Op weg naar Pasen

Hallo, wij willen ons even
voorstellen aan de wijk.
De Zonnewijzer is een school voor
Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet
Speciaal Onderwijs (VSO) aan Zeer
Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK)
gevestigd in Heerlen. De school is
verdeeld over vier locaties, waaronder
één in Hoensbroek.
Onze school heeft momenteel ongeveer
300 leerlingen van 4 tot 20 jaar verdeeld
over 34 groepen.

Met veel feestgedruis, met veel kleur en
muziek is in Hoensbroek Vastenavond
gevierd. Zoals de naam al doet vermoeden
aan de vooravond van een tijd die ouder is
en eigenlijk ook van grotere betekenis dan
die Vastenavond ook al doet de beleving
van mensen het tegendeel vermoeden.
Vastentijd of Veertigdagentijd is al
bijna 2000 jaar de voorbereiding op het
grootste christelijke Feest dat bestaat;
het Paasfeest. Viering van de Verrijzenis
oftewel de Opstanding van Jezus uit de
doden. Feest van Overwinning.
Wij bevinden ons op weg naar dat Feest.
Sommigen heel bewust; anderen een
beetje oppervlakkig; de meesten misschien
zonder het te beseffen. Maar iedereen is
op weg naar dat Feest van de Opstanding
van Jezus uit de doden. Zelfs voor degenen
die geen of weinig geloof hebben en dat
is geen diskwalificatie; zelfs voor hen
allemaal is Jezus uit de doden opgestaan.
Mensen kunnen zeggen: ‘Ik geloof dit
niet, ik geloof dat niet’, maar wanneer
iets werkelijk heeft plaatsgevonden
dan is het geen kwestie van geloof of
ongeloof maar van acceptatie of van
verwerping. Op weg naar Pasen is voor
iedereen zonder uitzondering, katholiek of
Christen of niet een kans om nog een stil
te staan bij die unieke en heel zeker ook
historische persoon van Jezus Christus.
Wij Christenen noemen Hem en belijden
Hem als God; Moslims aanvaarden Hem als
tweede Profeet; Joden in onze dagen gaan
eveneens heel ver in de erkenning dat
deze Jezus een man van God is geweest.
Het zou dus iedereen al bijna moeten

interesseren wie deze uitzonderlijke mens
is geweest. Christenen belijden dat Hij
Zijn leven heeft gegeven voor IEDEREEN
ongeacht geloof; afkomst; huidskleur enz..
Ook dat Hij voor IEDEREEN de dood heeft
overwonnen; eens en voor altijd. Bizar, zo
zullen sommigen dit ervaren. Nieuwsgierig
zal het anderen maken. Dankbaar zullen
Christenen dit belijden en aanvaarden.
Voor wie je ook bent of wat je ook
voorstelt is het de moeite waard om kennis
te maken of opnieuw kennis te maken met
deze bijzondere man, Jezus, op weg naar
Pasen.

Wij zijn de Auti-afdeling van SO/VSO de
Zonnewijzer. Naast de Auti-afdeling is er
ook nog een SO-afdeling (4 t/m 12 jaar)
en een VSO-afdeling (12 t/m 18 jaar). De
auti-afdeling is gesplitst in twee locaties,
Heerlerbaan (4 t/m 8 jaar) en Hoensbroek
(8 t/m 12 jaar). De Zonnewijzer valt onder
het bestuur van Innovo en maakt deel uit
van Rec 4-23 Limburg.
lees verder op pagina 2 >>

Pastoor S. Nevelstein

Bent U 70 jaar of ouder?
Laat U gratis verwennen op de verwendag op 21 maart.
Zie de informatie verder in dit blad.
IN DIT NUMMER O.A.:

• Een betere buurt?
• Ouderen voor ouderen
• Verwendag voor ouderen
• Tafeltennis competetie van start
• Goed idee voor uw buurt?
Samen aan de slag
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taxi’s in de straat komen om de kinderen
te brengen of te halen. We realiseren ons
dat dit enige overlast kan geven voor de
bewoners van de straat. Daarom hebben we
met de chauffeurs afspraken gemaakt over
de plek waar zij moeten wachten om half
drie.
Naast de eigen leerlingen hebben we
dit schooljaar ook nog twee gastklassen
(ongeveer 20 leerlingen) in het gebouw.
Dit zijn leerlingen van de Catharinaschool.
Ook zij zitten verlegen om huisvesting
voor hun leerlingen. Hun taxi’s komen ’s
middags iets later en wachten wel in de
Steenkoolstraat.
>> vervolg pagina 1
We verzorgen hier onderwijs voor een
zestigtal kinderen met een Autistisch
Spectrum Stoornis (ASS). Een belangrijk
uitgangspunt daarbij is dat wij ervan
uitgaat dat ieder kind, dat zich aan ons
presenteert, een persoonlijkheid is; met
een eigen karakter, wil, mogelijkheden,
leerbehoeften, ervaringen en
achtergronden. Wij vinden het belangrijk
dat het specifiek eigene van ieder kind
wordt gerespecteerd en beschermd. Daarbij
vinden we ook dat een kind zich slechts
kan ontwikkelen wanneer de omgeving
waarin het kind gevormd wordt, aandacht
besteedt aan: veiligheid, zelfredzaamheid,
weerbaarheid en de mogelijkheid tot
zelfontdekkend handelen en onderzoeken.
Vandaar dat het onderwijs erop gericht is
om ieder kind optimale ontplooiingskansen
te geven, waarin aandacht is voor ieders
individuele mogelijkheden.
Het kind met autisme heeft evenveel recht
op leven als ieder ander en er moeten aan
hen evenveel kansen geboden worden om
hun mogelijkheden te ontwikkelen als aan
niet-autisten
of niet-gehandicapten. Het onderwijs
moet dus gericht zijn op het bieden van
mogelijkheden om zo optimaal mogelijk te
functioneren in de maatschappij zoals zij
die ervaren. We streven ernaar om naar elk
kind te kijken als individu en als kind met
een handicap. Primair dus als kinderen met
autisme.
De handicap “autisme” betekent, dat ieder
kind op een andere manier hulp nodig
heeft. Het is een stoornis die dusdanig
grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling
van een kind, dat een zeer specifieke
aanpak noodzakelijk is.

• non-acceptatie van storend gedrag;
• structuur bieden en duidelijke grenzen
stellen;
• de kinderen overwegend positief
benaderen, óók als ze negatieve
aandacht trekken;
• relatiebevorderend werken, waarbij de
interactie tussen leerling, leerkracht en
ouders een belangrijke plaats inneemt;
• gecumuleerd werken en dus geen straf
op straf stapelen;
• vóórleven en voorbeeld geven;
• bemoedigen in de zin van vooral
oog hebben voor de positieve
ontwikkelingen bij kinderen;
• corrigeren van dichtbij en belonen op
afstand.
We zijn in de afgelopen periode druk bezig
geweest om het gebouw geschikt te maken
voor onze leerlingen. De binnenkant is
grotendeels klaar. Nu het weer hopelijk
weer beter wordt gaan we de aandacht
naar buiten verleggen. Hier is nog veel
werk te verzetten.
De kinderen worden bijna allemaal van en
naar school gebracht d.m.v. taxivervoer.
Dit betekent dat rond half negen en tussen
half drie en drie uur ’s middags een aantal

Orthopedagogische uitgangspunten die
de school zoveel mogelijk nastreeft zijn:
• onvoorwaardelijke acceptatie van het
kind in zijn of haar eigenheid (het
gevoel geven dat ze ondanks alles de
moeite waard blijven);

-2-

Tenslotte wil ik van de gelegenheid
gebruik maken om aan de hondenbezitters van de wijk te vragen of zij hun
hond niet meer hun behoefte laten doen
bij het hekwerk van de school.
De leerlingen hebben regelmatig poep
aan hun schoenen.
Zij hebben tijdens de expressieles
een aantal posters gemaakt die u ziet
hangen aan het hekwerk.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Zonnewijzer,
afd. Auti
Ron Winkens, (loc. directeur)

Een betere buurt?

Doe mee met onze buurtschouw!

Bij de vorige buurtschouw heeft de
stichting buurtbeheer Maria-Gewanden
samen met buurtbewoners een deel
van onze wijk eens kritisch bekeken,
en zijn er een aantal zaken opgemerkt
en verbeteringen aangebracht.
Tijdens zo’n schouw lopen wij door de
wijk een route waarbij van alles bekijken
of het zo is zoals de buurtbewoners
menen dat het moet zijn. Ook U kunt
meehelpen daarbij!
Op woensdag 18 maart om 14.00 uur is de
volgende buurtschouw. Wilt U meelopen,
geef U dan op bij de redactie,de adressen
staan op de achterzijde van dit blad.
Of kom gewoon naar de parkeerplaats
bij het grote kerkhof aan de Randweg in
Hoensbroek.
Dus: graag zien wij U op woensdag
18 maart om 14.00 uur voor onze
buurtschouw.

d’Engelensael
De meteorologische lente is dit jaar op
1 maart begonnen, dat merken wij al ’s
morgensvroeg, als wij de vogels horen
fluiten.
Ook ontwaken na een strenge winter, de
activiteiten in d’ENGELENSAEL aan de
Hoofdstraat 214, zo heb ik dat beleefd.
Alles wordt weer lentefris in orde gemaakt
om de nieuwe exposanten hun werken aan
het publiek te laten tonen in een mooie
heldere ruimte, waar nu al gezellig het
zonlicht naar binnenvalt.
Op 2e Paasdag, 13 april is het dan zover.
Vanaf 14.00 – 17.00 uur kan men weer

verschillende kunstuitingen bekijken.
Vervolgens ook nog za.en zo. 25 en 26/4,
2 , 3, 9 en 10 mei a.s. zelfde tijd.
MIJN-museum
Onder andere mandala’s, zeefdrukken en
olieverfschilderijen van verschillende
kunstenaars. Ook zal er een klein MIJNmuseum ingericht worden voor onbepaalde
tijd. Want particulieren bezitten ook
dingen, die herinneren aan de MIJN en
het leven er omheen. Vanaf za. 16 mei is
er een foto-expositie door May Savelsbergh
uit Heerlen, deze expositie is iedere za.
en zo. van 14.00 - 17.00 uur geopend
t/m zo. 7 juni. Op Hemelvaartsdag wordt
er tevens een Curiosa-markt tijdens het
Braderie gebeuren ingericht. Deze bevat
ook kunstwerken.

Geachte buurtbewoners “Huizerveld”
Het voorjaar komt eraan en er kunnen nu
nog snoeiwerkzaamheden plaatsvinden.
Ook een kapvergunning kan nog
aangevraagd worden.
Het kan goedkoop en het kan duurkoop
,er is een mogelijkheid met enkele
buurtbewoners samen een kapvergunning
aan te vragen dit moet dan wel onderling
geregeld worden .
De kosten voor het kappen en snoeien
van de bomen en struiken moet wel door
iedere bewoner apart betaald worden.
Ook voor alle duidelijkheid moet iedere
bewoner er rekening mee houden dat de
grond die voor hun huis ligt eigendom is

van de stichting “Gemeenschapsbelangen
Huyzerveld” dit wil dus zeggen dat de
grond van alle bewoners van “Huyzerveld”
is maar toch dat iedereen voor zijn eigen
onderhoud en snoeiwerkzaamheden de
kosten zelf moet betalen.
Het zou niet juist zijn dat de andere
bewoners voor de kosten op moeten
komen omdat de buurman een boom wil
weghalen.
Als iedereen zich aan de regels houdt
hebben we een wijk waar we trots op
mogen zijn.
Er zijn ook bewoners die al het initiatief
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Ik nodig u van harte uit eens een kijkje
te komen nemen in een sfeervolle ruimte
hier in het centrum van Oos Gebrook.
(Informatie: tel. 045-5213580).
De Saelvrouwe.

hebben genomen op plaatsen waar
algemeen groen verwilderd aan deze
stukken plantsoen zelf onderhoud te
plegen, het zijn meestal stukken grond
waar oudere mensen geen onderhoud
meer kunnen uitvoeren wegens
gezondheidsklachten.
Dit vind ik zelf een heel goede zaak
deze mensen willen dat de buurt
“Huyzerveld”niet verpauperd, zo houden
we wel een prachtige wijk waar we als
bewoners van “Huyzerveld” van kunnen
genieten.
En met een onderlinge goede
samenwerking kunnen we dit zo houden.
H. Hendriks buurtbewoner.

Ouderen voor ouderen
We willen ons bij dezen, presenteren
aan mensen die ons niet kennen.
Om te beginnen zijn we een soort
gezelligheidsvereniging. Bij ons
kan en mag bijna alles. Dit onder
het motto. Alles kan en niets moet.
Op middagen dat er geen andere
activiteiten zijn, wordt er gekaart
en andere spellen gedaan. Ook
kaarten maken en knutselen en het
maken van kerstlaarzen, behoort
tot de mogelijkheden. Kortom,
doen waar je zin in hebt, maar dan
niet alleen, maar in gezelschap van
leeftijdsgenoten.

Nadat we het jaar tijdens een feestelijke
bijeenkomst hadden afgesloten op een
mooie donderdag middag, begon voor ons
de zomervakantie.
Na de vakantie was de eerste themamiddag
een uitstapje naar Aken. We werden
door een gids rond-geleid door de oude
Keizerstad. Nadat we een indruk over het
ontstaan van de Aachener Printen hadden
gekregen, zijn we voor het proeven van
deze lekkernijen naar een authentieke
Akense gelegenheid geweest. Daar stonden
de printen al op ons te wachten. We zijn
trouwens met auto’s naar de grens gereden
en daar hebben we de bus genomen.

In het afgelopen jaar hebben we veel
activiteiten ontplooid. Zo zijn we, net
als iedereen in dit land, begonnen met
een echte Nieuwjaarsbijeenkomst. Met
een hapje en een drankje was dat al snel
een gezellige middag. Omdat het carnaval
erg vroeg gevallen was, hadden we op
het eind van deze maand alweer ons
Vastelaovensfieëst. Met alweer een hapje
en een drankje heeft iedereen zich goed
vermaakt. Daarvoor hadden onze leden
zich ook carnavalesk uitgedost.
Verder dan met februari. Is die maand
hebben we niet alleen een demonstratie
kantklossen gehad, maar ook nog een
danssessie met Ron Lemans. Hij is leerling
van de school voor lichamelijke opvoeding.
De dames en heren hadden wel zin in een
dansje en ze deden dan ook volop met Ron
mee.
Deze danssessie hebben we nog een keer
in maart herhaald. Tegen het eind van
deze maand ons min of meer traditionele
bloemschikken. Nu om een paasstukje te
maken.
In April heeft alles een beetje, wat betreft
de themamiddagen, stil gelegen, maar in
mei was er weer de workshop, Omgaan
met je geheugen. Dat is vooral voor de
iets oudere medemens ook iets waar je
wat aan hebt. Veel hebben we er dan ook
van opgestoken en dat is dan weer goed
in het geheugen blijven hangen. Waar zo’n
middag al niet goed voor is.
In juni kregen we de voorlichtingsmiddag,
Verantwoord medicijngebruik. Deze
middag werd verzorgd door drs. Veringa
van de apotheek Martens. Ook hier zijn
weer veel vragen beantwoord en enkele
problemen in verband met medicijngebruik
opgelost.

December is de maand van Sinterklaas en
de Kerstman. Op de vierde van deze maand
is de Sint langs gekomen. Ook voor de
mensen die allang niet meer geloven dat
die man echt bestaat, was het leuk. Verder
was hij in gezelschap van een zwarte piet
en had hij de nodige cadeautjes bij zich.
De Kerstman had zich helaas ziek gemeld,
maar ook zonder hem was het een gezellige
middag.
Zo, dit was dan in vogelvlucht een
terugblik op het afgelopen jaar. Mocht
u dit zelf ook eens mee willen maken,
dan is dat mogelijk. Ons gebouw ligt aan
de Schuinstraat. Het is een onderdeel
van de bebouwing in de speeltuin. Daar
hebben we verder niets mee te maken,
maar ik zeg dit, voor het geval u niet
weet waar te zoeken. Iedere donderdag,
wordt er van half twee tot half vijf een
bijeenkomst gehouden.
Koffie en alle andere alcoholvrije drankjes
kosten bij ons e 0,60. Als we hele kostbare
activiteiten doen, wordt er een kleine
bijdrage gevraagd. Verder is er geen
contributie en zijn er geen andere kosten.
Voor de rokers onder ons, hebben we een
schuurtje verwarmd en verlicht, dat is onze
rokersruimte. U kunt er zitten en roken en
dat is het dan ook.
Nou, meer kan ik niet vertellen, als u nog
meer wilt weten, zou ik zeggen;

Kom eens langs en u wordt met
open armen ontvangen.

In oktober bloemschikken en een
introductie reanimeren en eerste hulp
verlening. Ook hier zijn weer veel
vragen beantwoord en onduidelijkheden
weggewerkt. Zelfs het omgaan met een
defibrillator is aan de orde gekomen. Voor
de niet ingewijden, het lijkt er op dat die
machine zelf zegt wat je
wanneer en hoe moet doen,
maar dit terzijde.
In november zijn we gaan
eten bij zorgboerderij A
gen Ling in Nuth. Om dit te
kunnen bekostigen, sparen
we iedere week een euro.
Gemiddeld twee keer per
jaar kunnen we daar van
uit gaan eten. Dit is een
leuke gelegenheid om eens
buiten de deur te gaan eten,
met de mensen die je dan
al langer kent. In dezelfde
maand hebben we dan ook
nog adventstukken maken
onder begeleiding gedaan en
dan is december alweer aan
de beurt.
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Verder draagt iedereen een steentje bij bijv.
door het helpen bij de afwas, opruimen
het geven van ideeën en nog meer. Onze
bijeenkomsten zijn iedere donderdag van
13.30 tot 16.30 uur in de schuinstraat 2a
Ons team.
Agnes, Marga, Wim, Harrie, Paul en Ger.

TA F E LT E N N I S

Competitie gestart voor TTV Hoensbroek
Wist u dat in uw buurt
een tafeltennisvereniging
gevestigd is? Waar?
In de gymzaal van
basisschool de Vlieger.
Afgelopen week is de tafeltenniscompetitie weer van start gegaan.
Ook TTV Hoensbroek neemt hieraan deel
met drie teams.
Alle teams komen uit in de doordeweekse competitie dus niet in de
reguliere zaterdag competitie.
Team 1 spelend in de hoogste klasse moest
de eerste wedstrijd direct uit tegen de
kampioen van vorig seizoen, Nieuwenhagen
8. Ook dit keer bleek Nieuwenhagen weer
oppermachtig met een zeer sterk spelende
Patrick Merx en Paul v.d. Laar die beide
ongeslagen bleven met drie overwinningen.
Aan Hoensbroekse zijde wisten Cees van
Woerkum en Jos van Eeghem beide een
partij te winnen en zodoende eindigde
deze wedstrijd in een 8-2 overwinning voor
Nieuwenhagen.
In dezelfde week nam Hoensbroek alweer
revanche door met 7-3 te winnen van
KEV 1 . Nu waren het Cees van Woerkum en
Jos van Eeghem die voor de zeven punten
zorgden door drie overwinningen en het
dubbelspel. Wim Leenders kwam in zijn drie
partijen net iets te kort om ook voor een
setwinst te gaan.

In de 2e klasse ontmoette Hoensbroek 2
en 3 elkaar in de eerste wedstrijd en dit
was een geweldige strijd waarbij niemand
iets cadeau gaf.
Bij Hoensbroek 2 wonnen Thei van Kessel
en Herb Schlosser elk twee sets en het
dubbelspel. Voor Hoensbroek 3 zorgden
Martin Hendriks en Mike Csukerda met
twee overwinningen en Harrie Extra met
één zege voor de eindstand van 5-5. Voor
de neutrale toeschouwer was het een
geweldige wedstrijd om te zien en het
verschil tussen winst of verlies was vaak
minimaal.
Hoensbroek 2 ging vervolgens onderuit in
de uitwedstrijd tegen Remax 2 uit Buchten
met 8-2. Door de afwezigheid van Thei van
Kessel was het team wel verzwakt. Alleen
Herb Schlosser wist een set te winnen en
het dubbelspel samen met Jo Senden. Door
deze nederlaag zal men flink er tegenaan
moeten in de komende wedstrijden.
Hoensbroek 3 deed goede zaken door de
tweede wedstrijd ruim te winnen met 8-2
van Agin/Otten 8 uit Heerlen. Alhoewel de
uitslag een veel sterker Hoensbroek doet
vermoeden waren ook hier de verschillen
uitermate klein en had het ook 5-5 kunnen
zijn.
Martin Hendriks en Harrie Extra wonnen
alle drie hun partijen en het dubbelspel.
Mike Csukerda bleef steken op één
winstpartij.
TTV Hoensbroek is gehuisvest in
de geheel verbouwde gymzaal van
basisschool de Vlieger. Dit is nu een
geweldige locatie met een nieuwe

Yannick weer succesvol op N(J)K skiën
Vorig jaar hebben we al eens een stukje
geschreven over Yannick van Loon en
zijn sport, het wedstrijd skiën. Nu een
vervolg hierop.
Net als vorig jaar heeft Yannick ook dit
jaar weer deelgenomen aan het Nederlands
jeugd Kampioenschap alpine skiën in het
Oostenrijkse Schladming.
Het was een wedstrijd met zware
concurrentie, zeker omdat ik dit jaar in een
groep zit met kinderen die een jaar ouder
zijn als mijzelf, zegt Yannick. Toch wist ik
op de slalom nog als 8ste te eindigen.

En er was uit mijn eigen leeftijd maar
eentje sneller als mij.
Maar mijn doel was dit jaar bij de eerste
10 te eindigen, en dat is me dus gelukt.
Dit jaar zijn er nog enkele wedstrijden
op Nederlandse overdekte
sneeuwbanen in Nederland en zal
ik proberen bij de eerste 10 te blijven
eindigen.
Maar ik ga me nu al concentreren
op het volgend jaar.
Dan wil ik eindigen op het
podium. Ik ga voor het goud.
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vloer , nieuwe verlichting en geweldige
faciliteiten.
Elke dinsdag- en donderdagavond wordt
er getraind alhier.
De jeugd traint van 18.30 – 20.00 op
dinsdag en van 19.00 – 20.00 u. op
donderdag. De senioren trainen op beide
avonden van 20.00 – 22.30 u.

Momenteel is de vereniging een campagne
gestart onder de leerlingen van basisschool
de Vlieger om het aantal jeugdleden uit te
breiden.
iedereen welkom
Uiteraard is iedereen welkom bij de
vereniging, zowel jeugd als senioren.
Er wordt gespeeld in competitieverband
maar het merendeel van de leden zijn
recreatieve spelers die wel een balletje
willen slaan. Gezelligheid is troef en niet
de prestatie.
Indien u interesse heeft kunt u altijd
terecht tijdens één van bovengenoemde
trainingsavonden.
Voor inlichtingen kunt u bellen met
de secretaris 045 - 5229247 of de
voorzitter 045 – 5231541.
Jullie kunnen meer over mij lezen op
mijn eigen website:
www.yannickvanloon.tk

21 MAART: MAKE A DIFFERENCE DAY
Bent U 70 jaar of ouder?
Laat U gratis verwennen op de verwendag op 21 maart.
Op de achterkant vindt u een opsomming van activiteiten en workshops waaraan
mensen, zowel vrouwen als mannen ouder dan 70 jaar, gratis kunnen deelnemen op
zaterdag 21 maart 2009 vanaf 10 uur tot 14.30 uur.
De activiteit vindt plaats in het MFC, Prinsenstraat 12 in Hoensbroek.
Madd is een landelijke activiteit, waar Heerlen/Hoensbroek al jaren aan
deelneemt en die wordt uitgevoerd samen met en onder regie van Alcander. De
Stichtingen Buurtbeheer Stadsdeel Hoensbroek doen mee aan de uitvoering. Ook
de Woningstichtingen en Verenigingen proberen deze activiteit zoveel mogelijk te
ondersteunen.
Inschrijfformulieren worden behandeld op volgorde van ontvangst bij het
Multifunctioneel Centrum ( MFC ) Prinsenstraat 12 in Hoensbroek of
Buurtcentrum de Koffiepot, kasteel Hoensbroeklaan 190 te Hoensbroek
Niet vermeld op het inschrijfformulier is de workshop Tai Chi voor Senioren die
slechts één keer gegeven wordt vóór 12.00 uur. Tai Chi is een manier van bewegen op
een langzame, ontspannen en prettige manier.
U kunt wanneer u hieraan wil deelnemen dit zelf aanvullen op het inschrijfformulier
onder Workshop Klankschalen: 0 Workshop Tai Chi
Ook zal vóór 12.00 uur een demonstratie gegeven worden van Line Dance. U kunt zich
opgeven voor wekelijkse deelname op nagenoeg elke dinsdagmiddag om 13.30 uur bij
de lerares Joke Huppertz in het MFC.
Formulier uiterlijk inleveren op 16 maart. Liefst zo spoedig mogelijk.
Voor de workshop sieraden maken hoeft u zich niet in te schrijven.
U krijgt thuis bericht voor welke activiteit u ingeschreven staat en het tijdstip
waarop.
De organisatie wenst u een fijne dag !!!!!!!
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Inschrijfformulier voor de 70plus Senioren Verwendag op 21 maart a.s.
in het Multi Functioneel Centrum Gebrook, Prinsenstraat 12.
Inleveren vóór 16 maart bij de Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190 of bij
MFC Gebrook Prinsenstraat 12
Naam: .............................................................................................................
Adres: .............................................................................................................
Telefoonnummer: ..............................................................................................
Ik wil meedoen aan de volgende activiteit(en) maximaal 2
o Voetreflexoloog
o Visagist
o Schoonheidspecialiste
o Nek-Schoudermassage
o manicure
BELANGRIJK
• Kruis de workshop of activiteit aan waaraan u mee wilt doen.
• Zorg dat het formulier uiterlijk 16 maart ingeleverd is bij de koffiepot
• U krijgt thuis bericht voor welke activiteit u ingeschreven staat en het tijdstip waarop.
• In de grote zaal is tevens een workshop sieraden maken. Hier hoeft u zich niet voor in te schrijven.
• Neem voor deze activiteit oude sieraden mee waar u nieuwe van wilt maken.

Ik wil meedoen aan de volgende workshop
o Workshop Zit yoga
o Workshop Reiki (Ontspanning, Rust, Pijnvermindering)
o Workshop Ontmoeting, Aanraken, Aangeraakt worden
o Workshop Visage (Opmaken)
o Workshop Mandala tekenen
o Workshop Droomverklaren
o Workshop Klankschalen
Bovengenoemde Workshops gaan door bij aanmelding van 10 personen.
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Goed idee voor uw buurt?
Samen aan de slag!

U staat er niet alleen voor!
Wij horen daarom graag hoe u de buurt
voor uzelf en anderen wil verbeteren.
U mag het zeggen! En als het nodig
is, helpen wij graag met het verder
uitwerken van een plan. Of zorgen
voor de juiste contacten of voor hulp
bij de uitvoering. Daarnaast staat ook
uw buurtorganisatie voor u klaar als
u ondersteuning nodig heeft bij uw
aanvraag. U hoeft het dus zeker niet
alleen te doen. En uw plan hoeft ook nog
niet tot in de puntjes te zijn uitgewerkt.

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt uw voorstel opsturen per post:
gemeente Heerlen, t.a.v. Buurtgericht
werken, postbus 1, 6400 AA Heerlen,
of per mail naar buurtactie@heerlen.nl.
Bij vragen of voor ondersteuning bij het
maken van uw plan, kunt u ook terecht
bij uw buurtorganisatie.

Vindt u dat het gezelliger of mooier
kan in uw buurt? Wilt u kleur,
groen, speelruimte of iets anders in
uw buurt? Of zou u best eens een
activiteit willen organiseren voor
de bewoners in uw wijk? Samen een
project opzetten met de school in
uw wijk of met de buurtvereniging?
En vindt u het leuk om eens
mee te denken en te werken aan
verbeteringen in uw buurt?
Doe dan mee met de ‘Buurtactie
Heerlen’.

De gemeente Heerlen heeft geld voor
de buurt. Via ‘Buurtactie Heerlen’
kunt u subsidie aanvragen om samen
de buurt groener, mooier, veiliger
of gezelliger te maken. U kunt een
aanvraag indienen voor nieuwe bankjes,
groen- of speelvoorzieningen, zoals
een picknicktafel of een voetbalveldje.
Maar ook voor gezamenlijke activiteiten
of projecten, zoals een buurtfeest, het
samen planten van bomen of bloemen, of
een sport- of kunstproject.

Opening speeltuin Maria-Gewanden
Op Paaszaterdag 11 april gaat het speeltuin seizoen weer open.
Dan is weer eierrapen,en de sleutel zoeken. Bij de opening rijdt er
dit jaar weer een treintje door de straten. Tevens is op het terras
paasbrood-eieren en paaseitjes. Voor ieder kind is er een verrassing.
Tevens kunt u zich weer opgeven voor een seizoenskaart à 15.00
euro. De losse entreé is 1.50 euro.
Wij hopen op een mooi en warm seizoen,dan zien wij ons vaker terug
op het terras,bij een kop koffie.
De speeltuin is erg afhankelijk van vrijwilligers, maar wij zien er
zo weinig. Zijn er nog mensen die wat vrije tijd over hebben en
onze speeltuin een warm hart toedragen dan graag melden bij de
beheerder. Het houdt je jong en geeft je veel frisse lucht.
Voor de seizoensstart moeten toestellen gerepareerd en geverfd
worden, het terras moet worden gereinigd enz.
Wij, Jan en Louisa, staan in 2009 weer klaar, zolang wij gezond
blijven. Wij hopen u te mogen begroeten
De beheerders
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Wilt u eerst meer telefonische
informatie van de gemeente?
Belt u dan naar het secretariaat van
Buurtgericht Werken: 045-5603923.
Meer informatie vindt u ook via
www.buurtactie.heerlen.nl.

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 dinsdag van 11.00 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
• 7e jaargang Nr. 1
• Verschijnt 4 keer per jaar
• Oplage: 2300ex

