is zo eenvoudig, je moet het alleen
eens een keer gedaan hebben, die drol
vastpakken en oprapen!

Vervolg

Om de actie een vervolg te geven heeft een
buurtbewoner aangeboden het terreintje
in de gaten te houden, het resultaat is dat
na de actie de verse drollen die er uiteraard
weer waren voorzien zijn van een prachtig
vlaggetje!
Wordt het toch nog feestelijk!!

Terschuren,
Al enkele weken achter elkaar wordt in de
weekeinden hard gewerkt in Terschuren.
Een aantal jaren geleden lag er, ook door
een initiatief van de buurtbewoners, op de
hoek van de Wingerdweg en de Terschurenweg een prachtige jeu de boules baan. Hier
troffen de buurtbewoners van Terschuren
zich en vierden er hun feestjes. Jammer genoeg kwam op den duur een tijd van verval.
Dit werd niet alleen veroorzaakt door een
soort aardverschuiving, die de baan onbruikbaar maakte, maar ook de natuur had hier op
den duur een handje geholpen. De kruiden
en onkruiden groeiden hier welig.

beste hondenliefhebbers wanneer
je hond iets doet dat je niet voor je
eigen deur wilt hebben ruim het
dan even op!

Een prachtig buurtinitiatief!

Straatspeeldag 2007:
Dit jaar werd opnieuw de straatspeeldag georganiseerd op 13 juni.
Op de Steenkoolstraat werden
spellen uitgestald, er was een leuk
springkussen en een suikerspinmachine.
De kinderen kregen een spellenkaart en als ze alle spellen gedaan
hadden werd de kaart ingeleverd en
konden ze nog vrij spelen. Het was
een gezellige dag! Als afsluiting
werd er prijzen uitgereikt aan de
kinderen met de hoogste scores.
Deze uitreiking werd gedaan door
de kinderwethouder van de Gemeente Heerlen, Eric Campagne.

VERLENGDE SCHOOLDAG:

Oproep:

Natuurlijk vonden de buurtbewoners al lang
dat hier iets aan moest gebeuren, en door
de koppen eens bij elkaar te steken is het
nu voor mekaar, er is gesjouwd en de grond
vereffend, totdat na deze harde arbeid de
baan weer spoedig weer in gebruik werd
genomen.

Tracee biedt het programma verlengde
schooldag aan in Maria-Gewanden.
Het doel van de verlengde schooldag van
Tracee is kinderen een vrijetijdsbesteding
aanbieden, het vergroten van maatschappelijke participatie, verbetering van sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen en
beperking van overlast in buurten.
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De verlengde schooldag bestaat uit een
activiteit die een aantal weken wordt
uitgevoerd, op school of binnen de wijk
waar kinderen tegen een kleine vergoeding
kennis maken met sport, kunst en andere
activiteiten. Tracee organiseert deze activiteiten in overleg en samenwerking met de
basisscholen uit de wijk.
De kinderen van de basisscholen ontvangen
hier een folder van op school en kunnen
zich zo opgeven voor de verlengde schooldag programma’s.

Kindervakantiewerk 2007:
Het kindervakantiewerk was dit jaar ook weer erg leuk.
Het programma bestond uit:
Maandag 06 augustus: Speeltuin Maria-Gewanden en diverse optredens van poppenspeler Ruben Komkommer. We hadden heel erg
mooi weer die dag, dus de kinderen konden tussen de voorstellingen
door lekker zwemmen. Tussen de middag kregen de kinderen een
gezonde lunch aangeboden. Het was een warme maar gezellige dag.
Dinsdag 07 augustus: Natuurspeurtocht op de Brunssummerheide
i.s.m. IVN. De kinderen hebben op de Brunssummerheide samen
met een gids een route gelopen. Onderweg kregen ze veel uitleg,
spelletjes en gekke opdrachten. Tussen de middag werd er een
gezonde lunch gegeten. Hierna hebben de kinderen in het
bezoekerscentrum diverse tentoonstellingen bezocht.
Het was een leuke dag en gelukkig bleef het droog.
Woensdag 08 augustus: Uitstap naar de Efteling. ’s Morgens zijn
we om 9.00 uur vertrokken naar de Efteling. Na een kleine file stond
iedereen om 11.00 uur in het park. De wachtrijen bij de attracties
waren helaas erg lang zodat er niet veel attracties konden worden
uitgeprobeerd. Toch hebben de kinderen een hele leuke dag gehad
en waren we om ongeveer 20.00 uur weer terug in Hoensbroek.
Vrijdag 09 augustus: Spellendag en Kinderrommelmarkt in buurtcentrum “De Laurier”. Er hadden zich niet veel kinderen opgegeven
voor deze dag. Omdat het deze dag regende hebben we besloten om
de spellendag niet door te laten gaan maar om naar Kinderstad te
gaan. Hier hebben de kinderen zich erg goed vermaakt en we waren
rond 16.00 uur weer terug in Hoensbroek.

Oplossing raadsel papier van pagina 2

Graag willen we alle vrijwilligers/ ouders bedanken die bovenstaande activiteiten mede mogelijk maakten. Zonder hen
kunnen we deze activiteiten niet laten plaatsvinden!!! Heel
hartelijk bedankt!!!

Koninginnedag 30 april:
Dit jaar zijn we weer opnieuw begonnen
met de viering van Koninginnedag voor de
kinderen uit de wijk. De kinderen konden ’s
morgens de fietsen komen versieren en maakten daarna een kleine rondtocht door de wijk.
Bij terugkomst kregen ze iets lekkers en wat
drinken en als afsluiting werd er een
ballonnenwedstrijd gehouden.
De winnaars van deze wedstrijd zijn:
1ste prijs: Kim Franssen; 7 jaar,
basisschool “De Vlieger”; de ballon is gevonden in St. Vith, in België, 117,4 kilometer.
2de prijs: Chelsey Thielen; 5 jaar,
basisschool “De Vlieger”; de ballon is gevonden in Leefdaal, België, 107,8 kilometer
3de prijs: Shirley Tulp (10 jaar) en
Yannick (8 jaar); de ballonnen zijn allebei gevonden in Rummen in België, 77,7
kilometer
De prijswinnaars kunnen contact opnemen
met Suzanne Schreurs ( 06 – 122 61 574) en
dan maken we een afspraak om de prijs te
komen ophalen/brengen.

CURSUS “ZOLANG MOGELIJK GEZOND
EN VITAAL BLIJVEN”
De Groene Kruis Vereniging HeerlenHoensbroek en de Stichting Dienstverlening Ouderen Heerlen (SDOH) starten
in het najaar in het najaar weer met de
cursus: “Zolang mogelijk gezond en vitaal
blijven”.
De organisatie ligt in handen van de SDOH
en de kosten neemt de Groene Kruis Vereniging Heerlen-Hoensbroek grotendeels voor
haar rekening. Eerdere groepen waren zeer
tevreden en enthousiast en daarom vragen
wij U om zich zo snel mogelijk aan te melden.De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten
van 2 uur, in de avond of overdag, dat laten
wij van U afhangen. Het eerste uur wordt
besteed aan een lezing over de thema’s
ouderdomsverschijnselen, geheugentraining, bewegen en mobiliteit bij ouderen,
voeding, veiligheid in en om de woning,
verantwoord medicijnengebruik, voor-komen van eenzaamheid en valpreventie. In
het tweede uur worden gezamenlijk oefe-
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ningen gedaan onder de leiding van een
vakkracht voor meer bewegen voor
ouderen, maar ook een keer met een fysiotherapeut en U maakt zelfs kennis met Tai
Chi.
Voor meer informatie en voor aanmelding
kunt U zich wenden tot de SDOH,
tel.: 045 4004455 (ma. t/m vrijdag tijdens
kantooruren) en ook per e-mail:
info@sdoh.nl
Bij voldoende aanmeldingen ontvangt U
t.z.t. een persoonlijke uitnodiging met de
bindende informatie over de cursus aanvang en locatie.
Het aantal deelnemers per cursus bedraagt
maximaal 20. De cursus kost E 25.- voor niet
leden van het Groene Kruis. Leden betalen
slechts E 5,00. Het lidmaatschap kost E
7,00 per jaar en inclusief de bijdrage van E
5,00 is men voordeliger uit wanneer men lid
wordt. Dus…..altijd lid worden. Wacht niet
te lang met aan te melden!

Hoe was dit jaar de schouw?

Na de oproep om mee te doen aan
onze 3 schouwen in 2007 hebben
zich voldoende betrokken bewoners
uit de wijk gemeld.
Na een korte uitleg door de heer Vente van
de gemeente Heerlen begon de groep op een
van te voren vastgelegde plaats de omgeving
aan de hand van voorbeelden te beoordelen.
Dit bleek een goede leidraad bij het bekijken
en vervolgens beoordelen van verschillende
situaties. Mede daardoor zijn de schouwers
tamelijk soepel door de punten heen gekomen. De deelnemers verwonderden zich
dat onze buurt toch zo’n goede waardering
kreeg, er was hier en daar natuurlijk wat aan
te merken, maar al met al viel het allemaal
wel mee.
Een opmerking was er wel, men stoorde zich
aan het feit dat vooraf door de gemeente de
plaatsen waren vastgesteld, de groep wilde
dat eigenlijk zelf bepalen.
Men dacht dat de gemeente vooraf de boel
al in orde had gemaakt. Wat eigenlijk een
compliment voor de gemeente moet zijn, het
was duidelijk niet zo dat vooraf het een en
ander in orde gemaakt was.
De opmerking die gemaakt werd is in andere
buurten ook gehoord. Daardoor wordt nu wel
nagedacht om de schouwers enige vrijheid
te geven in het bepalen van de verschillende
schouwpunten.
De volgende schouw zal plaatsvinden op 11
oktober a.s. U kunt zich opgeven bij een van
de contactadressen op de achterzijde.

HEERLEN: GROOT AANTAL
GRAFFITIZAKEN OPGELOST

INFO GEMEENTE HEERLEN:

De recherche van het district
Heerlen heeft, in samenwerking
met de basis politiezorg, een groot
aantal graffitizaken opgelost die
speelden vanaf 1 januari 2006 in
het district Heerlen (gemeente
Heerlen, Brunssum, Onderbanken,
Nuth en Voerendaal).

De gemeente, afdeling Beheer en Onderhoud,
verwijdert graffiti op straatmeubilair zoals
papierbakken, glasbakken, verkeersborden en
andere gemeente eigendommen. Voor het
verwijderen van graffiti op eigendommen
van particulieren dient de eigenaar zelf te
zorgen. Wanneer een inwoner zich stoort
aan graffiti die zich bevind op een object
dat geen gemeente-eigendom is, kan hij een
verzoek richten aan het college van B&W met
het verzoek om de eigenaar van het pand
te verplichten de graffiti te verwijderen.
Er wordt dan door de afdeling bouwen, wonen
en milieu beoordeeld of er sprake is van
ernstige ontsiering.

GRAFFITI
VERWIJDEREN:

i
t
fi
f
a
r
g

Hierbij zijn in totaal 42 personen als
verdachte gehoord, waarvan tegen 35
personen proces-verbaal is opgemaakt.
De verdachten zijn afkomstig uit Heerlen,
Brunssum, Voerendaal en Landgraaf. Vier
verdachten zijn meerderjarig (2 x 19 jaar en
23 en 24 jaar) en 38 verdachten zijn tussen
de 13 en 17 jaar.

Door het onderzoek heeft de politie een beter inzicht in de “graffitiwereld” gekregen.
Zo konden verschillende “crews” (groepjes) getraceerd worden door de politie,
ook naar aanleiding van verschillende
“tags”(handtekeningen) die gemaakt
waren.

Het onderzoek kreeg een goede start toen
eind april twee verdachten op heterdaad
aangehouden werden bij het aanbrengen
van graffiti. Zij legden verklaringen af,
waardoor weer andere personen aangehouden konden worden, totdat er in totaal 42
personen als verdachten werden gehoord.
Van de 300 aangiften die werden gedaan,
kunnen er 80 aangiften aan één of meerdere
verdachten gekoppeld worden.

graffiti

De kosten die gemaakt zijn om de graffiti
te (laten) verwijderen, worden verhaald
op de verdachten.
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wetgeving

Wanneer dit het geval is, kan de gemeente
op grond van artikel 19 van de Woningwet de
eigenaar opdracht geven tot het verwijderen
van de graffiti. Gebeurt dit niet, dan kan
op grond van artikel 125 van de Gemeentewet bestuursdwang worden aangezegd: de
werkzaamheden worden door de gemeente
uitgevoerd, waarbij de kosten op de nalatige
burger worden verhaald.

Eindactiviteit
jeugdwerk Tracee 2007:

Jeugdactiviteiten
Graag willen wij u informeren over
de activiteiten van het jeugdwerk van
Tracee binnen de wijk Maria-Gewanden.
Binnen de wijk worden verschillende
jeugdgroepen georganiseerd voor
kinderen tussen de 3 en 15 jaar.
Hieronder volgt een overzicht van de
jeugdclubs die in Maria-Gewanden worden georganiseerd:

Om alle jeugdwerkactiviteiten van Hoensbroek en Heerlerheide op
een mooie manier af te sluiten heeft Tracee dit jaar voor het eerst een
gezamenlijke afsluiting georganiseerd. In speeltuin “’t Centrum” werden
alle kinderen verzameld. De kinderen hebben een fotospeurtocht
gelopen met opdrachten onderweg. In de speeltuin was een springkussen, een ballonnenclown, een suikerspinmachine, schminken en
de kinderen konden spelen op de verschillende toestellen.

Maandagmiddag
15.00 uur tot 16.30 uur
Speeltuingebouw speeltuin MariaGewanden aan de Langstraat
Kinderen van 3 t/m 10 jaar
Entree bedraagt e 0,50
Deze jeugdclub wordt begeleid door drie
vrijwilligers en een beroepskracht van
Tracee.
Tijdens deze middagen worden activiteiten voor de kinderen georganiseerd
zoals, schilderen, knutselen, spelletjes
doen, wandelingen maken enz. Er wordt
spelenderwijs ook gewerkt aan de doelen
van het jeugdwerk van Tracee; samen
spelen, samen delen en samenwerken.

Woensdagmiddag:
15.00 uur -16.30 uur
Speeltuingebouw aan de Wingerdweg
Kinderen van 3 t/m 9 jaar
Entree bedraagt e 0,50
Deze jeugdclub wordt begeleid door
stagiaires en een beroepskracht van
Tracee. Tijdens deze middagen worden
activiteiten voor de kinderen georganiseerd zoals, schilderen, knutselen,
spelletjes doen, wandelingen maken enz.
Er wordt spelenderwijs ook gewerkt aan
de doelen van het jeugdwerk van Tracee;
samen spelen, samen delen en samenwerken.

Woensdagavond:
18.00 uur tot 19.30 uur
Speeltuingebouw aan de Wingerdweg
Kinderen van 10 t/m 15 jaar
Entree bedraagt e 0,50
Deze tienerclub wordt begeleid door een
vrijwilliger, stagiaires en een beroepskracht van Tracee.
Het programma van de tieners wordt
in overleg samengesteld en bestaat uit
bijvoorbeeld schilderen, figuurzagen,
spellen doen, biljarten, zwemmen enz.
Ook wordt er aandacht besteed aan
voorlichting zoals bijvoorbeeld de
kindertelefoon.

Opvoedingsondersteuning van Tracee
Tracee organiseert cursussen voor
ouders. In deze cursussen krijgen ouders
informatie over verschillende aspecten
van opvoeden en krijgen zij tips en
handelingsalternatieven aangereikt.

•

Opvoeden Zo!:
voor ouders van kinderen van 3 t/m 12 jaar;
laat zien dat opvoeden niet alleen maar
lastig is, maar ook leuk.

•

Omgaan met Pubers!:
voor ouders van kinderen van 11 t/m 16
jaar; geeft ouders in een vroeg stadium
steun bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen.

•

Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind:
voor ouders van kinderen van 0-4 jaar; er
wordt gebruik gemaakt van een methode
om het contact met je kind te verbeteren
waardoor er een goede basis gevormd wordt
voor het kind om zich sociaal en taalvaardig
te kunnen opstellen.
Al deze cursussen worden gratis
aangeboden!
Informatie?
Suzanne Schreurs / Fred Starreveld
Tracee
Hoofdstraat 11, 6431 LA Hoensbroek
045-523 04 40

ZOEKT U HULP? | SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

PROBLEMEN? HET LUCHT OP ALS U ER OVER PRAAT.
Als u piekert, zich zorgen maakt of even
niet meer weet wat u moet doen, dan kan
het opluchten als u hierover praat. Daarom
is er de SOS Telefonische Hulpdienst. Een
grote groep vrijwilligers staat 7 dagen per
week, 24 uur per dag voor u klaar.

Een luisterend oog via de digitale
snelweg - SOShulp

Of u nou concrete informatievragen of complexe problemen heeft, of het nu gaat over:
eenzaamheid, relatieproblemen, geweld,
verslavingsproblemen, en ga zo maar door.
Neem contact op met de SOS Telefonische
Hulpdienst voor een vertrouwelijk gesprek,
informatie of advies

Hoe werkt SOShulp?

De vrijwilligers werken vanuit de locatie
Heerlen, zodat u tegen lokaal tarief kunt
bellen.

Het telefoonnummer:

045 5719999
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Misschien vertelt u uw problemen niet graag
door de telefoon en doet u dat liever typend
achter uw computer. De SOShulp biedt dan
uitkomst. Zo kunt u via de digitale snelweg
met een van onze vrijwilligers een gesprek
voeren.
Er zijn twee mogelijkheden om van deze
dienst gebruik te maken.
• U stuurt een e-mail naar sos-limburg@
soshulp.nl. Wij zijn dagelijks aanwezig
om uw e-mails te beantwoorden. U krijgt
uiterlijk binnen vier dagen een reactie van
SOShulp.
• U voegt ons e-mailadres (sos-limburg@
soshulp.nl) toe aan uw MSN-contacpersonenlijst. Vervolgens kunt u in de MSN-chatbox op dinsdag van 19.30 uur tot 22.30 uur
en op donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur
met een van onze vrijwilligers chatten. Op
andere avonden kunt u de landelijke chatbox
bezoeken.

OPROEP - HELP ONS!

Wie staat er op de foto?

Openingstijden
Buurtwinkel
Loop ‘ns de Buurtwinkel binnen U kunt
er terecht voor alle onderstaande zaken:
Iedere maandag van
10.00 tot 11.00 uur
Meander
• Thuiszorg aanvragen,
• persoonlijke verzorging,
• verpleging,
• huishoudelijk werk.
Tracee
• Wegwijs maken en doorverwijzen naar
organisaties,
• maatschappelijk werk,
• rechtshulp,
• gemeentelijke voorzieningen.
De eerste en laatste woensdag van de maand
van 20.00 tot 21.00 uur
Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden
• al Uw vragen over de buurt
Iedere donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
Stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden
• al Uw vragen over de buurt
De eerste donderdag van de maand 10.00 tot
11.00 uur
Handhaving
• samen met SBMG, vragen over milieu,
groen, e.d.

Bij het zoeken naar oude foto’s voor het nieuwe fotoboek over Maria-Gewanden (zie artikel verder in Buurtberichten) dook deze foto op. De foto moet gemaakt zijn in december van 1950 van
de misdienaargroep van het kerkje O.L.V. Maagd der Armen. Graag zouden wij van U te weten
komen wie op de foto staat. Gebruik de contactadressen hiernaast.

INBRAAKTEST
Is uw huis bestand
tegen inbraak?
Doe de test!
Inbraak. Iedereen wil het voorkomen.
Toch komen woninginbraken vaker voor
dan u misschien denkt. Ook bij u in de
buurt.
Inbrekers slaan in Nederland zo’n 100.000
keer per jaar toe. Natuurlijk kunt u niet alles
voorkomen. Maar u kunt zelf wel een aantal,
dikwijls eenvoudige maatregelen nemen
die de kans op inbraak verkleinen. Ga naar
de website www.politie.nl klik door naar
Limburg-Zuid en inbraaktest, doe de korte
test en kom te weten hoe inbraakveilig uw
huis is. Het volledige adres is:
http://www.politie.nl/Limburg-Zuid/Projecten/inbraaktest.asp

Oproep voor vrijwilligers
die willen meehelpen met de
activiteiten van Tracee:
Om alle activiteiten van Tracee te kunnen
organiseren zijn we afhankelijk van vrijwilligers uit de wijk die tijd vrij willen en
kunnen maken om voor de kinderen leuke
activiteiten uit te voeren. We zijn heel blij
met de vrijwilligers die zich nu inzetten om
de activiteiten van Tracee uit te voeren en te
begeleiden maar we hebben toch alle hulp
nodig.
Vindt u het leuk om met kinderen om te
gaan en heeft u zin om mee te werken aan
een van bovenstaande activiteiten, belt u
dan naar:
Suzanne Schreurs / Fred Starreveld
Jeugdwerkster Tracee
Hoofdstraat 11, 6431 LA Hoensbroek
045-523 04 40 / 06-122 61 574 /
06 – 17 36 50 48
Ook voor vragen of meer informatie over
activiteiten van Tracee kunt u contact
opnemen met Suzanne.

-8-

COLOFON
Buurtberichten
Maria-Gewanden
is een uitgave
van: de Stichting
Buurtbeheer
Maria-Gewanden
Postbus 131, 6432 AC Hoensbroek
045-5234400 (tussen 8.30 en 14.00 uur)
Email: info@mariagewanden.nl
Redactie:
• Ben Maes
Hoogstraat 10, 6432 GL Hoensbroek
Telefoon 045-5223123
Email: ben.maes@home.nl
• Jo Hermanns,
Neerbraakstraat 42, 6432 BV Hoensbroek
Telefoon 045-5216565
Email: jmghermanns@cs.com
Opmaak: André Joosten
Druk:
Drukkerij Welman,
Passartweg 43, 6421 NT Heerlen
• 5e jaargang Nr.3
• Verschijnt 4 keer per jaar
• Oplage: 2400ex

Bezoekt u ook eens onze website:

www.mariagewanden.nl

