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IN DIT NUMMER O.A.:

•  Heemkundevereniging Hoensbroek

•  Nieuws d'Engelensael

•  Wat is M.?

•  Buurtschouw 

•  Senioren nieuws

•   Speeltuinseizoen 2008

•   Cursus sociale contacten

De computercursus is weer begonnen 
aan een nieuw seizoen.

Op iedere maandag van 18.30 tot 
19.30 uur is voor beginners en van 
20.00 tot 21.30 uur voor gevorderden 
computerles.

Een aantal leden van de Stichting 
Buurtbeheer Maria-Gewanden zijn 
dan in de weer met de senioren het 
nodige bij te brengen om goed met de 
computer om te kunnen gaan. 
Van 19.30 tot 20.00 uur kan iedereen 
gezellig een kopje koffie of thee 
drinken.
Oefenen kunnen de senioren ook iedere 
donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Aanmelden kunt U zich voor de 
lessen in de Schuinstraat 2a in 
Maria-Gewanden 

Vorig jaar berichtten wij u over het van 
start gaan van het verbouwen van BS 
De vlieger tot een brede school. In de 
werkgroep belast met de oprichting en 
uitvoering zitten onderwijsstichting 
Movare, gemeente Heerlen, welzijnswerk 
Alcander, Stichting Buurtbeheer Maria-
Gewanden, tafeltennisvereniging TTV,  
Peuterspeelzaalwerk Heerlen. Stichting 
buurtbeheer heeft toen geijverd 
voor het inrichten van een brede 
maatschappelijke voorziening in de 
nieuwe brede school.  Deze verzoeken 
werden ingewilligd. Een deel van de 
reserveringen, in het verleden voor een 
dergelijk doel weggezet, worden hier 
dan nu ook daadwerkelijk ingezet als 
teken dat we het als wijk waardevol 
vinden een plek te hebben waar we 
samen kunnen komen en dingen me 
elkaar kunnen delen.

De tekeningen zijn gemaakt, de vergun-
ningen zijn verleend en eindelijk, met wat 
vertraging, is de bouw/ verbouw van start 
gegaan. Op dit moment is de gymzaal als
eerste aan de beurt en wordt alles klaar 
gemaakt om hier een multi-functionele 
vloer in te leggen, een ander dak te 
plaatsen en de randvoorzieningen te 
verbeteren. In deze zaal komt ook een 
bescheiden podium waar en de school en 
de wijk, voor het houden van uitvoeringen/ 
bijeenkomsten, gebruik van kunnen maken. 
Voor bijeenkomsten met grote groepen 
mensen is de zaal dan ook geschikt.  
De tweede fase, waarvan we verwachten 
dat deze op korte termijn ook van start zal 
gaan, behelst het inrichten van de school 
voor een stuk voor - en naschoolse opvang, 
het inrichten van een koffieruimte/ 
ontmoetingsruimte voor ouders en wijk-
bewoners, een extra vergaderruimte en 

lees verder op pagina 2 >>

Vorderingen Sportieve Brede 
School Maria-Gewanden

Computerclub voor senioren 
Weer een nieuwe cursus voor beginners- 

en gevorderden
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Cor Duijf (2)
Vervolg op het 
artikel van onze 
buurtwethouder 
Cor Duijf die 
zich in de vorige 
editie heeft 
voorgesteld en 
antwoord gaf op 
het eerste deel 

van de vragen die hem werden gesteld 
door de Stichting Buurtbeheer Maria-
Gewanden.

8. In onze wijk wordt een "Brede 
School" gerealiseerd, hoe denkt u over 
brede scholen?
De brede school wordt steeds meer 
het kloppend hart van de wijken; een 
ontmoetingsplaats voor de gehele 
buurt waar op allerlei manieren wordt 
samengewerkt, en waar vaak de basis ligt 
voor de sociale cohesie en de buurt- 
ontwikkeling. Ik denk wel eens dat de  
"Brede School" steeds meer het gezins-
vervangend tehuis wordt voor velen, een 
broedplaats voor buurtactiviteiten en 
ideeën.

9. Onze wijk wordt geconfronteerd met 
de toekomstige Buitenring. Hoe denkt 
u over de leefbaarheid in onze wijk als 
de buitenring langs het woongebied 
wordt gerealiseerd?
De buitenring is een provinciale 
verantwoordelijkheid uiteraard in 
samenspraak met de Gemeente Heerlen. 
Voordat echter definitieve beslissingen 
genomen worden moet er nog heel 
wat water door de Maas. Leefbaarheid 
is een groot goed en met de belangen 
van de omwonenden moet heel goed 

rekening worden gehouden. Dat gebeurt 
via inspraakrondes waar de direct 
betrokkenen kunnen reageren. Op dit 
moment is er sprake van een aanleg die 
verder van de buurt af komt te liggen. 
Uiteraard houden wij als gemeentelijk 
bestuur deze ontwikkeling nauwlettend 
in de gaten. 

10. Hoe denkt u over de leefbaarheid 
cq. Leefloop/ leegstand in de 
Hoofdstraat m.n. het woningbeleid van 
de woningcorporaties?
In onze regio en ook in onze stad is 
sprake van krimp, steeds minder mensen 
en daardoor ontstaat leegstand. Er zullen 
minder nieuwe huizen nodig zijn en de 
oude huizen moeten worden gesloopt. 
Daarover worden afspraken gemaakt met 
de woningcorporaties zelfs in breder 
Parkstad verband.
Natuurlijk biedt dit ook kansen, zo 
ontstaat er ruimte; kijk maar eens naar 
het nieuwe parkje aan de Zandbergseweg. 
Daarnaast is er al een werkgroep 
gestart die de problematiek rondom 
de Hoofdstraat aanpakt. Dit is een 
samenwerking tussen de stichting 
Buurtbeheer, Alcander, parochie, 
woningcorporatie, school, politie en 
gemeente.

11. Onze wijk is een "groene wijk" met 
bomen van ongeveer dezelfde leeftijd, 
die op een bepaald moment vervangen 
moeten worden. Is er een plan, 
opdat niet op hetzelfde tijdstip grote 
aantallen bomen gekapt worden?
Er is inderdaad een gemeentelijk 
bomenbeleidsplan. Dit probleem kan 
het beste gesignaleerd worden via de 
stichting Buurtgericht Werken aan het 
buurtteam. Hier wordt dit dan verder 
opgepakt en uitgewerkt.

..vervolg van pagina 1
een bescheiden keuken. Dit deel moet nog 
opgestart worden en loopt wat vertraging 
op omdat en gemeente en schoolbestuur 
in elk geval een stuk beheer en exploitatie 
voor de toekomst gegarandeerd willen zien. 
Er zijn genoeg voorbeelden van geweldige 
plannen die het uiteindelijk niet halen. 
Daarom eerst goed nagedacht en dan pas 
echt uitgevoerd!

Wij als Stichting Buurtbeheer zijn 
benieuwd naar de vorderingen en zullen 
u op de hoogte houden. 

Er zijn ook al diverse werkgroepen 
naarstig aan de slag om, als het gaat 
om projectinvulling naar de toekomst. 
Ze proberen een goed en stevig verhaal 
neer te zetten waar kinderen, maar ook 
alle wijkbewoners, als het gaat om een 
voorzieningen voor de wijk, van mee 
kunnen profiteren. Zo bestaat er een 
werkgroep sport, spel en beweging, 
een werkgroep cultuur, een werkgroep 
opening Sportieve Brede School en 
wordt er nagedacht over het aanstellen 
van een coördinator brede school die in 
de toekomst allerlei zaken moet gaan 
coördineren.

Dus…. Gebeurt er iets?
Natuurlijk gebeurt er iets, de wijk Maria-
Gewanden leeft en ook jullie maken hier 
deel van uit.
 
Wanneer er mensen zijn die graag 
iets meer weten of misschien 
zelfs belangstelling hebben om in 
de toekomst zitting te nemen in 
werkgroepen, laat dan iets weten. Wij 
praten u graag bij. We zullen proberen u 
zo goed mogelijk te informeren.

Vz SBMG Harry Huis

Buurtwinkel  
Baron van Hövellplein 19 

De openingstijden van de 
buurtwinkel zijn vanaf september 

2008 veranderd.

Iedere dinsdag is de buurtwinkel van 
11.00 uur tot 12.00 uur geopend.

U kunt hier terecht met al Uw vragen 

die betrekking hebben op de buurt, de  

medewerkers van Buurbeheer zullen U 

een luisterend oor aanbieden.
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In de afgelopen maanden mei t/m 
augustus waren er expositie’s te 
zien van Margriet Meijer, Pierre van 
Vlodrop, Annie Siesling-Kruissen, 
Gerard Goffin, olieverfschilderijen, 
Rinus van Leunen glasobjecten, Nel 
Reversma acrylschilderijen, Henk 
Gulikers aquarellen en zeefdrukken, 
Lia Brans-van Elmbt bronzen beelden. 
Allemaal bevlogen kunstenaars die hun 
talent ten volle konden tonen. Veel 
spontane reacties waren er voor deze 
kunstcreaties. 

Op zo. 7 september om 15.00 uur, 
wordt er tegelijk met het Kunstfestival 
een tentoonstelling geopend met foto-
impressies van Jan Schuffelers uit 
Hoensbroek. Hij is vooral bekend door 
zijn jarenlange technische leiding in 

NIEUWS UIT D'ENGELENSAEL
Kasteel Hoensbroek en dus een bekend 
gezicht in onze gemeente. Waar hij met 
zijn kennis van hout en passie voor de
fotografie, menige tentoonstelling in ons 
kasteel realiseerde .Deze passie vind U 
nu terug in de indrukwekkende collectie, 
die wordt getoond in d’ Engelensael tot 
en met zondag 28 september 2008. Zeer 
aanbevolen. Gratis toegang.

Op 29 juni j.l. vond er een pianoconcert 
plaats met de jonge talentvolle Kasper 
Schonewille en door dit succesvolle 
optreden, wordt er op zo. 14 september 
a.s. weer een miniconcert gegeven door 
dit zestienjarige talent.  
Aanvang 16.30 uur. Wel reserveren, 
want er is maar een aantal zitplaatsen 
beschikbaar. Er wordt een vrije gave 
gevraagd. Tel. 045-5213580.

Hoensbroek is sinds september 2007 
een heemkundevereniging rijk.
Maar wat is dat eigenlijk, heemkunde?
De term heemkunde staat letterlijk vertaald 
voor kennis van je “heem”, kennis van 
datgene waar je “thuis” bent.
Het omvat dus alles wat er om je heen 
leeft, gebeurt en wat “os heem“ zo 
karakteristiek maakt. Daarbij kun je denken 
aan ons dialect, onze cultuur, geschiedenis 
en natuur, zowel in het verleden als in het 
heden. Ons Breuker dialect bijvoorbeeld 
is dankzij de uitstraling van ons kasteel 
zelfs een eigen stroming binnen het 
Limburgs dialect. De Heemkundevereniging 
Hoensbroek houdt zich met verschillende 
werkgroepen intensief bezig met de 
bestudering en verbreiding van de kennis 
hierover.

Wat doen we?
We verzamelen van allerlei materiaal en 
informatie van historisch belang, zoals 
foto- en video- materiaal, tijdschriften, 
ansichtkaarten en eigenlijk alles wat 
met Hoensbroek te maken heeft en we 
doen onderzoek. De resultaten daarvan 
publiceren en presenteren we daarna in 
woord en beeld.

Onze vereniging telt inmiddels zo’n 90 
leden, die actief zijn in verschillende 
werkgroepen zoals onder andere de 
werkgroep foto/video, de werkgroep 
stamboomonderzoek en de werkgroep 
straatnamen. 

Heemkundeavonden en lezingen
Twee tot drie maal per jaar houdt 
de vereniging voor de leden en 

geïnteresseerde anderen  bijeenkomsten, 
waarin individuele leden of de 
werkgroepen verslag kunnen doen van 
hun werkzaamheden. Daarnaast kunnen 
ook deskundige buitenstaanders worden 
uitgenodigd over onderwerpen, die van 
belang zijn voor de geschiedenis van 
Hoensbroek.

Publicaties
Van tijd tot tijd komen de resultaten van 
het werk van de vereniging voor een groter 
publiek beschikbaar. Een voorbeeld daarvan 
is het door ons in samenwerking met de 
stichting Buurtbeheer Mariagewanden 
gemaakte boekje over deze wijk, dat 
eind van dit jaar zal verschijnen. Aan 
verschillende andere publicaties wordt nu 
nog hard gewerkt.

Excursies
Af en toe organiseren we excursies, 
waaraan zowel leden als niet-leden mee 
kunnen doen. Zo zijn we in april op bezoek 
geweest in de vuursteenmijn in Rijckholt.
 
Ons verenigingslokaal
Ons lokaal bevindt zich in het MFC Gebrook 
aan de Prinsenstraat 12 in Hoensbroek. Het 
is geopend wanneer de diverse werkgroepen 
er hun bijeenkomsten hebben. Nadere 
inlichtingen vindt u op  onze website: 
www.heemkundehoensbroek.nl.
 
Lidmaatschap Heemkundevereniging
U ondersteunt het werk van de Heemkunde-
vereniging Hoensbroek door uw lid-
maatschap. De kosten hiervan bedragen 
slechts E 12,- per jaar. Middels een 
jaarlijkse acceptgirokaart of herinnering 

wordt de contributie in één keer geheven. 
U ontvangt daarvoor ons verenigingsblad 
en krijgt een korting op de door ons 
uitgegeven boeken en andere publicaties. 
Lezingen kunnen gratis worden bezocht 
en de kosten van excursies blijven voor u 
beperkt tot de kostprijs.

Inlichtingen 
Voor inlichtingen over onze vereniging 
kunt u terecht bij het secretariaat: 
Klinkertstraat 19, 6433 PA Hoensbroek; 
tel.: 045-5217721 of per e-mail: 
secretaris@heemkundehoensbroek.nl.

Ook ú kunt de Heemkundevereniging 
helpen!
U kunt bijdragen aan het behoud van onze 
streekgeschiedenis door ons te attenderen 
op stukken en collecties die bij u of iemand 
anders in bewaring zijn. Vaak is het zo, dat 
deze collecties na verloop van tijd de deur 
uit worden gedaan omdat de verzamelaar 
er niet meer is. De nabestaanden van 
de verzamelaar hebben vaak (nog) geen 
belangstelling voor de historische waarde 
van de collectie. Het zou echter jammer 
zijn als dit verloren zou gaan.
Indien u weet dat er bij een particulier 
of bij een vereniging overwogen wordt 
een collectie of het verenigingsarchief 
weg te doen, sein ons dan in. De 
Heemkundevereniging neemt dit alles 
graag over of neemt het in bruikleen. 
Ook wanneer u over oude foto’s beschikt 
kunnen wij die eventueel scannen om ze 
digitaal voor het nageslacht te bewaren 
en te gebruiken voor onze publicaties. 
Ook andere materialen zoals bidprentjes, 
boeken, tijdschriften, jubileumuitgaven, 
brieven, schoolfoto’s en ga zo maar door 
zijn van harte welkom bij onze vereniging.

Heemkundevereniging Hoensbroek

Op za. 4 oktober opent om 15.00 uur, 
de tentoonstelling met schilderijen van 
Annie Straeten en  bronzen beelden 
uit de kunstzinnige handen van 
Thérèse Stuurman-Geerkens beiden uit 
Hoensbroek.  
Deze expositie eindigt op za. 25 oktober 
2008.

Ook is er nog de doorlopende 
aquarellenpresentatie van Henk 
Gulikers uit Hilversum te zien. 

D’Engelensael ligt aan de 
Hoofdstraat 214 te Hoensbroek.
Exposities zijn iedere za. en zo. van 
14.00 -17.00 uur geopend.
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Herfst in 
Maria-Gewanden
Zoals ieder jaar vallen in de herfst de 
bladeren van de bomen. 
In het groene gebied van Maria-Gewanden 
kan dat tot overlast leiden. Niet alleen 
het zicht op de met bladeren vol liggende 
stoepen en straten, maar ook het gevaar 
voor gladheid, en het verstoppen van 
regenwaterputten en daardoor mogelijke 
wateroverlast bij een forse regenbui zijn 
de zorgen van veel buurtbewoners.
Veel buurtbewoners zullen net als in 
andere jaren daarom in de weer zijn om 
straten, stoepen en zelfs plantsoenen 
bladvrij te houden. Soms is dat dweilen 
met de kraan open op het moment dat de 
bladeren nog van de bomen vallen.
De gemeente helpt  op verschillende 
manieren bij het opruimen van de 
bladeren. 

Bladkorven
Op verschillende plaatsen in de wijk 
zullen speciale bladkorven geplaatst 
worden. De bedoeling is dat er in deze 
bladkorven alleen bladafval terechtkomt. 
Door het succes van vorige jaren zullen 
nog extra bladkorven geplaatst worden.

Veegroute
Voor het stadsdeel Hoensbroek en 
Heerlen Noord rijdt in de herfst buiten 
de normale veegroute dagelijks een 
veegwagen die het blad van de straten 
en goten opzuigt. Deze actie zal volgens 
de planning 8 weken duren, ligt er dan 
nog blad zal bekeken worden hoe dat 
verwijderd zal worden.

Jij kent de dader 
en de dader kent 
jou ook?

Bel M:  0800-7000 
en meld misdaad 
anoniem
0800-7000 is de meldlijn waar je 
anoniem informatie kunt geven 
over ernstige misdrijven. M. is voor 
mensen die niet durven te melden 
bij de politie. Bijvoorbeeld uit  
angst voor wraak of confrontatie 
met de dader. Bellen naar M. is dan 
een goed en veilig alternatief. Je 
blijft immers anoniem. Er is geen 

Wat is M.?
reden meer om niet te melden.  
Ga naar de politie. Kan dat niet, 
bel dan naar 0800-7000!

Openingstijden 7 dagen in de week 
open ma t/m vr 08.00 tot 24.00 
uur
za en zo 10.00 tot 24.00 uur gratis
  
Je kunt 0800-7000 bellen met 
informatie over misdrijven, zoals 
moord en doodslag, overvallen 
of brandstichting, wapen- 
of mensenhandel, ernstige 
fraudezaken en andere zware 
vormen van criminaliteit.
0800-7000 is geen politielijn
0800-7000 is een doorgeefluik. 
Zij zorgen ervoor dat meldingen 

bij de politie en andere 
opsporingsdiensten terecht komen. 

Meer info: 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Heeft U toch nog een klacht of 
opmerking?

Bel dan het servicenummer 
van de gemeente Heerlen:
5604000

Uw melding zal met zorg behandeld 
worden.
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Op 26 augustus jl. heeft de Stichting 
Buurtbeheer Maria-Gewanden een 
buurtschouw gehouden. 

We zijn met de gemeente, een aantal 
buurtbewoners en een afvaardiging van 
de cliëntenraad van SRL (in een rolstoel) 
langs de Zandbergsweg, in Huyzerveld en 
de kasteelbuurt gelopen. 
Het doel van deze buurtschouw was 
om samen met de gemeente, de 
toestand van het groen, de bestrating, 
en de inrichtingen zoals bijvoorbeeld 
de afvalclusters, prullenbakken, 
verkeersborden en veel meer, in onze buurt 
te bekijken. 
We hebben daarbij met een aantal 
toevallig langskomende buurtbewoners, of 
gewoon bij mensen aan de deur gebeld en 
gepraat. Wij vroegen hun daarbij wat zij 
van hun omgeving vonden. 

Enkele voorbeelden van deze gesprekken 
zijn: 

het groen dat volgens de bewoners soms 
niet goed werd bijgehouden, een kolk die 
op een vreemde plaats gesitueerd was 
en daardoor niet regelmatig leeggezogen 
werd, de verkeerssnelheid waar men zich al 
dan niet aan stoorde, en veel meer. 
De cliëntenraad van de SRL bespreekt nu 
ook met het bestuur van de SRL de situatie 
van de busjes aan de Zandbergsweg, 
en de oversteekmogelijkheid van de 
Zandbergsweg al dan niet met een rolstoel. 
De schouw heeft een aantal actiepunten 
opgeleverd die vervolgd zullen worden 
De deelnemers vonden het een geslaagde 
schouw. 
Wij nodigen ook andere buurtbewoners 
uit om aan de volgende schouw die in het 
voorjaar van 2009 gehouden zal worden. 
Wij houden U op de hoogte.

IBOR schouw:
Op 14 oktober wordt onze volgende IBOR 
schouw gehouden, U kunt zich daar ook 
nog voor aanmelden!

Buurtschouw

Veegbeleid:
Het veegbeleid in onze buurt heeft, door 
een brief van onze stichting aan B&W, een 
wending gekregen. In deze brief vroegen 
wij aandacht voor het volgens ons te 
weinig vegen van straten. 
Buiten een bloesemroute in het voorjaar 
en de bladroute in de herfst wordt maar 
eenmaal per twee maanden geveegd. 
Bij de hevige regenbuien van de laatste 
tijd komt het bladafval dat bomen het 
hele jaar door produceren in de kolken 
en riolen terecht. Daardoor is het heel 
goed mogelijk dat deze verstoppen en bij 

Basisschool De vlieger
Hermesweg 20, 6432 CT Hoensbroek

Tel. 06-23393078

Openingstijden:
Maandag: 18.00 tot 19.30 uur
Woensdag: 15.00 tot 16.30 uur
Zaterdag: 10.30 tot 13.00 uur

U kunt bij ons terecht  
voor het lenen van:

• 
(Geluiden) Puzzels, Lotto’s, Loco, en 

ander materiaal uit het basisonderwijs;
• 

Bouw- en constructiemateriaal zoals:
Duplo (Toolo), Noppenspel, Nopper, Knex, 

Treinen;
• 

Motoriek Speelgoed zoals: (Motoriek) 
Fiets, Wip, Step, Glijbaan, Trampoline, 

Skelter, Driewieler;
• 

Zintuiglijk speelgoed voor kinderen
van 0-1 jaar zoals, een Activitycenter, 

Muziekspel;
• 

Fantasie materiaal zoals Keukens, 
Poppenhuis, Poppenkast, Playmobil, 

Sesamstraat, Gereedschap, Dokter spullen, 
Barbie;

• 
Creatief speelgoed zoals Tekenset, 

spirograph, modewijzer
• 

Gezelschapsspelen zoals Monopoly, 
Stratego, Master Mind, Trivial Pursuit, 
Stapelwoord, Computer Electro, Cluedo, 

Hotel; 
• 

Buitenspeelgoed voor diverse buiten 
activiteiten zoals een communie- of 

verjaardagsfeest.

Alles is bedoeld voor kinderen van 
0 tot 14 jaar.

Voor meer informatie kunt U terecht 
bij Basisschool de Vlieger.

de volgende heftige bui de straten blank 
staan met alle gevolgen van dien. 

Hoe proberen wij dit op te lossen? 
De extra veegroutes (bloesem en blad) 
worden uit het normale veegbudget 
gehaald waardoor er ruimte gecreëerd is 
voor meer veegwerk in boomrijke straten. 
Op verzoek van de gemeente vragen wij 
U als wijkbewoner om kolken bladvrij 
te houden zodat hierdoor minder 
wateroverlast ontstaat bij heftige 
regenbuien die zeker zullen komen!

Meer informatie hierover vindt U in de 
Stadskrant van september.
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Activiteiten Seniorenmiddagen 
Maria-Gewanden.

De seniorenactiviteiten zijn op  
28 augustus weer begonnen. 
In de Schuinstraat 2a komen de 
senioren van Maria-Gewanden iedere 
donderdagmiddag van 13.30 uur tot 
16.30 uur bij elkaar. 

Het hoofddoel van de senioren-
activiteiten is de gezelligheid en 
kontakten onder elkaar.
Op de middagen vinden er allerlei 
activiteiten plaats waar je aan kunt 
deelnemen het is echter geen must. 

Wat gebeurt er dan? 
De deelnemers doen allerlei vormen van 
creatieve handenarbeid onder andere:  
kaarten maken, leuke knutseldingetjes, 
borduren, met kralen, diverse sieraden 
maken en veel meer. De heren houden 
zich over het algemeen bezig met 
kaarten, hun hobby´s en oefenen net 
zoals de dames met de computer.
Van het dansen dat soms ook plaats 
vindt wordt gretig gebruik gemaakt, 
je kunt ook iets voordragen, verder is 
er de mogelijkheid om met de diverse 

 Maaltijden voor
 senioren
Senioren vanaf 55 jaar uit Heerlen 
kunnen wekelijks zogenaamde 
koelversmaaltijden thuis bezorgd 
krijgen. Ook personen jonger dan 55 
jaar met specifieke redenen (kunnen 
bijvoorbeeld het huis niet uit of 
geen maaltijden bereiden vanwege 
lichamelijke, geestelijke of sociale 
gesteldheid of indien bijvoorbeeld 
de partner in het ziekenhuis ligt) en 
gehandicapten kunnen in aanmerking 
komen voor de maaltijdservice.

Aanmelden
U kunt zich telefonisch melden  
tel. 045 560 25 75 bij de Stichting 
Dienstverlening Ouderen Heerlen indien 
u voor deze service in aanmerking wilt 

gezelschapspellen mee te doen. 
Daarnaast worden er themamiddagen 
georganiseerd.

Onze themamiddagen tot en met 
december zijn als volgt:

18 september Süsses Aachen
wandeling door Aken waarbij de 
Aachner print centraal staat.
Een printenbakkerij wordt bezocht en 
er wordt van koffie met verschillende 
soorten printen genoten. Hier voor 
vragen wij een bijdrage van E 6,50

9 Oktober
Bloemschikken, herfststukjes maken 
onder begeleiding

30 Oktober of 6 November  
Informatiemiddag over reanimeren en 
eerste hulpverlening

13 November
Uitstapje

27 November
Bloemschikken, adventstukje maken 
onder begeleiding

4 December
St. Nicolaasviering (verrassing)

18 December
Kerstversieringen maken, daarna 
gezellige Kerstviering 
     
Als U mee wil doen met een 
activiteit meldt U dan een week 
van te voren in het seniorenhome 
aan de Schuinstraat 2a tijdens de 
bijeenkomst op donderdag van 13.30 
tot 16.30 uur.

komen. Daarna komt een medewerker 
van de SDOH bij u thuis voor een 
intakegesprek en om uitleg te geven 
over de gang van zaken rond de 
maaltijdvoorziening. Binnen maximaal 
10 dagen krijgt u te horen of u voor de 
service in aanmerking komt.

Bezorging
De maaltijden worden koelvers geleverd 
in vacuüm getrokken verpakkingen. 
Wekelijks komt een bezorger op een 
vaste dag en tijdstip de maaltijden 
voor één week afleveren. De maaltijden 
dienen dan in de koelkast bewaard 
te worden. Als de verpakking niet 
verbroken is, zijn de maaltijden bij 4 
graden tot 10 dagen houdbaar. U kunt 
zelf bepalen hoeveel porties u per week 
nodig heeft.

Meer informatie op de website van de 
gemeente Heerlen: www.heerlen.nl

BRANDSTICHTING 
OPGELOST DOOR 
OPLETTENDE 
BuuRTBEWONERS
Op zondag 17 augustus 2008 werden 
aan de achterzijde van het Rondpunt 
coniferen in brand gestoken. Hierdoor is 
schade ontstaan aan de achterzijde van 
het Rondpunt en de Zijstraat.  
Door oplettende burgers in de wijk 
konden op dinsdag 19 augustus 2008 
een 10 en een 11 jarige jongen worden 
aangehouden door de politie.  
Beiden bekenden de brandstichting.  
Beiden zijn in afwachting van een 
beslissing van justitie in vrijheid 
gesteld.
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Speeltuinseizoen 2008 
Maria-Gewanden

Het speeltuinseizoen is met vallen en opstaan verlopen.
Het weer heeft niet bijgedragen aan een goed jaar. De toeloop tegenover andere 

jaren wordt geringer,volgens ons kan dat niet aan het prijsbeleid liggen.
Een seizoenskaart kost 15 euro en de entree is 1.50 euro.

Versnaperingen, snacks en consumpties kunt u krijgen voor minder dan 1 euro.
In welk park of kermis is dat nog mogelijk? Zijn er minder kinderen? 

Van buitenaf komen verscheidene ouders voor een seizoenkaart.

Kindervakantiewerk Hoensbroek 2008 geslaagd!

Inbraken
Dit jaar hebben wij enkele tegenslagen 
moeten verwerken. In een maand zijn 
drie inbraken geweest in de speeltuin.
Ruiten en deuren waren vernield, snacks 
en snoep gestolen. Het winkeltje werd 
volledig overhoop gehaald. Buiten de 

vernielingen vonden wij nog het ergste 
dat de geldbewaarplaats van de kinderen 
werd geplunderd.
Het was voor ons als beheerders wel even 
slikken het was een grote tegenslag.  
Wij vragen ons af waar het voor nodig is.
Al met al een schade van een kleine 1000 

euro. Dit  geld was bestemd voor nieuwe 
toestellen en het onderhoud van de 
speeltuin.
Het speeltuinbestuur heeft daarom 
besloten rolluiken te laten aanbrengen 
voor beveiliging in de speeltuin. Hierdoor 
hebben wij nog eens extra kosten moeten 
maken. Gelukkig zijn er twee dames die 
aangeboden hebben deur aan deur geld 
op te halen in Maria-Gewanden voor 
onze speeltuin. Voorlopig is eerst een 
vergunning aangevraagd bij de gemeente 
Heerlen om dit te mogen doen.
Wij hopen met deze inzameling de kosten 
enigszins te kunnen dekken.
Een prachtig initiatief, deze collecte, de 
beheerders zijn hier best blij mee.

Afsluiting seizoen 2008.
Medio september gaat de speeltuin weer 
dicht. Wij als beheerders hebben ook 
dit seizoen, net als vorige seizoenen 
veel leuke dingen meegemaakt. Wij zien 
hummeltjes groot worden en kattenkwaad 
uithalen, heerlijk.
Ook is er een hangplek op het terras voor 
de ouderen waar gezellig een kopje koffie 
of iets anders gedronken kan worden.
Wij als beheerders knopen er weer een 
jaar aan vast, mits onze gezondheid het 
toelaat.

Het jaar 2008 is weer bijna ten 
einde,en wij wensen namens het 
bestuur en de beheerders
prettige feestdagen en een goed 2009.
Ha-Ha wij zijn de eersten,
Louisa en Jan Ubachs

kinderstad gegaan. De vrijdag was eigenlijk 
bedoeld voor een andere activiteit, maar 
helaas heeft het weer dit niet toegelaten. 
Desondanks was kinderstad een geweldige 
oplossing! 
Na een enorm drukke en vermoeiend 
week was het tijd voor de rest van de 
schoolvakantie! 

Los van de eigen bijdrage van de kinderen 
willen wij graag de Stichting buurtbeheer 
Nieuw Lotbroek, Stichting buurtbeheer 
Mariagewanden, Stichting buurtbeheer de 
Dem/Centrum en de Gemeente Heerlen 
heel erg bedanken voor hun bijdrage! 
Zonder hen hadden we dit niet voor elkaar 
gekregen.

Het kindervakantiewerk van Hoensbroek 
werd dit jaar uitgevoerd in samenwerking 
met het Kindervakantiewerk in 
Heerlerheide.

Met vriendelijke groet,
Karima Sedki
Alcander

Ook dit jaar heeft er in Hoensbroek 
kindervakantiewerk plaatsgevonden 
voor de kinderen tussen de 4 en 12 jaar. 
Kinderen en hun ouders of begeleiders 
deden mee aan de verschillende 
activiteiten die wij dit jaar voor ze 
hadden opgezet. In totaal waren we met 
102 personen uit heel Hoensbroek.

Het programma bestond uit 4 dagen 
druk bezig zijn. We zijn begonnen met 
een sportdag. Hier kregen ze allerlei 
verschillende  workshops. Basketbal, 
voetbal, hockey, moderne dans, kickboxen 
en een spellencircuit wat uit 10 spellen 
bestond. De sportdag vond plaats in 
sportzaal Ben mesters. 
Daarna zijn we in Glanerbrook in Geleen 
gaan zwemmen. Lekker badderen in een 
heel mooi bad. Woensdag gingen we met 
de bus naar Bobbejaanland. Zo druk dat ze 
op de heenweg waren, zo rustig waren ze 
op de terugweg. Een dagje Bobbejaanland 
zorgt voor een goede nachtrust! Donderdag 
konden we even bijkomen van de eerste 
drie drukke dagen. En vrijdag zijn we naar 

Kindermishandeling
Als u het vermoeden heeft dat een 
kind uit uw omgeving verwaarloosd 
of mishandeld wordt, bel dan met het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK). Wij vertellen u eerst wat u in 
zo’n geval moet doen. Daarna gaan we 
kijken wat er aan de hand is en hoe wij 
degene die mogelijk mishandeld wordt 
kunnen helpen. 
 
u kunt dan bellen naar:  
072 567 23 20
 
Misschien aarzelt u om te bellen, maar 
als een kind wordt mishandeld, is het 
wel het beste om actie te ondernemen!
  
Het Advies- en Meldpunt Kinder-
mishandeling praat eerst met u en 
vraagt wat u denkt dat er aan de hand is. 
Als er goede redenen voor zijn, kan uw 
melding anoniem blijven. Het AMK zal 
als het nodig is in actie komen en een 
onderzoek starten naar de aard en de 
ernst van de situatie. 
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Al eerder hebben we u aangekondigd, dat er een nieuw fotoboek 
over Maria-Gewanden en Terschuren in voorbereiding is. 

Het is een samenwerkingsproject tussen de heemkunde-vereniging, 
de stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden en Rijckheyt, Centrum 
voor Regionale Geschiedenis (het voormalige Stadsarchief Heerlen). 

Inmiddels is het boekje zo goed als drukklaar. Het is een 
interessant en leerzaam boekje geworden met veel nog niet 
eerder gepubliceerde foto’s. Het is een must voor ieder, die 
geïnteresseerd is in dit mooie deel van Hoensbroek. Het boek 
wordt officieel gepresenteerd op vrijdag 21 november a.s. om 
20.00 uur in Basisschool de Vlieger, Hermesweg te Hoensbroek. 
Nadere mededelingen hierover en zult u over enige weken kun-nen 
vinden in de dag- en weekbladen en op de website van de stichting 
Buurtbeheer Maria-Gewanden, www.mariagewanden.nl

u kunt het boek reserveren bij The Read Shop,  
Kouvenderstraat 45 in Hoensbroek, de prijs bedraagt E 14,95.

COLOfON
Buurtberichten Maria-Gewanden  
is een uitgave van: 
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
Postbus 131, 6432AC Hoensbroek
045 5234400
www.mariagewanden.nl
info@mariagewanden.nl

Buurtwinkel SBMG
Gouverneur Baron van Hövellplein 19, 6432HE Hoensbroek
Open donderdag van 10.00 tot 11.00 uur,  
dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur

Redactie: 
•  Ben Maes, Hoogstraat 10, 6432 BE   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

• 6e  jaargang Nr.3  
• Verschijnt 4 keer per jaar
• Oplage: 2300ex

Alarmnummers  
Als elke seconde telt!
Ambulance, Brandweer en Politie: 112

In niet levensbedreigende situaties:
Brandweer Parkstad Limburg 045 5604900
Politie Limburg Zuid / 
District Heerlen (e 0,13/min): 0900-8844
Politie vanuit buitenland: 0031 - 343 57 88 44
Ambulance: 043 4006700
Gemeenschappelijke Geneeskundige 
Dienst Zuid Limburg GGD:   045 - 573 23 00
Atrium Medisch Centrum Heerlen: 045 - 576 66 66
Atrium Medisch Centrum Heerlen / 
Spoedeisende Hulp Atrium Heerlen: 045 - 576 72 00
Huisartsenpost Nightcare OZL / Atrium Medisch Centrum 
(in weekend of bij werkdagen 
na 17.00 uur):   045 - 577 88 44

Dierenambulance   
Dierenambulance Zuid-Oost Limburg: 045 5708000
     
Milieuklachten  
Onderhoud en het schoonhouden 
van straten en groenvoorzieningen: 045 5604000  
Milieuklachtentelefoon:  043   36 17 070    
     
Storingsnummers:    
Elektriciteit/gas (dag en nacht): 0800-0004  
Kabel (dag en nacht): 0800-1682  
Water (dag en nacht): 0800-0233040  
     
Telefonische hulpdiensten:    
De Kindertelefoon is iedere dag van  
14 tot 20 uur gratis bereikbaar via 0800-0432
Chatten kan op maandag, woensdag, vrijdag en zondag 
vanaf 16 uur! Ga dan wel naar:  www.kindertelefoon.nl

Korrelatie (e 0,10/min): 0900-1450 
teksttelefoon (030) 276 30 30  
SOS Telefonische Hulpdiensten  
(e 0,05/min): 0900-0767

P  E  R  S  B  E  R  I  C  H  T 

W E D E R I K 
Het deskundig alternatief voor  
vrouwen- en mannenhulpverlening
 

NIEUW INITIATIEF  bij Stichting Wederik:

Cursus Sociale Contacten
Uit de statistieken blijkt het duidelijk: wie over voldoende contacten 
beschikt, zowel oppervlakkige als vertrouwelijke, voelt zich prettiger, 
is beter opgewassen tegen tegenslagen en is gezonder, dan mensen 
die gebrek hebben aan contacten. Zo’n tekortsituatie kan door allerlei 
oorzaken ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld net verhuisd zijn of je staat 
er alleen voor nadat je partnerrelatie beëindigd is of misschien ben je 
een alleenstaande moeder. Het blijkt dan niet altijd zo gemakkelijk te 
zijn om nieuwe contacten te maken. Ze komen meestal niet vanzelf 
op je pad, maar je zult er iets voor moeten doen. 

Bij Stichting Wederik start in oktober 2008 een groep, waar onder 
professionele begeleiding samen gezocht wordt naar nieuwe wegen, 
waarbij ook diverse opdrachten op het programma zullen staan. Het 
gaat dus niet om een therapiegroep, maar om een werkgroep. Deze 
groep zal uit maximaal 15 vrouwen bestaan en komt om de veertien 
dagen bijeen op vrijdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur in het gebouw 
van Stichting Wederik aan de Eindhovenstraat 51 te Heerlen.

Belangstellenden kunnen zich van maandag tot en met vrijdag 
aanmelden op telefoonnummer 045-572 27 27 tussen 9.30 uur 
en 13.00 uur of via ons emailadres:stichtingwederik@planet.nl.   
Er volgt dan eerst een kennismakingsgesprek. 
Meer info over andere activiteiten van Stichting Wederik zie 
onze website: www.wederik.org. 

Het fotoboek over 
Maria-Gewanden 
is bijna klaar !


