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Seniorensoos�BMV�Maria-Gewanden
Maria-Gewandenstraat�24
Donderdag�13.30�tot�16.30�uur

Onder�grote�belangstelling�van�leden�
van�de�heemkundevereniging�en�een�
groot�aantal�genodigden�onthulde�op�
woensdag�21�augustus�wethouder�Barry�
Braeken�samen�met�de�voorzitter�van�
de�heemkundevereniging�Jan�Bus�en�de�
heer�Jean�Paul�Essers,�lid�van�de�Raad�
van�Bestuur�van�Adelante�op�het�terrein�
van�Adelante�aan�de�Zandbergsweg�een�
plaquette.�

Dat gebeurde bij de plek, waar zich 
onder de grond de resten bevinden van 
een Romeinse villa uit de 2e eeuw van 
onze jaartelling. In 1885 werden door 
rijksarchivaris pastoor Habets aan de 
Groenenweg de resten van een Romeinse 
villa, een villa rustica, opgegraven.  
Na de opgraving werden  deze weer met 
zand afgedekt en zijn daardoor niet 
meer zichtbaar voor het publiek. De villa 
rustica was geen bungalow, maar een 
herenboerderij met voorraadschuren, het 
onderkomen voor het personeel en de 
stallen voor het vee, die over een groot 
gebied gebouwd waren.  

Meer informatie kunt u vinden op de 
website van de heemkundevereniging op 
deze pagina: www.heemkundehoensbroek.
nl/romeinse_villa_Schuereijck.html
De Heemkundevereniging Hoensbroek was 
op de hoogte van deze historische vondsten 
en had daarom het initiatief genomen 
om een informatieve plaquette plaatsen 
bij deze locatie in het park van Adelante. 
Dankzij de geweldige medewerking van 
de raad van bestuur en de afdelingen 
bouw en communicatie van Adelante In 

Romeins�Hoensbroek�zichtbaar
Onthulling�plaquette�bij�Romeinse�villa�Schuureyk�op�Adelanteterrein

zekere zin werd Romeins Hoensbroek, 
hoewel het al heel lang verborgen ligt 
onder een laag zand, daarmee toch weer 
zichtbaar. Op de plaquette is naast een 
toelichtende tekst ook een afbeelding het 
vernuftige verwarmingssysteem van de villa 
weergegeven, die door pastoor Habets bij 
de opgraving is gemaakt. Op de plaquette 
vindt u ook een QR-code, waarmee u 
met uw smartphone de eerdergenoemde 
webpagina met informatie over de villa 
kunt opvragen.

Vermeldenswaard is ook nog, dat 
wethouder Braeken tijdens zijn speech 
bij de onthulling de toezegging deed om 
nader onderzoek te laten doen naar deze 
Romeinse resten door regio-archeologe 
Hilde Vanneste. Daarmee zouden we bijna 
130 jaar na de ontdekking meer te weten 
kunnen komen hoe het er op deze plek 
bijna 2000 jaar geleden uitzag.
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Vrijdagmiddag�9�augustus�vond�in�en�
rond�Buurtcentrum�de�Koffiepot�in�
Hoensbroek�voor�het�eerst�in�Parkstad�de�
Te�gekke�burendag�plaats.�De�activiteit�
was�een�initiatief�van�Mondriaan�(Katja�
van�Kerkom,�kwartiermaker)�en�Alcander�
(Anne�Schutte,�opbouwwerker�in�
Hoensbroek).�De�Te�gekke�samenwerking�
leidde�tot�een�mooie�middag�met�
bijzondere�ontmoetingen.

Doel
Het doel van de  
Te gekke burendag 
is tweeledig: aan de 
ene kant moet het 
een aanzet zijn tot 
meer gezamenlijke 
activiteiten voor 
mensen met een 

psychiatrische achtergrond en anderen 
wijkbewoners in Hoensbroek. Aan de andere 
kant willen we met dit kwartiermaken een 
realistische beeldvorming bevorderen en 

de vooroordelen ten aanzien van mensen 
met een psychiatrische achtergrond 
verminderen. De activiteiten zijn een 
middel om mensen samen te brengen, 
onderlinge contacten te versterken en 
nieuwe contacten te krijgen

De�activiteiten
Het accent van deze dag lag op ontmoeting 
en gezelligheid. Mensen met een psychische 
aandoening vertelden op verschillende 
plekken in het dierenparkje tegenover 
de Koffiepot aan bezoekers hun verhaal 
door het voordragen van een gedicht, 
toneelimpressie of andere kunstuiting.
In en rond de Koffiepot waren activiteiten 
en workshops die in het teken stonden van 
gezondheid, bewegen en creativiteit, zoals 
ehbo, Tai Chi , Zumba, Line-dance, kegelen, 
djembé en voor de jeugd bmx cross, 
pannakooi. De wat rustiger activiteiten 
waren: bloemschikken, knutselen voor oud 
en jong, stenen schilderen, tatoes plakken.

Te gekke burendag in 
Hoensbroek een succes!

De�Makro
Een hele bijzondere activiteit en bijdrage 
was die van de Makro, met wie we een 
match maakten op 25 april tijdens de 
maatschappelijke beursvloer. Ze gaven 
’s middags een aantal workshops gezond 
koken en brachten hiervoor een mobiele 
keuken mee; aan het eind van de dag 
trakteerden ze alle vrijwilligers en 
doelgroepers, totaal 85 personen, op 
een warme maaltijd, die ter plekke door 
medewerkers van de Makro werd bereid.

Vrijwilligers�en�medewerkers
Veel vrijwilligers waren cliënten van 
organisaties als Radar, RIMO, Baanbrekend 
werk van de gemeente Heerlen, Alexander 
Calder. Samen met hun begeleiders hebben 
ze veel werk verzet, zoals tentjes opbouwen 
en afbreken, geassisteerd bij activiteiten, 
verkeer geregeld, etc. Maar ook vrijwilligers 
van Monuta, de Makro, buurtbewoners 
en verschillende bedrijven die materialen 
sponsorden hielpen mee voor het welslagen 
van deze dag.

De�dag�trok�naar�schatting�zo'n�200�
bezoekers.

Een�AED�kan�levens�redden.�Maar�waar�
vind�ik�snel�een�AED�in�mijn�buurt�als�
dat�nodig�is?
Op�veel�plekken�in�Nederland�zijn�AED's�
te�vinden.�In�openbare�gebouwen,�
sportverenigingen,�winkelcentra�of�
pretparken.�U�herkent�een�AED�bij�u�in�
de�buurt��aan�het�groene�AED-logo.�Let�
er�maar�eens�op,�er�zijn�er�misschien�
meer�in�uw�buurt�dan�u�weet.

Er zijn veel initiatieven om locaties van 
AED’s in Nederland in kaart te brengen.  
Een goed landelijk registratiesysteem 
ontbreekt op dit moment echter nog. 
Op onder andere www.aed4.eu vindt u 
locaties van AED's die aangemeld zijn in 
dit systeem. AED4.eu heeft een gratis 
App voor uw mobiele telefoon (iPhone of 
Android) of iPad. Hier kunt u zoeken naar 
de dichtstbijzijnde AED. 

Reanimatieoproepsysteem
Bij een 112-melding van een (mogelijke) 
hartstilstand stuurt de Meldkamer 
Ambulancezorg (MKA) volgens protocol 
altijd 2 ambulances naar het slachtoffer 
en wordt het oproepsysteem van Hartslag 
Nu of Hartveilig Wonen automatisch 
geactiveerd.

Het�doel�is�om�op�deze�manier�genoeg�
hulpverleners�en�AED's�te�vinden.� 
Dit�verloopt�in�een�aantal�stappen:

•   de meldkamer krijgt via 
112 een oproep voor een 
reanimatie binnen

•   het systeem zoekt naar 
hulpverleners die zich in 
een straal van 500 meter 

vanaf het slachtoffer bevinden. Indien 
nodig wordt de straal uitgebreid naar 
maximaal 1000 meter
•   via een sms-bericht krijgen deze 

hulpverleners de locatie van een 
slachtoffer door

Er�zijn�2�soorten�berichten:�
•   ga direct naar het slachtoffer en start 

met reanimatie
•   haal eerst een AED en ga vervolgens 

naar het slachtoffer 
De oproepsystemen hebben een grote 
dekking, maar helaas doen nog niet alle 
ambulance-regio's mee. 
Op de websites van HartslagNu en 
Hartveilig�Wonen kunt u uzelf aanmelden 
als burgerhulpverlener of u kunt een  
AED-locatie toevoegen.  
Bij ons in de buurt zijn bij supermarkt 
LIDL, uitvaartcentrum Monuta en de  
Mgr. Hanssenschool AED’s geïnstalleerd.

Wat�is�een�AED?

HEEMKUNDEVERENIGING�
HOENSBROEK 
OP�FACEBOOK

MELD�JE�AAN,�WORDT�VRIEND�EN�KRIJG�DE�LAATSTE�NIEUWTJES�UIT�DE�BUURT!
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“De boom, de wind, vogels, gras, 
en de bladeren geven me een 
gevoel van vrijheid. Kinderstemmen 
brengen me terug naar mijn lang 
vervlogen jeugd en doen me denken 
aan de eindigheid van mijn leven”, 

zo filosofeerde Paul niets vermoedend 
tijdens onze dichterslunch, niet lang voor 
hij naar de bergen vertrok om daar in alle 
rust te kunnen wandelen. 

Vlak voor we elkaar weer zouden zien, 
kregen we het schokkende bericht dat Paul 
niet meer terug zou komen, dat hij aan zijn 
reis door de eeuwigheid was begonnen.

We kunnen ons helemaal niet voorstellen 
dat we hem niet meer terug zien. We zien 
onszelf zo weer samen met hem zitten in 
het prieeltje dat wij voor de grap ‘alpenhut’ 
noemen in zijn achtertuin. Hij hield van 
de natuur, vooral van natuur met een 

Oostenrijks tintje. We zien onszelf weer 
ademloos kijken naar de kerstkrib die 
hij ieder jaar bouwde. Die krib was een 
ijkpunt, een eigen relikwie, dat verwees 
naar zijn godsdienstig besef en naar zijn 
vertrouwen in de goddelijke schepping.

Wat was hij een geweldige collega 
voor ons! We hebben bij de Stichting 
Buurtbeheer Mariagewanden, heel lang 
geleden, ergens eind jaren negentig, Paul 
leren kennen als een rustige, aardige en 
gewetensvolle bestuurder. Via Tracee  
(nu Alcander) wist men hem te overtuigen 
van het nut en de noodzaak van zijn inzet 
in onze wijk. Er kon door ons als bestuur 
altijd op hem vertrouwd worden om de 
dingen die wij aandroegen te vervolmaken. 
Hij kon zich tot in detail in een dossier 
verdiepen, en een degelijke presentatie 
verzorgen van feiten en cijfers. Hij was 
stabiel en praktisch, wat heel erg fijn was 
in de chaos van alledag, en hij hechtte 
waarde aan vertrouwde werkwijzen, aan 
veiligheid en aan tradities.  
Hij was totaal betrouwbaar, heel attent 
en altijd toegewijd,  nam zijn taken en 
verantwoordelijkheden ernstig op. 

In de bouwfase van de brede 
maatschappelijke voorziening bij 
basisschool de Vlieger was hij  actief en 
gedreven. Hij bleef, in weerwil van de 
grillige wisselingen van de tijd, standvastig 
bij zijn mening, omdat zijn beslissingen 
over het algemeen gebaseerd waren op 
de zorgvuldige toepassing van eerdere 
ervaringen en door hem opgeslagen 
informatie. Hij was een bezige bij met een 
dosis droge humor. Hij had een enorme 
hoeveelheid informatie opgeslagen en 
toetste die feiten steeds aan zijn innerlijke 
overtuigingen. En die zaten diep. Hij 
herinnerde zich vaak heel duidelijk en 
gedetailleerd die zaken die innerlijke 
en persoonlijke betekenis voor hem 
hadden. Hij was stimulerend, behulpzaam, 
vriendelijk, toegewijd, vakkundig, dierbaar. 
'Nee' zeggen kon hij niet, tegen niets of 
niemand. De senioren uit onze wijk konden 
rekenen op mooie excursies en wekelijkse 
activiteiten.  
En toch vond hij tijd om zo vaak hij kon 
naar zijn geliefde berglandschappen te 
gaan. Daar vond hij rust. 

We weten hem nu één met zijn goddelijke 
schepping. We missen hem. Maar we 
wensen hem tegelijkertijd  een goede reis. 

In�Memoriam:�Paul�Vievermanns

Hij�is�verdwenen,�de�jeu-de-boulesbaan! 

En we missen hem niet! Dus zijn we heel 
blij met het werk van de buurtbewoners 
die dagenlang in de weer zijn geweest met 
het opruimen van de wildernis die in de 
loop der jaren was ontstaan. Hartelijk dank 
aan deze  harde werkers. Wat ooit begon 
als een goed idee, ging gaandeweg meer 
en meer lijken op een heel erg slecht idee: 
op de hoek van de Leeuwerikstraat lag de 
afgelopen jaren een perkje te verpauperen, 
begonnen banken weg te rotten, over-

Jeu�de�boulesbaan�Huizerveld
woekerde onkruid onbekommerd alles wat 
bloemen wilde krijgen en werden zelfs de 
roodborstjes treurig van de troosteloze 
aanblik. Niemand die er met zijn buren 
afsprak voor een spelletje jeu de boules. 

Daar zijn we nu van af, van die nutteloze 
bende. We hopen dat er nu de komende tijd 
een mooier en gemakkelijk te onderhouden 
plantsoen gaat verschijnen, waar onze 
buurtgenoten elkaar ontmoeten, plaats 
nemen op de bankjes en wellicht samen 
een praatje maken.
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Naar�aanleiding�van�enkele�vragen�van�
vrijwilligers�over�een�1-1-2�melding�een�
korte�uitleg�hierover.

Wanneer 1-1-2 wordt gebeld, krijg je 
binnen tien seconden een centralist aan 
de lijn met de vraag: “Wil�je�politie,�
brandweer�of�ambulance�spreken?”  
Je wordt meteen doorgeschakeld naar de 
juiste instantie.
 
Bij de ambulance wil de centralist van de 
meldkamer ambulancezorg als eerste weten: 

1-1-2 melding
Wat�is�er�aan�de�hand?�Waarom�bel�je?�
Wat�is�er�gebeurd? 

Vertel kort en bondig wie, wat en waar. 
Noem je naam, de reden van je telefoontje 
en op welke locatie je bent.  Gaat het om 
een reanimatie vertel dit er dan duidelijk 
bij, maar houdt er rekening mee dat de 
centralist nog meer vragen kan hebben. 
Probeer vooral rustig te blijven aan de 
telefoon en niet in paniek te geraken.  
Dit alles bevordert de snelle afwikkeling 
van een 1-1-2 melding.

Activiteiten�Wingerdhuis�
Kasteelbuurt

maandag:  Volwassenen van 18:30 t/m 
22:30 uur

dinsdag:  Tieners van 12 t/m 16 jaar 
van 17:30 t/m 20:30 uur

woensdag:  Kids van 3 t/m 11 jaar van 
13:30 t/m 16:30 uur 

Iedereen�kan�meedoen�aan�deze�
activiteiten.

Wil�je�meedoen? 
Kom dan op de openingstijden naar het 
Wingerdhuis, Wingerdweg 53 Hoensbroek.
Of bel voor informatie met:  
Corina de Greef of Francisca Merkens.

Activiteiten�Buurtwinkel�Kasteelbuurt:
Buurtwinkel Gouverneur Baron van 
Hövellplein 19a 
Maandagavond:  damesclub vanaf 19.00 

uur Kaarten, kletsen, 
kienen, gezellig dus.

Iedereen�is�welkom!

Momenteel�staat�de�kinderopvang�volop�
in�de�belangstelling.�De�bezuinigingen�
op�de�kinderopvangtoeslag�en�
de�gevolgen�daarvan�maar�ook�
kwaliteitsverbetering�zijn�hierbij�
de�belangrijkste�onderwerpen.�
Kinderopvangorganisaties�zijn�zeer�actief�
op�het�gebied�van�kwaliteitsbeleid�en�
–verbetering.�Hierbij�wordt�ondermeer�
het�permanent�meten�van�tevredenheid�
onder�ouders�ingezet�om�structureel�te�
werken�aan�kwaliteitsverbetering.

Benchmark
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van 
kinderopvang.tevreden.nl. De grootste 
benchmark voor tevredenheid in de 
kinderopvang (6.543 locaties, 117.362 
meningen). Op dit onafhankelijk digitaal 
onderzoekplatform kunnen ouders jaarlijks 
hun mening geven. Dit kan ook direct na de 
kennismaking met het kinderdagverblijf, na 
de eerste drie maanden en na beëindiging 
van de plaatsing. 

De�Bereboot�scoort
Het Kinderdagverblijf de Bereboot in 
Hoensbroek maakt sinds 2009 structureel 
gebruik van kinderopvang.tevreden.nl  voor 

de tevredenheidmeting onder ouders. 
In het schooljaar 2012/2013 hebben de 
ouders het Kinderdagverblijf de Bereboot 
een gemiddelde score gegeven van een 9. 
Een score die niet alleen een positief beeld 
geeft van de kwaliteit van de opvang op De 
Bereboot maar ook goed is voor de eerste 
plaats in de provincie Limburg. Woensdag 
25 september heeft de prijsuitreiking in 

Capelle aan de IJssel plaats gevonden. Een 
delegatie van De Bereboot heeft de prijs in 
ontvangst genomen. 
Voor meer informatie over dit persbericht 
kunt u contact opnemen met:
Sonja Vetter, teamleidster 
Kinderdagverblijf De Bereboot 
Telefoon 045-5282185 of email:
S.vetter-Stroeks@adelante-zorggroep.nl. 
Informatie treft u ook aan op de website: 
www.kdvdebereboot.nl�

Op de foto van L naar R : 
Jacqueline Cornelius, Sonja Vetter,  
Manon Pluijmen en Ria Conen.

COMPUTERCLUBComputerclub�BMV�Maria-Gewanden
Maria-Gewandenstraat�24
Maandag�19.00�uur�tot�20.30�uur

MARIA-GEWANDEN�
OP�FACEBOOK

MELD�JE�AAN,�WORDT�VRIEND�EN�KRIJG�DE�LAATSTE�NIEUWTJES�UIT�DE�BUURT!

Kinderdagverblijf uit Hoensbroek
nummer één van Limburg
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Bij�een�groot�aantal�ondergrondse�
containers�wordt�regelmatig�illegaal�
afval�naast�de�container�gedumpt.�
Dit�probleem�speelt�met�name�bij�de�
straatvoorzieningen�voor�de�inzameling�
van�glas,�papier�en�textiel.� 
Bij�restafvalcontainers�wordt�minder�
vaak�en�in�kleinere�hoeveelheden�afval�
gedumpt�dan�bij�straatvoorzieningen.�

 Het dumpen van afval leidt onder 
andere tot een rommelige situatie bij 
containerlocaties, zorgt voor ergernis bij 
burgers, hygiëneproblemen waaronder 
stank en ongedierte, extra kosten voor 
het opruimen en een onprettige woon- en 
leefomgeving. Daarnaast trekt afval ander 
afval aan: een vervuilde omgeving werkt 
norm verlagend en trekt afval aan.
In opdracht van de gemeente is 
reinigingsdiensten Rd4 in 2010 gestart 
met het reinigen en schoonhouden van 
afvalvoorzieningen. Van maandag tot en met 
zaterdag ruimen twee wagens het afval op 
dat is gedumpt bij afvalvoorzieningen.  

ONDERGRONDSE�
AFVALCONTAINERS

 Hoe vaak een voorziening wordt gereinigd 
is afhankelijk van de hoeveelheid afval 
en hoe vaak er wordt gedumpt bij de 
voorziening.
 Het dagelijks verwijderen van afval bleek 
niet voldoende te zijn om het straatbeeld 
netjes te houden. Daarom hebben wij een 
nadere aanpak ontwikkeld als het gaat om 
het tegengaan van illegale dumpingen. 
 In april 2012 zijn wij gestart met 
het projectmatig handhaven op illegaal 
geplaatst afval. In 2012 zijn in Heerlen 
bijna 200 proces verbalen uitgeschreven. 
In Hoensbroek waren dit er 97. In de wijk 
Maria-Gewanden zijn 32 proces verbalen 
uitgeschreven.
 Ook zijn er op een aantal locaties in 
Heerlen en Hoensbroek borden geplaatst 
met de tekst: ‘De meeste mensen uit de 
buurt plaatsen hier geen afval naast de 
container, U gaat toch ook voor een nette 
leefomgeving?’ Uit landelijke pilots blijkt 
immers dat er minder vervuiling ontstaat als 
je bewoners attendeert op de sociale norm 
van andere inwoners. In de wijk Maria-
Gewanden staan deze borden niet omdat er 
andere locaties zijn waar het effect van de 
borden beter gemeten kunnen worden.

Wij�hopen�op�deze�wijze�de�overlast�van�
illegale�dumpingen�te�kunnen�beperken.

De�Stichting�Buurtschap�Terschuren�
organiseerde�op�27�juli�2013�een�
bridgedrive�waaraan�56�personen,� 
28�paren,�hebben�meegedaan.

De bewoners van Terschurenweg en 
de Wingerdweg hebben hun huizen 
opengesteld om de deelnemers de 
gelegenheid te geven over zeven ronden 
hun kaarten te leggen. De bridgedrive was 
uniek omdat alle huizen deel uit maakten 
van de wedstrijd en de spelers steeds weer 
opnieuw in een andere sfeer brachten. 
Er is gebridged in huiskamers, 
tuinen, prieeltjes, in garage en zelfs 
paardenstallen.
Een stevige onweersbui zorgde bij aanvang 
voor wat vertraging maar de rest van de 
dag verliep onder een stralend zonnetje.

Zowel de deelnemers als de bewoners waren 
super enthousiast. In een gezellige sfeer 
is deze dag een groot succes geworden en 
zeker voor herhaling vatbaar.

Het programma begon om 10.30 uur.  
Om 13 uur hebben de deelnemers samen 
geluncht, later in de middag gevolgd door 
een pauze met koffie en vlaai. Na afloop 
was er de mogelijkheid aan te sluiten bij 
een kleine maaltijd. Genoten is er van 
het mooie weer, de prachtige natuur en 
natuurlijk het bridgen.
De zwaarbevochten overwinning is gegaan 
naar het echtpaar Clahsen uit Nuth. 

Stichting Buurtschap Terschuren
Josje Vermeulen

Bridgedrive in Buurtschap terschuren groot succes!
De opbrengst is voor het onderhoud van de kapelletjes en de Jeu de boulesbaan.

Jason’s Rap

Muziek maken is
wat ik wil

Mijn inspiratie is hendig chill
Ik gooi de bal in de basket

Hij was ernaast
Wat ben ik toch een dwaas.

We zaten in een goal
Het deed denken aan school

Bloemen tussen gras
Ik wou dat ik thuis was

Maar toen vond ik het leuk
We lagen soms in een deuk

Energie heb ik veel
Ik stop het in mijn tekst

Krijt op de stoep
Naast hondenpoep

Is wat gedichten oproept.

Jason uit de Kasteelbuurt

SPEELTUIN�MARIA-GEWANDEN 
OP�FACEBOOK

MELD�JE�AAN,�WORDT�VRIEND�EN�KRIJG�DE�LAATSTE�NIEUWTJES�UIT�DE�BUURT!
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Voor�het�eerst�organiseerden�we�dit�jaar�
een�workshop�dans�in�de�herfstvakantie.�
Een�heel�experiment.�We�hebben�op�de�
Dem�naar�een�locatie�gezocht�en�zijn�
uitgekomen�in�de�Butting�Inn.�

Heel apart. Oorspronkelijk was dit 
appartementencomplex in de Buttingstraat 
bedoeld voor bewoning door senioren, 
maar wat gepland wordt kan heel anders 
uitpakken: de appartementen worden voor 

het grootste deel nu juist door jongeren 
bewoond. De Inn is een typische ruimte 
waar je eigenlijk senioren verwacht, maar 
toch zijn we er met jongeren gaan dansen. 
En bepaald geen wals of vogeltjesdans. 
Iedereen kwam voor het eerst van zijn 
leven in de ruimte. En ik ging voor het 
eerst van mijn leven me in het zweet 
werken onder de klanken van een heftige 
beat en stevige rap. 

Hiphop�en�Breakdance 
Ik weet er niet veel van. Vaag weet ik 
dat Hiphop een muzieksoort uit New York 
is, uit de jaren ‘70. Het heeft iets met 
jongerenemancipatie te maken. Dat er ook
beweging aan te paskomt, een choreo-
grafie, geen idee. De naam Breakdance 
verraadt natuurlijk wel dat het om een dans 
gaat. Dat blijkt ook zo te zijn: je moet flink 

tellen, een goede motoriek hebben, een 
flinke conditie en maatgevoel. Bij snelle 
pasjes op handen en voeten blijkt ook een 
cirkelvormige beweging te passen. Tot mijn 
grote vreugde hoor ik ineens iets over een 
”Rond du jambe”, eindelijk iets dat ik zelf 
ken uit de balletopleiding uit mijn eigen 
jeugd. Ik zie Latisha dansen,  
die heeft er gevoel voor, dat zie je zo.  
En Shannon, die ik nog ken van de 
workshop ‘dichten in het dorp’ meldt zich 
enthousiast aan bij de dansschool om 
een echte opleiding te gaan doen aan 
die school. Dat belooft wat.  De accenten 
in de muziek zijn erg belangrijk bij deze 
dans. Soms lijkt het dansen op acrobatiek. 
En soms staat iemand als bevroren in een 
beweging. Leuk, zo’n workshop!  
Laten we kijken of we tijdens de WAK of de 
zomerschool ook iets aan dans doen.  
En wat zou het leuk zijn als deze jongeren 
straks ook met zijn allen naar het Notorius 
Breakdance Event gaan! De eerste stappen 
zijn nu gezet. Wordt vervolgd!

Dansen op de Dem

WIJK�KASTEELBUURT
OP�FACEBOOK

MELD�JE�AAN,�WORDT�VRIEND�EN�KRIJG�DE�LAATSTE�NIEUWTJES�UIT�DE�BUURT!

Het is nu al bijna een jaar geleden 
dat we in onze wijk gestart zijn met 
allerlei activiteiten en met onze 
clubjes. Op de maandagavond hebben 
we de volwassenclub van 18:30 – 22:00 
uur, op de dinsdagavond hebben we 
de tienerclub van 17:30 – 19:30 uur 
en op de woensdagmiddag hebben 

de kinderclub van 13:30 – 14:30 uur. 
Iedereen is hier van harte welkom.

Onze markt in augustus was zo’n groot 
succes dat dit volgend jaar rond juni zeker 
weer zal plaatsvinden. Meer informatie 
volgt hierover in januari 2014. 
 

Ook zijn we in onze wijk nog steeds bezig 
om een speelplek te realiseren. Maar 
helaas is er een vertraging wegens de 
vergunningen. We proberen binnenkort 
wel te beginnen met het groen bij de 
speelplek en voor de veiligheid. Hiervan 
houden we u op de hoogte.
 
 Binnenkort zal er in onze buurtwinkel 
weer een inloopspreekuur gaan plaats-
vinden. Daar kunt u dan voor allerlei 
vragen terecht. 

Met trots gaan we voor onze 
gezelligheid in de wijk.
De Stichting Wingerdhuis.

Nieuws uit de Kasteelbuurt

Over enkele weken vieren we weer Oud 
en Nieuw. Vanzelfsprekend hoort daar 
het afsteken van vuurwerk bij. Voor veel 
kinderen een leuke en spannende periode. 

Maar zijn onze kinderen zich voldoende 
bewust van de regels en de risico’s die 
aan het afsteken van vuurwerk verbonden 
zijn? En zijn ze zich bewust van de 
overlast die ze veroorzaken als ze zich 
niet aan de regels houden?

Vorig jaar zijn er in Nederland helaas  
veel vernielingen gepleegd en vuurwerk-
slachtoffers gevallen. Hoe kunt u er samen 
met uw kind(eren) voor zorgen dat het 
afsteken van vuurwerk voor iedereen een 
feest blijft? Tips hierover en informatie over 
de wettelijke en veiligheidsregels kunt u 
vinden op www.halt.nl.

Bijzonder vervelend is dat het afsteken van 

vuurwerk buiten de toegestane tijd door veel 
mensen als hinderlijk wordt ervaren. Vooral 
jongeren zorgen vaak voor overlast door 
vuurwerk te laten knallen in flatportalen, 
tunnels of in winkelcentra. Oudere mensen, 
kinderen en dieren zijn nogal eens het 
doelwit.

Gezamenlijke aanpak
Ieder jaar komt een enorm aantal mel-
dingen van overlast binnen bij politie. 
Dit heeft er toe geleid dat politie, stads-
wachten en Halt Bureau Limburg Zuid, 
weer gezamenlijk aan de slag gaan om met 
een projectmatige aanpak de overlast zo 
veel mogelijk proberen te beperken. Het is 
uitsluitend tussen 31 december van 10.00 
uur en 1 januari 02.00 uur toegestaan om 
consumentenvuurwerk af te steken. Het 
buiten deze tijden afsteken van vuurwerk 
kan gestraft worden met een geldboete, 
hechtenis of taakstraf. Uit oogpunt van 

veiligheid vraag ik u en uw kind(eren) 
zorg te dragen voor het opruimen van de 
vuurwerkresten. Dit om te voorkomen dat er 
in het nieuwe jaar nog ongelukken gebeuren 
door het spelen met vuurwerkresten.  
En natuurlijk is iedereen gebaat bij een 
straat die er weer snel schoon uitziet. 
Bij deze wil ik u alvast een goede en 
veilige jaarwisseling toe en een gezond  
en gelukkig 2014! Uw wijkagent.

AFSTEKEN VUURWERK TIJDENS DE JAARWISSELING
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Limburg�staat�in�de�top�drie�van�
provincies�met�het�hoogste�inbraakrisico,�
met�5,1�claims�op�duizend�inwoners.� 
Dat�blijkt�uit�een�analyse�van�het�
Verbond�van�verzekeraars.�In�heel�
Nederland�wordt�meer�ingebroken.� 
Het�aantal�inbraakclaims�is�de�afgelopen�
vijf�jaar�fors�gestegen.

LIMBURG�IN�TOP� 
DRIE�INBRAAKCLAIMS

Het inbraakrisico is het grootst in de 
provincie Noord-Brabant. Daar kwamen 
jaarlijks 6,3 claims per duizend inwoners 
binnen. Groningen en Friesland waren 
het veiligst, met respectievelijk 1,7 en 
1,8 claims per jaar. "Wie verhuist van 
Groningen naar Noord-Brabant, ziet het 
inbraakrisico met 262 procent stijgen", 
concludeert het Verbond.

Uit de analyse van inbraakclaims (vorig 
jaar gemiddeld 115 per dag) blijkt dat 
inbrekers het actiefst zijn in de donkere 
maanden van oktober tot en met maart – 
met een duidelijke piek tijdens de beide 
kerstdagen. 

Van de grote steden komt Groningen als 
veiligste stad uit de bus, in Maastricht  
(5,2 claims per duizend inwoners) 
Breda, Almere en Nijmegen liggen de 
inbraakkansen tot vier keer zo hoog, aldus 
het Verbond.

(Bron de Limburger)

Piek�met�kerst
Uit de analyse van inbraakclaims (vorig jaar 
gemiddeld 115 per dag) blijkt dat inbrekers 
het actiefst zijn in de donkere maanden 
van oktober tot en met maart – met een 
duidelijke piek tijdens de beide kerstdagen. 

Inwoners van de provincie Noord-Brabant 
hebben de meeste kans op inbraak: per 
1000 huishoudens noteren verzekeraars daar 
jaarlijks 6,3 claims. Ook in Utrecht (5,2) en 
Limburg (5,1) ligt het aantal claims hoog. 
In Groningen (1,7) en Friesland (1,8) zijn 
inbrekers veel minder actief. Wie verhuist 
van Groningen naar Noord-Brabant, ziet het 
inbraakrisico met 262 procent stijgen.

Van de grote steden komt Groningen als 
veiligste stad uit de bus, in Breda, Almere 
en Nijmegen liggen de inbraakkansen tot 
vier keer zo hoog.

Nederland telt 7,25 miljoen woningen. 
Uit politiegegevens blijkt dat er vorig jaar 
ruim 91.000 keer is gepoogd in te breken, 
in ruim 60.000 gevallen lukte dat ook. 
Omgerekend betekent dit dat elk jaar in één 
op de 88 woningen wordt geprobeerd in te 
breken.

Afrika!�
Gele�kleuren,�bruine�kleuren.�
Luipaarden,�giraffen,�olifanten.�
Eindeloosheid.�Dorst,�honger.�Loomheid,�
snelheid.�Hard�land,�zacht�land.�Afrika!�
We�gaan�naar�Afrika!�
In�onze�verbeelding.�Met�zijn�allen.�

Op 25 januari in Hoensbroek en op  
29 januari in het Parkstadtheater geven de 
kinderen van groep 7 en 8 van basisschool 
De Vlieger in Hoensbroek, de Afrikaanse 
kinderen van het asielzoekerscentrum,  
een slagwerkensemble van Schunck, het 
jeugdorkest uit Hoensbroek en de senioren 
uit de buurt Maria-Gewanden vorm en 
inhoud aan hun eigen interpretatie van 
Afrika waaraan ze dan samen met de musici 
van het Nederlands Blazers Ensemble een 
aantal maanden hebben gewerkt.

Sinds 2012 is er, zoals je misschien wel 
weet, een werkgroep cultuur waarin 
bestuurders zitten van de Hoensbroekse 
Buurtstichtingen. We zijn we in Hoensbroek 
mee gaan doen met de WAK in 2012, op 
verzoek van de gemeente.  

Zo zijn we sindsdien gaan zingen op de 
markt. Zingen is heerlijk. In 2014 en 
verder willen we andere wereldculturen 
aan bod laten komen via een jaarlijks 
terugkerend zangproject. Dit jaar staat het 
zingen op school in het teken van Afrika, 
zodat we kinderen inspireren om te zingen. 
Want toevallig is Afrika het thema dat 
geprogrammeerd staat voor het concert 
van het internationaal gerenommeerde 
Nederlands Blazersensemble (NBE).  
Deze herfst zijn we hier in Hoensbroek op 
school begonnen met een Afrika-project. 
Met acht partners zijn we in de weer. Alle 
partners werken samen. Dat noemen we 
co-creatie. Wat is het idee van “Community 
Art” toch een mooie nieuwe vondst in 
onze buurt! De kinderen van groep 7 en 8 

van basisschool De Vlieger in Hoensbroek 
en de Afrikaanse kinderen van het 
asielzoekerscentrum bedenken de komende 
weken een verhaal over een bootreis.  

SCOUTINGGROEP�DE�STUTTERS
OP�FACEBOOK

MELD�JE�AAN,�WORDT�VRIEND�EN�KRIJG�DE�LAATSTE�NIEUWTJES�UIT�DE�BUURT!

QI�GONGQi�Gong
Maria-Gewandenstraat�24
Dinsdag�9.30�uur
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Op�dit�moment�leven�in�Nederland�in�
gezinnen�met�lage�inkomens�ongeveer�
377.000�kinderen�in�een�situatie�waarin�
er�dagelijkse�spanning�is�over�het�al�
dan�niet�kunnen�voorzien�in�de�eerste�
levensbehoeften.�Voor�deze�kinderen�
bestaat�er�een�reëel�risico�op�sociale�
uitsluiting,�omdat�ze�om�financiële�
redenen�niet�of�onvoldoende�kunnen�
deelnemen�aan�activiteiten�op�school�en�
in�het�sociaal-maatschappelijke�leven.�
Zij�staan�vaak�letterlijk�aan�de�zijlijn. 

"Meedoen" op school en in de vrije tijd 
van de kinderen wordt door financiële 
redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze 
kinderen niet de mogelijkheid om zich 
volledig te ontwikkelen. Kinderen, die 
opgroeien in dit soort situaties, hebben 
vaker last van gezondheidsproblemen 
en gevoelens van eenzaamheid, behalen 
lagere onderwijsprestaties en hebben 
meer kans om later zelf opnieuw in een 
armoedesituatie terecht te komen, of in de 
criminaliteit.

Investeren in de meest kwetsbare 
groepen kinderen en zorgen dat ze al van 
jongs af aan mee kunnen draaien in de 
maatschappij, is van groot belang voor de 
ontwikkeling van een land. Niet investeren 
in de meest kwetsbare groep kinderen 
heeft niet alleen verstrekkende gevolgen 
voor deze kinderen, maar ook voor de 
maatschappij als geheel.

De huidige bestaande voorzieningen van 
gemeenten en particuliere organisaties 
zijn niet toereikend om al deze kinderen 
te helpen. Leergeld wil hierop inspringen 
door op een duurzame manier te investeren 
in de participatie van deze kinderen, die 
zonder extra steun aan de zijlijn van de 
samenleving terecht dreigen te komen. 
De Leergeld formule
Om kinderen weer mee te laten doen met 
hun leeftijdgenootjes, past Leergeld een 
bijzondere werkwijze toe: de Leergeld 
formule. De Leergeld formule vormt een 
wezenlijk onderdeel van onze manier van 
werken en bestaat uit de volgende stappen: 

•���Stap�1:�Huisbezoek�en�inventarisatie: 
Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, 
worden thuis bezocht door goed 
opgeleide en goed geïnformeerde 
intermediairs. Tijdens een persoonlijk 
gesprek wordt de hulpbehoefte 
geïnventariseerd en vindt toetsing 
plaats van de inkomens- en (eventuele) 
schuldensituatie.

•���Stap�2:�Bemiddeling:� 
Met ouders of verzorgers wordt 
besproken wat de mogelijkheden zijn 
op basis van bestaande/voorliggende 
voorzieningen van anderen, zoals 
gemeenten of andere instanties/
organisaties. Leergeld kan vervolgens 
ondersteuning bieden bij het aanvragen 
van deze voorzieningen.

•���Stap�3:�Financieel�vangnet:  
Wanneer er geen voorzieningen zijn waar 
voor het betreffende kind een beroep 
op gedaan kan worden, of wanneer 
deze voorzieningen niet toereikend 
zijn, kan aanvullende hulp geboden 
worden in de vorm van giften in natura 
of vergoeding van kosten aan clubs 
en scholen. Criterium hierbij is altijd 
dat de aanvullende hulp bijdraagt 
aan de doelstelling van Leergeld: het 
voorkomen van sociale uitsluiting via 
het bevorderen van "meedoen".

•���Stap�4:�Follow-up�en�nazorg: Na 
afhandeling van de aanvragen die bij 
Leergeld binnenkomen, blijft het contact 
met de betreffende gezinnen doorgaans 
bestaan. Afhankelijk van de situatie 
varieert dit van een telefoontje tot een 
nieuw huisbezoek. 

Help�Leergeld!
Om zoveel mogelijk kinderen weer mee te 
kunnen laten doen, heeft Leergeld uw hulp 
nodig! U kunt op verschillende manieren 
helpen:

DONEER�DIRECT
Wilt u direct doneren? Maak dan uw 
donatie over op rekeningnummer 
1662.66.299 (Rabobank) ten name van 
de Vereniging van Stichtingen Leergeld in 
Nederland.

WORD�SAMENWERKINGSPARTNER�
Om onze ambities waar te kunnen 
maken, is Leergeld constant op zoek naar 
betrokken samenwerkingspartners vanuit 
verschillende gelederen van de Nederlandse 
samenleving: 
• Overheden
•  Vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, 

loterijen en kansspelen
• Bedrijven
• Serviceclubs
• Particulieren

Wilt u graag een bijdrage leveren aan de 
toekomst van kinderen, die zonder extra 

Stichting�Leergeld
Kinderen aan de zijlijn

steun aan de zijlijn van de samenleving 
terecht dreigen te komen, neem dan 
contact op met Leergeld Nederland, tel: 
013 5451656 of e-mail: info@leergeld.nl 
om de mogelijkheden voor samenwerking 
te bespreken. 

WORD�VRIJWILLIGER
Onze lokale Leergeld stichtingen zijn altijd 
op zoek naar vrijwilligers. Wilt u zich als 
vrijwilliger voor Leergeld inzetten?  
Meldt U zich dan bij onderstaand adres.
Contact Stichting Leergeld Parkstad 
Postbus 9, 6400 AA Heerlen
Kantoor: Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen
Telefoonnummer: 045 - 574 36 36  
E-mailadres: leergeldps@hetnet.nl  

Leergeld hoopt ook op 
u te mogen rekenen! 

Mike�Schloesser�van�
handboogschietvereniging�
Willem�Tell�in�Maria-
Gewanden�wereldkampioen�
handboogschieten 

Mike Schloesser uit Weustenrade versloeg 
in het Turkse Belek in de finale de 
Fransman Pierre Julien Deloche met  
146 - 141. Het is voor de 19-jarige 
Schloesser de eerste gouden plak op een 
WK voor senioren. Twee jaar geleden pakte 
hij met het Nederlandse team wel al de 
wereldtitel bij de junioren.

Verrassing
Voor compoundschutter Mike Schloesser 
uit Weustenrade komt de wereldtitel 
als een complete verrassing. "Toen ik 
hier naartoe kwam, hoopte ik op een 
podiumplek", zegt Schloesser vanuit het 
Turkse Belek aan L1. "Aan goud heb ik 
nooit gedacht. Je moet gewoon goed 
schieten", vertelt de 19-jarige Schloesser 
die als een talent geldt. "Ik schiet nu 
drie jaar bij de senioren en doe al die tijd 
goed mee."

China
Schloesser richt zich nu op het WK voor 
junioren, dat later deze maand plaatsvindt 
in het Chinese Wuxi. "Ook daar wil ik  
winnen, al wordt het moeilijk. Want ook 
daar is het niveau hoog."        (Bron L1)
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Staatsmijn�Emma
Van�mijnspoor�naar�wandelpad
Het oude Mijnspoor van Nuth naar 
Brunssum werd eens druk bereden in 
dienst van de mijnen. Via deze weg werd 
steenkool, afkomstig van de staatsmijnen 
Emma en Hendrik, vervoerd naar de haven 
van Stein. Na de sluiting van de mijnen in 
1973 werden alle sporen naar het verleden 
uitgewist, letterlijk. Alleen een wandelpad 

herinnert vandaag aan het oude mijnspoor. 
Vandaag willen we het collectief geheugen 
met het Mijnspoorzoeker project upgraden.
 
Nieuwe�bestemming
Schetsontwerpen voor een uitkijktoren 
op het voormalige terrein van staatsmijn 
EmmaHet mijnspoor wacht een 
nieuwe bestemming. Een plan wordt 
ontwikkeld om invulling te geven aan 

het mijnspoor 
samen naar een nieuwe Bestemming

het voormalige spoor. Station Nuth en de 
Brunssummerheide worden opnieuw met 
elkaar verbonden. Niet meer voor treinen, 
maar voor jou als bewoner of bezoeker. Een 
fijne plek om te recreëren en te genieten. 
Een bestemming waar je trots op kan zijn! 

Kom�mee�mijnspoorzoeken
Jouw ideeën kunnen ons helpen met de 
ontwikkeling van het plan. Samen met 
jou en alle andere bewoners gaan we 
spoorzoeken naar het verleden en ideeën 
bedenken voor de toekomst. 
Bekijk informatie over het verleden en 
het heden van het traject en bekijk 
de ideeën voor de toekomst op het 
prikbord. Laat je inspireren en plaats 
je eigen ideeën. Of neem deel aan de 
participatiebijeenkomsten. 

Kom�aan�boord�en�help�ons�met�het�
mijnspoorplan!
Dit�alles�is�te�vinden�op:�http://www.
mijnspoorzoeker.nl

Begin�2011�waren�we�op�een�feest�van�
wederzijdse�vrienden�en�we�kwamen�in�
gesprek�met�een�leuk�stel.�Het�klikte�
meteen�en�het�werd�een�geanimeerde�
avond.�Als�klap�op�de�vuurpijl�kwamen�
we�erachter�dat�we�in�dezelfde�straat�
woonden�en�zelfs�maar�op�100�meter�
van�elkaar�vandaan.�Dat�we�elkaar�
niet�kenden�was�wellicht�nog�niet�zo�
vreemd,�maar�er�ging�ook�geen�enkel�
‘herkenningslicht’�op.�
Het�idee�werd�toen�geboren�om�een�keer�
een�borrel�voor�de�straat�te�organiseren,�
want�we�dachten,�wij�zijn�hierin�zeker�
niet�uniek.

In 2012 hebben we met zijn vieren de 
eerste straatborrel georganiseerd in 
buurtcentrum de “Koffiepot”. Hein Giesen 
van de Heemkundevereniging heeft  ons 
op deze avond bijzondere foto’s laten zien 
en anekdotes verteld over onze straat. Al 
met al was het een geslaagde avond en de 
eerste kennismakingen waren een feit. Zelfs 
de Heemkundevereninging heeft er een 
aantal leden bijgekregen!

Begin dit jaar hadden we inmiddels een 
‘organisatiecomité’ van 11 mensen. Eind 
augustus hebben we een barbecue in de 
straat georganiseerd op een parkeerplaatsje 
achter een aantal woonhuizen. Dit was een  
avond waarbij we zelfs nog buiten hebben 
‘geswingd’. De positieve enthousiaste 
reacties en kaartjes achteraf waren voor 
ons een opsteker en geven ons de energie 
om verder te gaan. Het volgende feest is al 
een feit! 

Buiten het feest zijn we ook aan de slag 
gegaan met de leefbaarheid in de straat. 
We hebben in de straat een enquête 
gehouden en de resultaten hiervan zijn 
ook tijdens de barbecue gepresenteerd. Als 
vervolg op de enquête is er begin oktober 
een afspraak geweest met wethouder Nico 
Aarts. Met hem zijn de resultaten van de 
enquête besproken o.a. met betrekking tot 
handhaving, verkeershinder en aankleding 
van de straat. Tijdens dit onderhoud 
zijn ook de nieuwe plannen rondom de 
herinrichting van de JB-laan besproken. 
In 2014 wordt er nl. aan onze straat 

gewerkt. De riolering en het straatwerk 
zullen worden vervangen. We proberen in 
ieder geval onze invloed te gebruiken om 
gezamenlijke wensen naar voren te brengen. 
We blijven dan ook aan de bal. Al met 
al proberen we met elkaar tot iets moois 
te komen. De kranten staan vol van de 
participatiesamenleving, van burgerkracht 
én van keukentafelgesprekken. Dit alles 
vindt in het klein nu ook in onze straat 
plaats. En daar zijn we trots op. Mooi om 
te zien dat je door gebundelde krachten 
met gezellige en zinvolle avonden aan 
de kamertafel (de keuken is vaak te klein 
voor het aanwezige gezelschap ) veel kunt 
bereiken. In ieder geval is het goed voor 
de onderlinge band en de versterking van 
het burengevoel en laten we hopen dat we 
ook concrete zaken in onze straat kunnen 
realiseren. In ieder geval heeft het gesprek 
met de wethouder al opgeleverd dat er een 

‘Smiley’ in de straat 
geplaatst wordt die de 
snelheid aangeeft!

Adriane Keulen,
Namens 
organisatiecomité 
Juliana Bernhardlaan

DE�JULIANA�BERNHARDLAAN
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Zowel�voor�Adelante�in�Hoensbroek�als�
voor�de�locatie�in�Valkenburg�a/d�Geul�
staan�sloop,�nieuwbouw�en�renovatie�
op�het�programma.�Zo�bereikt�de�bouw�
momenteel�een�nieuwe�fase.�Na�een�
lange�periode�van�voorbereiden�is�
de�uitvoering�gestart.�Deze�mijlpaal�
is�14�augustus�officieel�gevierd�met�
de�onthulling�van�een�bouwbord�bij�
de�entree�van�het�Adelantepark�in�
Hoensbroek:�‘We�zijn�begonnen!’

Parkeerpark�Hoensbroek
De bouw is gestart met de aanleg 
van een nieuwe toegangsweg naar de 
Adelantegebouwen en de uitbreiding
en vernieuwing van het parkeerterrein.  
De sloop van het huidige terrein en de 
bouw van de nieuwe parkeervoorziening 
gebeuren gefaseerd, zodat de parkeerplaats 
bereikbaar blijft voor medewerkers en

bezoekers. Vanwege de grote 
parkeerdrukte worden daarnaast tijdelijke 
parkeervoorzieningen ingericht;
bordjes wijzen de weg. En cliënten 
kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon 
dicht bij de entree, achter de slagboom 
parkeren. Medio november zal het nieuwe 
‘parkeerpark’ klaar zijn en ruimte bieden 
aan 500 auto’s (150 meer dan het oude 
parkeerterrein) in een groene en ook 
waterrijke omgeving.

Wijziging�in�functies
Eerder dit jaar maakte Cicero bekend dat 
de zorgorganisatie haar bedrijfsbureau en 
bestuursfuncties van de Adelantelocatie
in Hoensbroek naar Brunssum verhuist.  
De vrijgekomen ruimte is intussen 
geïntegreerd in de nieuwbouwplannen.
Straks komen in dit eerste gebouw, 
direct bij de poort van Adelante, het 

Adelante�is�begonnen!

Kenniscentrum, de Adelante Academie, de
bestuursfuncties, stafafdelingen en 
ondersteunende diensten. En ook het 
exterieur wordt helemaal aangepast aan de
uitstraling van de nieuwbouw.

Aannemer�voor�Hoensbroek
Momenteel worden de aannemer en 
het installatiebedrijf geselecteerd die 
de uitbreiding en renovatie van het 
Audiologisch Centrum en gebouw L (RTH) 
en de renovatie van het beddenhuis gaan 
uitvoeren. Zodra de keuze gemaakt is, 
zullen de bouwwerkzaamheden van start 
gaan.

Terschuren,�een�mooi�
stukje�Hoensbroek

Het�gebied�rond�Terschuren�ken�ik�maar�
al�te�goed.�Regelmatig�wandel��ik�daar�
met�mijn�hond.�Iedere�keer�verbaas�ik�
me�hoe�mooi�het�gebied�is.�De�rust,�
de�wandelpaden,�de�prachtige�bomen,�
de�weiden�met�paarden�en�koeien,�het�
kapelletje��en�het�straatje�zelf.�Je�waant�
je�even�in�het�buitenland.�

Ik leerde een bewoner kennen uit het 
straatje. Hij vertelde over het jaarlijkse 
Jeux de Boules toernooi, bedoeld voor de 
bewoners uit de straat. Ik werd uitgenodigd 
om eens een kijkje te komen nemen en wat 
foto’s te maken.

Tijdens deze wedstrijd sprak ik met enkele 
bewoners en iemand noemde het straatje 
zelfs  “de staat Terschuren”. Dat vond ik wel 
grappig om te horen en ik snapte wel wat 
ze bedoelde. Want wat ik uit de verhalen 
van de bewoners begrijp en hoor is, dat 
de saamhorigheid onder de buurtbewoners 
groot is.  En er is een aangename sfeer 
onder de bewoners en in het straatje en dat 
maakt Terschuren inderdaad een st(r)aatje 
apart.
Het werd uiteindelijk een spannend 
wedstrijd.  Nu ken ik  het Jeux de Boules 
spel wel maar ik wist niet dat sommige 
bewoners zo fanatiek waren. Er kwam zelfs 
een meetlint aan te pas om te kijken welke 
bal nu het dichts bij de kleine bal lag. 
De fanatieke doch zeer sportieve winnaar 
van vorig jaar moest dit jaar toch de 

wisseltrofee afstaan aan een van de buren.
Onder genot van een biertje en glaasje 
wijn werd er nog even nagepraat over dit 
sportief en vooral gezellig evenement.
 
Nu de herfst in volle gang is, neem zeker 
een keer de moeite om in dit prachtige 
gebied te wandelen. 

Yvonne Robroek
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Het�speeltuinseizoen�is�voor�2013�weer�
ten�einde.�Wij�kijken�terug�op�een�zeer�
succesvol�jaar�waarin�veel�is�gebeurd�in�
onze�speeltuin.
Na�een�grondige�inspectie�van�alle�
toestellen�werd�de�speeltuin�goed�
bevonden�om�het�seizoen�open�te�gaan.
 

Het was een koude opening maar des-
ondanks was er toch een goede opkomst.
Verder in het seizoen hebben er nog 
verschillende activiteiten plaats gevonden 
zoals de Koningsspelen van basisschool de 
Vlieger. Met Koninginnedag zijn er weer 
vele fietsen versierd en heeft Wethouder 
Riet de Wit de taart met ons aangesneden. 
Er waren zeer veel kinderen aanwezig, wat 
ons zeer tevreden stelde. Daarnaast was er 
nog een voetbaltoernooi waar flink fanatiek 
en sportief werd gevoetbald.

SUCCESVOL�SPEELTUINSEIZOEN�2013
   

En dan tot slot de�brug�tussen�scouting�
vereniging�de�Stutters�en�Speeltuin�
Mariagewanden. In het kader van meer 
samen werken met alle instanties en 
verenigingen in de wijk, stond de brug 
symbool voor deze samenwerking.
Deze activiteit heeft wethouder Riet�de�
Wit�geopend. We hebben die dag een 
rommelmarkt gehad een barbecue met 
aansluitend slapen in de speeltuin en op 
het scouting terrein. De volgende dag 
ontbijten in de speeltuin met spek en ei. 

Al deze activiteiten waren uiteraard niet 
mogelijk geweest zonder de inzet van 
alle vrijwilligers. Wij willen iedereen 
die het afgelopen jaar als vrijwilliger 
heeft meegeholpen van harte bedanken. 
Zowel de mensen achter de schermen 
die zorgen voor: het zwembad, de 
schoonmaak, het controleren van de 
kas, de schilderwerkzaamheden, als de 
mensen die helpen bij de begeleiding 
van de kinderen tijdens de activiteiten. 
Of het toezicht houden bij het zwembad. 
Ook een dankjewel voor de medewerkers 
van baanbrekend werk die ons hebben 
geassisteerd. En uiteraard een heel 
groot dankjewel aan Lillie en Jos onze 
beheerders. Immers zoals de kreet van 
Spel het afgelopen jaar al aangaf: zonder 
vrijwilligers is er geen speeltuin.

Terugkijkend�was�2013�een�zeer�goed�
seizoen�en�wij�hopen�dat�we�volgend�jaar�
weer�op�uw�aller�steun�mogen�rekenen.

Schopla�nieuws
Op�zondag�27�oktober�2013�is�door�onze�
gebiedsregisseur�dhr.�Geert�Hendrickx�
het�buurtkunstwerk�onthuld�in�de�
Steenkoolstraat.�Op�initiatief�van�Jose�
Ketob�die�het�drieluik�heeft�ontworpen�
is�tijdens�de�kunstmiddag�behorende�
bij�de�straatbarbecue�in�september�
geschilderd�door�de�buurtgenoten.

Het schilderij is opgedeeld in puzzelstukjes 
en daarna onafhankelijk van elkaar door 

mensen beschilderd. Vervolgens zijn de 
puzzelstukken weer in elkaar gelijmd. Zo is 
een fleurig geheel ontstaan wat zeker de 
moeite waard is om te gaan bekijken.

Het terrein aan de Steenkoolstraat heeft 
echter nog een geschiedenis. Het is in 
feite een nog braakliggend bouwterrein 
met alle gevolgen van dien. Een hekwerk 
wat het gebied jaren lang heeft ontsierd 
was maar een ding. Op initiatief van 
bestuursleden van Schopla,  de heren 
Verberne en Hendriks, zijn er samen met 
de projectontwikkelaar plannen ontwikkeld 
om het terrein te verfraaien. Met steun van 
SBMG en de gemeente Heerlen zijn deze 
plannen wonderwel gelukt. Het terrein is 
afgegraven, er is een behoorlijke doorgang 
gemaakt naar de Pastoorskuilenweg en er 
is gras ingezaaid. Het gras mag dan nog 
geen biljartlaken zijn maar ook dat zal na 
verloop van tijd steeds beter worden.
Zo werd met de onthulling van het 
schilderij een periode afgesloten die heeft 
geleid tot dit mooie resultaat.

 

Op de foto initiatiefneemster Jose Ketob. Het 
linker en rechterpaneel zijn nog afgeschermd, 
het zal u nieuwsgierigheid prikkelen, er zit 
slechts een ding op zelf gaan kijken. 

ANDER�SCHOPLA�NIEUWS
•�Rommelmarkt�• Volgend jaar is er weer 
een rommelmarkt, dus gooi nog niks weg 
want wie weet maakt u een buurtbewoner 
blij met uw artikel. 
•�Feestavond�• De bekende DJ Peter 
Nitsche zorgt elk jaar weer voor een goede 
stemming.
•�Cake�Contest�•�
De cake contest op 
de middag van het 
buurtfeest beviel (en 
smaakte) prima, de 
jury bestond uit leken 
en een echte vakjury 
(kok)

SCHOPLA
OP�FACEBOOK

MELD�JE�AAN,�WORDT�VRIEND�EN�KRIJG�DE�LAATSTE�NIEUWTJES�UIT�DE�BUURT!
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Er komen veel roodborstjes in mijn tuin.  
Zo hoort dat ook. Ik ben niet voor niets 
in deze straat gaan wonen. Ze komen hier 
trouwens zomer en winter, deze kleine 
vriendjes. Dus blijkbaar is mijn tuin prettig 
voor de vogels die in de winter uit het hoge 
noorden komen en voor de vogels die hier 
in de zomer wonen. Ik heb een tuin voor 
thuisblijvers en voor nieuwkomers. Ze zingen 
ook het hele jaar door, de roodborstjes. 
Als ik héél vroeg in het donker, zo rond de 
dageraad, al naar mijn werk ga, dan hoor ik 
ze in de voortuin, nadat de haan gekraaid 
heeft. Dat geeft mijn dag meteen kleur en 
klank. 
Ik heb ergens gelezen dat bij de roodborstjes 
ook de vrouwtjes zingen. Bij de meeste 
vogelsoorten zingen alleen de mannetjes. 
Maar ik hou wel van een gemengd koor. 
Het zijn bijzondere vogeltjes, die 
roodborstjes. Ze hebben een intern kompas, 
waarmee ze hun weg overal kunnen vinden. 
Mijn vader wilde in zijn laatste levensjaar ook 
zo’n kompas. Dat heb ik hem voor zijn laatste 
verjaardag gegeven. Hij heeft het vorig jaar 
meegenomen in zijn kist. Ook hij zal met 
zijn kompas zijn weg vinden, overal en in het 
oneindige. 
Het roodborstje is in de meeste culturele 
tradities een symbool voor de hoop. In 
Ierland zetten ze het dier op kerstkaarten. 
En soms wordt het gebruikt als een symbool 
voor een voorteken van de dood, zoals bij 
de Kelten. Tsja, zo is het leven, de dood zit 
er onvermijdelijk aan vast. Aan het leven 
dat oud is, en aan het leven dat nog jong 
is. Zoals het leven een natuurlijke metgezel 
is, zo is de dood dat ook. Dat geldt voor het 
leven in mijn tuin, en dat geldt voor het 
leven in mijn straat, dat geldt voor het leven 
in mijn huis. Dat geldt voor vorig jaar, voor 
dit jaar en voor het komend jaar. De natuur 
lijkt soms zo wreed. Maar heeft geen boze 
bedoelingen. 
Mijn kerstwens is daarom dat ik en iedereen 
steeds beter leert leven met de dood. Daar 
vertrouw ik op, dat dat mij en alle anderen 
gaat lukken. En dat iedereen het leven viert, 
zolang wij er van mogen genieten. Met 
behulp van Bach, bijvoorbeeld. Want Bach 
schreef er de prachtigste liederen over, over 

het leven met de 
dood. Lees de 
troostrijke teksten 
van de aria's er 
maar op na. Van 
rouw naar vreugde 
wordt dan een 
kleine stap. 

Veel liefs, en een warm kerstfeest gewenst!    

ROODBORSTJES

COLOFON
Redactie:
•�Jo�Hermanns
•�Ben�Maes
•�Lian�Strijards
•�André�Steijns

Postadres:�
Redactie�SBMG
Maria-Gewandenstraat�24�
6432PC�Hoensbroek
Tel.�045�5234405
redactie.mariagewanden@gmail.com

De redactie is niet aansprakelijk voor  
gegevens die door derden worden verstrekt.

•�11e�jaargang�Nr.�3

•�Oplage:�2300ex
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Op�zaterdagavond�26�oktober�werd�in�de�
kasteelbuurt�Halloween�gevierd�voor�de�
kinderen. 

De opkomst was geweldig zodat de 
initiatiefnemers geen klagen hadden.
Wekenlang waren zij bezig met dingen 
verzamelen, knutselen en bedenken hoe 
alles moest gaan.

Halloween�in�de�kasteelbuurt
Uiteindelijk had men het wingerdhuis 
omgetoverd tot een echt heksenhuis waar 
de deelnemers eerst in het donker naar 
binnen moesten waar door een heks een 
verhaal over de blauwe dame van Kasteel 
Hoensbroek werd verteld. Daarna ging 
men op pad om in het stikdonker een 
griezelwandeling te maken rondom de wijk. 
Een hele belevenis voor iedereen die vaak 
met de schrik om het hart uiteindelijk weer 
bij het veilige wingerdhuis uit kwam.

Een geweldig 
geslaagd 
evenement dat 
het volgend jaar 
zeker een vervolg 
gaat krijgen, 
wellicht in 
samenwerking met 
de scoutinggroep 
de Stutters uit 
onze buurt.

Voor�aanmelden�en�informatie�
seniorenactiviteiten�in�de�BMV:
Ger van Krevel, Jeu van der Lingen
Tel. 045 5234405

Voor�aanmelden�en�informatie�
computerclub�in�de�BMV:
Ben Maes, Maurice Ubachs
Tel. 045 5234405

Voor�aanmelden�en�informatie� 
Qi�Gong�in�de�BMV:
Alcander 
Tel. 045 5234405

WIJKAGENT
MARIA-GEWANDEN�TERSCHUREN 
OP�FACEBOOK
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