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IN DIT NUMMER O.A.:

•  Vrijwilliger worden, hoe gaat dat?

•  Rechten en plichten van Duitse en 
Belgische politie in onze regio

•  Buurtbabbel 28 februari

•  Korfballers K.V. Mariarade vieren 
feest in Maria-Gewanden 

•  Dodenherdenking op 4 mei

•   Senioren vieren feest in het MFC 
Gebrook

Nieuwe ontmoetingsruimte 
Gouverneur Baron van 

Hövellplein in de maak.

Tegen de tijd dat u dit blad in de bus 
vindt zal het nieuwe parkje aan het 
Gouverneur Baron van Hövellplein 
klaar zijn.

In de bouwfase kan je al zien dat het een 
aanwinst is voor Maria-Gewanden en past 
in het beeld van de omgeving van het 
Kasteel Hoensbroek.
Zelfs nu het nog niet helemaal klaar 
is worden de paden al gebruikt door 
wandelaars en passanten. Het is alleen 
nog wachten totdat de groenaanplant klaar 
is en heeft Maria-Gewanden een rustplek 
gekregen waar men zich kan treffen jong 
en oud!

Nieuwsbrief van de 
Stichting Buurtbeheer 

Maria-Gewanden

Wilt U onze digitale nieuwsbrief 
ontvangen?

Schrijf dan in via de website: 

www.mariagewanden.nl 

Een buurtgenoot reed na samen met zijn 
vrouw inkopen gedaan te hebben met de 
auto huiswaarts. Hij nam de bocht bij 
het Gouverneur Baron van Hövellplein 
richting Wingerdweg. Helaas verloor de 
man, zo zag het uit, de macht over het 
stuur. Zo belandde hij in het plantsoen 
voor onze buurtwinkel.

Zijn vrouw die naast hem zat had zeer snel 
in de gaten dat er iets anders aan de hand 
was. Haar man bewoog niet meer en lag op 
een onnatuurlijke manier op zijn stoel.
Een toevallig passerende man zag het 
tafereel en wist dat in de buurt iemand 
woonde die op de hoogte was van E.H.B.O. 

Hij snelde naar de woning van deze 
EHBO’er en belde ongerust aan waarna de 
daar wonende heer Knarren meteen mee 
ging naar de onfortuinlijke man. 
Daar werd de man uit zijn auto gehaald en 
begon dhr. Knarren gelijk met reanimatie. 
Een ander persoon had de ambulance al 
gebeld. Even voordat de ziekenauto ter 
plekke was, kwam de bewusteloze man 
gelukkig weer bij.
Meteen namen de ziekenbroeders het werk 
van de heer Knarren over en brachten de 
man vervolgens naar het ziekenhuis. Daar is 
hij met spoed geopereerd en na enige tijd 
kon hij weer genezen naar huis terugkeren. 

Dankzij het kordate optreden van  
dhr. Knarren is het gezin nu nog steeds 
kompleet. Uit dankbaarheid kreeg hij 
dankbrieven en bloemen. Niet alleen 
hij, maar ook de Stichting Buurtbeheer 
Maria-Gewanden is blij dat de man het 
heeft overleefd. Zelf zegt hij dat na 30 
jaar in het bezit te zijn van zijn E.H.B.O. 
certificaat, dit de eerste keer was dat hij 
een reanimatie heeft moeten toepassen. 
Het geeft veel voldoening dat hij de kennis 
bezat om een levensreddend werk te 
kunnen verrichten.

De Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden 
dankt hem voor deze levensredding! Bravo!

Leven gered in de Kasteelbuurt
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Loopt u met de gedachte rond om 
na of naast uw beroepsleven uw 
kwaliteiten te willen inzetten om 
een bijdrage te leveren aan het 
vrijwilligerswerk, maar weet u 
niet precies hoe of wat? Binnen 
de Unie van Vrijwilligers kunt u 
maatschappelijk betrokken werk doen, 
leert u nieuwe mensen kennen, kunt 
u andere mensen helpen en kunt u 
kiezen uit een verscheidenheid aan 
activiteiten die aansluiten bij uw 
interesse of specifieke kennis.

Door haar 60-jarige ervaring met 
hulpverlening kan de Unie Van 
vrijwilligers deze kwaliteiten op een 
groot aantal terreinen gebruiken. 
Te denken valt aan actief zijn bij mensen 
thuis, activiteiten van “Tafeltje-dek-
je” tot vriendschappelijk contact, van 
gastheer/gastvrouw in de polikliniek 
tot luisterlezen of actief zijn in de vaste 
of rijdende bibliotheek. Elke afdeling 
heeft z’n eigen specifieke activiteiten en 
projecten. activiteiten en projecten.

Activiteiten in groepsverband
onderlinge ontmoetingen in sociëteiten 
voor ouderen, gehandicapten, afasie- 
en MS-patiënten, maar ook gerichte 
activiteiten zoals (volks)dansen, 
zwemmen, zingen, gymnastiek, 

gespreksgroepen en dagopvang. 

Maaltijdvoorziening 
tafeltje-dek-je, het aan huis bezorgen van 
warme maaltijden, en het organiseren van 
open eettafels, waar men gezamenlijk eet. 

Vriendschappelijk contact
het opbouwen van een vriendschappelijke 
relatie, waarin ook praktische hulp zoals 
boodschappen doen, wandelen, hulp bij 
correspondentie, een plaats krijgt. 

Lectuurvoorziening
lectuurvoorziening van zowel gewone als 
gesproken boeken (luisterlezen), brailleren 
en voorlezen. 

Begeleiding
zoals bij bezoek aan arts of ziekenhuis, 
bij uitstapjes en vakanties, en 
vervoersdiensten. 

Activiteiten in instellingen
Wie is opgenomen in een algemeen of 
psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis 
of een andere instelling heeft vaak heel 
wat te verwerken. Vrijwilligers zorgen voor 
wat extra contact met de buitenwereld. 
Mogelijkheden zijn o.a.: 
-  gastvrouw/gastheer bij opname in 
polikliniek, huiskamer of sociëteit;  
- gastvrouw/gastheer op de afdeling;

- lectuurvoorziening; -  begeleiding naar 
therapie en kerkdiensten; - bloemen 
verzorgen; - verzorging van rijdend 
winkeltje of halwinkel. 

Bestuurswerkzaamheden
Indien u geïnteresseerd bent in het 
werken binnen een bestuur, zijn er 
eveneens mogelijkheden. In een bestuur 
kunt u zich richten op werkzaamheden 
als het organiseren van cursussen en 
themabijeenkomsten, promotie en p.r., 
contacten met instellingen, werven van 
fondsen, ontwikkelen van beleid en van 
projecten. 

Eigen ideeën en initiatieven
Indien u zelf een idee heeft dat aansluit 
bij de wensen van onze doelgroep, 
juichen wij dit van harte toe. Samen 
met uw collega’s kan een nieuw voorstel 
uitgewerkt worden en in de praktijk 
worden gebracht. Zo haalt u nog meer 
voldoening uit het werk. 

Wilt U meedoen? 
Meldt U zich dan bij postadres: 
UVV Atrium M.C.
Postbus 4446, 6401 CK Heerlen
of telefonisch bij: 
mevr. Helma Delsing tel 045-571.45.92

Of per Mail: uvv.heerlen@atriummc.nl 

Vrijwilliger worden
HOE GAAT DAT EIGENLIJK?

Hooëg en Naat uit de 
Hoogstraat in Maria-Gewanden 
wint de eerste prijs van de 
Hoensbroekse carnavalsoptocht 

Voor de Hoensbroekse carnavalsoptocht 
op maandag 4 februari was carnavals-
vereniging Hooeg en Naat druk in de weer 
de pakjes in orde te brengen. 
Het resultaat van het vele werk bleek uit 
de grote waardering van de optochtjury 
voor de groep. 
Jammer van de regen die tijdens de 
optocht voortdurend op de carnavals-
vierders neerkwam, het carnavalsplezier 
kon dit echter niet beïnvloeden, met 
veel enthousiasme liep men door de 
Hoensbroekse straten.
Prins Jan van Hooëg en Naat was blij 
verrast  dat zijn Hooëg en Naat de 
hoofdprijs van de  Hoensbroekse optocht 
won. De carnaval kon door het winnen 
van deze prachtige erkenning niet meer 
mislukken!
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De Stichting Buurtbeheer Maria-
Gewanden heeft plannen met het 
voormalige speeltuingebouw “Het 
Wingerdhuis” aan de Wingerdweg in 
de Kasteelbuurt.

Na het overlijden van de initiatief-
neemster Els Klinkers was het onzeker 
welke bestemming het gebouw zou 
krijgen. SBMG heeft nu de taak op zich 
genomen het initiatief door te zetten en 
een goede bestemming te zoeken voor 
het gebouwtje. De plannen zijn, om eerst 

Het Wingerdhuis

het gebouw een opknapbeurt te laten 
geven zodat het er weer als nieuw gaat 
uitzien. De verwachting van SBMG is het 
dat de Kasteelbuurt en Maria-Gewanden 
een wijkgebouwtje gaan krijgen dat voor 
vele doeleinden geschikt zal zijn.
De toekomst zal dan op deze manier 
verzekerd zijn voor het Wingerdhuis.   

Wilt U gebruik maken van deze locatie? 
Meldt U zich bij de Stichting 
Buurtbeheer Maria-Gewanden 
tel. 045 5234400

d’ Engelensael
ENKELE WEKEN OP NON-ACTIEF

D’ ENGELENSAEL zal vanaf 25 februari 
a.s. enkele weken op non-actief zijn, 
maar half april zullen er weer activiteiten 
plaatsvinden in de vorm van enkele 
miniconcerten verspreid over 3 maanden en 
tegelijkertijd  ingericht als expositieruimte.
Er zal een frisse lentewind doorheen 
waaien in de vorm van muziek en kleuren.
Vanaf half augustus zal er een permanente 
tentoonstelling plaatsvinden met 
ieder kwartaal een ander onderwerp. 
De bekendmaking daarvan zal in 
de plaatselijke dag- en weekbladen 
plaatsvinden.

Ik hoop, u dan te mogen begroeten in 
d’Engelensael, om U te laten zien dat 
mensen met hun creativiteit iets moois 
kunnen realiseren.

De Saelvrouwe.

D’ ENGELENSAEL 
Hoofdstraat 214
6432 Hoensbroek

Voor inlichtingen 045-5213580.

Wellicht bent u inmiddels gewend aan 
het beeld van Duitse politiemensen in 
uw omgeving; in hun eigen uniformen 
en met hun eigen voertuigen. Maar wat 
mogen zij nu eigenlijk?

Belangrijk om te weten is dat de 
buitenlandse agenten zich in Nederland 
moeten houden aan de Nederlandse 
wetgeving. Verder is het in grote lijnen zo 
geregeld dat bij een gezamenlijk optreden 
de Nederlandse agent de Duitse agent 
opdracht moet geven voor hij iets mag 
doen, bijvoorbeeld de verdachte fouilleren. 
Als Duitse politiemensen bij een groot 
incident eerder ter plaatse zijn dan hun 
Nederlandse collega’s, mogen zij alle 
noodzakelijke eerste maatregelen nemen 
en moeten de Nederlandse agenten zo 
snel mogelijk arriveren om de zaak over te 
nemen. 

Een paar voorbeelden: 
•   Bij een grote aanrijding in het 

grensgebied is een Duitse patrouille als 
eerste aanwezig. Een Duitse politieagent 
mag de weg afzetten en u aangeven 

een andere route te volgen om zo een 
gevaarlijke situatie te voorkomen. Stel 
dat u alle aanwijzingen van de Duitse 
agent negeert en daardoor de openbare 
orde verstoort, dan mag u zelfs door de 
Duitse agent worden aangehouden. 

•   In een winkelcentrum lopen een Duitse 
en een Nederlandse politieagent. De 
Nederlandse politieagent mag een 
bekeuring uitschrijven voor bijvoorbeeld 
verkeerd parkeren, de Duitse agent 
niet(!) Duitse agenten mogen sowieso in 
Nederland geen bonnen schrijven.

•   Bij een grote kermis ontstaat een 
vechtpartij. De aanwezige Duitse 
politieagent mag een stuk van het 
gebied afzetten en hij/zij mag ook op 
verzoek helpen met het aanbrengen van 
de handboeien. 

•   Bij een gezamenlijke verkeerscontrole 
mag een Duitse agent bij u een 
blaastest afnemen. Als blijkt dat u 
(vermoedelijk) teveel heeft gedronken, 
moet een Nederlandse agent het traject 
overnemen.

•   Als Duitse politiemensen een opdracht 
krijgen in Duitsland en de route via 

Nederland het snelste is, mogen zij over 
Nederlands grondgebied rijden, ook met 
zwaailicht en sirene.

Bovenstaande regels gelden ook voor 
Belgische politiemensen.

Waarom werken we zo intensief samen?
Iedereen profiteert van de open grenzen 
in Europa; bijvoorbeeld om te winkelen, 
tanken, of het zoeken van een baan. Maar 
helaas maken criminelen hier ook gebruik 
van. Ze breken soms in bij huizen in 
Nederland waarna ze ongezien met de buit 
naar Duitsland vertrekken.
Door intensiever samen te werken, 
kunnen politie en justitie de criminaliteit 
beter bestrijden. Dankzij internationale 
afspraken kunnen grensoverschrijdende 
achtervolgingen plaatsvinden, net als 
gemeenschappelijke patrouilles en 
controles en bijvoorbeeld uitwisseling van 
informatie. In het samenwerkend gebied 
zal dit een positief effect hebben op de 
veiligheid. 

Wilt u meer informatie? 
Dit kunt u vinden op www.postbus51.nl 
of op www.politie.nl 

De rechten en plichten van Duitse en 
Belgische politieagenten in onze regio
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Jeugdclubs
Speciaal voor kinderen en tieners 
organiseert Alcander (Tracee) 
activiteiten in de verschillende 
jeugdclubs in Maria-Gewanden.
De activiteiten verschillen per jeugdclub 
en zijn afhankelijk van de interesses van 
de jeugd. 

Het is altijd mogelijk om eerst samen met 
je ouders te komen kijken of het je wat 
lijkt. Daarna betaal je e 0,50 per keer dat 
je meedoet. 

Vooraf aanmelden hoeft niet; 
kom dus gewoon wanneer je zin hebt!

In het overzicht hieronder zie je op 
welke tijden er iets te beleven valt in 
de jeugdclubs. Als je vragen hebt kun je 
bellen naar Alcander tel.: 045.5230440

Maria-Gewanden / Kasteelbuurt 

•  Woensdagmiddag:  
15.00 uur -16.30 uur

• Speeltuingebouw aan de Wingerdweg
• Kinderen van 3 t/m 9 jaar
• Entree bedraagt e 0,50

Deze jeugdclub wordt begeleid door 
stagiaires en een beroepskracht van 
Alcander.
Tijdens deze middagen worden activiteiten 
voor de kinderen georganiseerd zoals, 
schilderen, knutselen, spelletjes doen, 
wandelingen maken enz. Er wordt 
spelenderwijs ook gewerkt aan de doelen 
van het jeugdwerk van Alcander; samen 
spelen, samen delen en samenwerken.

•  Woensdagavond: 
18.00 uur tot 19.30 uur

• Speeltuingebouw aan de Wingerdweg
• Kinderen van 10 t/m 15 jaar
• Entree bedraagt  e 0,50

Deze tienerclub wordt begeleid door 
een vrijwilliger, stagiaires en een 
beroepskracht van Alcander.

Het was druk in Basisschool de Vlieger 
op donderdag 28 februari, dat kwam 
doordat het hele college inclusief 
burgemeester van Gresel vragen van 
wijkbewoners wilden beantwoorden.
Alle buurtbewoners waren uitgenodigd 
vragen te stellen die men door het 
college beantwoord zou willen krijgen.
De van tevoren ingediende vragen 
werden op die avond, doordat er 
meerdere gelijk van strekking waren, in 
groepen behandeld. 

Het programma van de tieners wordt 
in overleg samengesteld en bestaat uit 
bijvoorbeeld schilderen, figuurzagen, 
spellen doen, biljarten, zwemmen 
enz. Ook wordt er aandacht besteed 
aan voorlichting zoals bijvoorbeeld de 
kindertelefoon.  

Maria-Gewanden / Steenberg

•   Maandagmiddag 
15.00 uur tot 16.30 uur

•  Speeltuingebouw speeltuin Maria-
Gewanden aan de Langstraat

• Kinderen van 3 t/m 10 jaar
• Entree bedraagt  e 0,50

Deze jeugdclub wordt begeleid door drie 
vrijwilligers en een beroepskracht van 
Alcander. 
Tijdens deze middagen worden          
activiteiten voor de kinderen 
georganiseerd zoals, schilderen, 
knutselen, spelletjes doen, wandelingen 
maken enz. Er wordt spelenderwijs ook 
gewerkt aan de doelen van het jeugdwerk 
van Alcander; samen spelen, samen delen 
en samenwerken.

BUURTBABBEL OP
28 FEBRUARI

Hierbij ging het om de vragen over:
-  de overlast van jongeren en stadsnomaden 
op verschillende plekken in de wijk

-  de groenvoorziening, zoals het bladafval, 
het snoeien van bomen en struiken, het 
onderhoud van het groen in het algemeen 
en hondenpoep

- de Buitenring en de Randwegproblematiek
-  het Huyzerveld met de problematiek 
van de eigendomsvraag van gronden 
niet behorend bij het eigendom van 
huiseigenaren

- de verloedering van gedeeltes van de wijk 
-  de doorgangen bij voetpaden voor rollators 
en kinderwagens die door hekwerken 

gescheiden zijn en die niet de juiste 
afmetingen zouden hebben. 

Positief werd opgemerkt dat men in een 
gedeelte van de wijk juist wel tevreden 
was over de gemeenteservice.

Belangrijk was dat indien er sprake is van 
enigerlei overlast dit gemeld kan worden 
bij de gemeente door het nummer van de 
servicelijn te bellen: 5604000.
Zou het probleem vervolgens niet naar 
tevredenheid opgelost worden, kan de 
buurtbewoner bij de Stichting Buurtbeheer 
Maria-Gewanden zijn probleem aankaarten. 
De stichting zal dan naar mogelijkheid 
alles in het werk stellen een oplossing te 
vinden.

Vragen die ter plekke niet beantwoord 
konden worden werden door B&W beloofd 
op korte termijn te behandelen.

In de pauze was er koffie met vla voor de 
aanwezigen en na sluiting van de avond 
werd alsnog de mogelijkheid geboden een 
bestuurder aan te klampen waar gretig 
gebruik van gemaakt werd.

Al met al een geslaagde Buurtbabbel.

Heeft U iets te melden? 
Bel dan het gemeentelijk 
servicenummer 5604000
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Veertig jaar oud en toch pas je 
tiende verjaardag vieren.  
Dat overkwam Korfbalvereniging 
Mariarade op 29 februari jl.

In de afgelopen 40 jaar kende de 
vereniging vele sportieve hoogte-, maar 
ook enkele dieptepunten. Toch wist 
de vereniging steeds opnieuw weer 
de rug te rechten en vol goede moed 
verder te gaan. Er zullen ondertussen 

weinig Hoensbroekenaren zijn die niet 
ooit hebben geprobeerd de korf te 
raken. Al was het maar op het jaarlijkse 
schoolkorfbaltoernooi dat in 2008 haar 
35ste editie viert. En hoewel de club niet 
meer de ambities heeft uit de jaren 70, 
weten ze menig tegenstander uit Limburg 
en Brabant in het veld achter zich te laten. 

De afgelopen jaren is de korfbalfamilie 
uitgebreid met de Mini’s en het G-team. 
KV Mariarade kende al een welpenteam 

voor kids van 4 t/m 6. Welpen maken 
op speelse wijze kennis met korfbal op 
speciaal aangepaste lage korfbalpalen.  
Ze spelen nog geen competitie. 
Belangrijkste is de eerste korfbalbeginselen 
te leren door samen spelletjes te doen. 
De Mini’s zijn nog iets jonger; 2 t/m 4 
jaar. Hier staat samen ravotten met of 
zonder bal voorop. Natuurlijk worden daar 
ook korven bij gebruikt, maar die staan 
niet centraal. De mini’s zijn gebaseerd 
op ouder-kind-korfbal. Elke mini neemt 
minimaal een ouder mee die net als de 
mini’s zelf in trainingspak komt en mee 
doet met de spellen. Goed voorbeeld doet 
volgen! Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.mariarade.nl 

Bijna even belangrijk als het korfbal zelf 
zijn de vele nevenactiviteiten die worden 
georganiseerd: feesten, darttoernooi, 
rommelmarkt, familietoernooi, dropping, 
speurtocht, playbackshow, spellenparcours, 
sinterklaas en paasactiviteit, 
knutselmiddagen enz. En elk jaar als 
afsluiting het jeugdkorfbalkamp en het 
jaarlijkse familieweekend met feestavond, 
bbq, familietoernooi en koppelschieten. 
Dit jaar wordt de lijst nog eens aangevuld 
met extra activiteiten in het kader van het 
jubileumjaar. 

Op 29 februari vierden de korfballers 
hun 10de en tevens 40ste verjaardag. 
Iedereen die zich betrokken voelde bij 
Maria-Gewanden en de korfbalvereniging in 
het bijzonder, was van harte uitgenodigd 
voor de receptie in het clubhuis aan 
de Jeugrubbe/Randweg te Hoensbroek 
Aansluitend was er een feestavond. 

Wil je meer weten over KV Mariarade, 
kijk dan op www.mariarade.nl 

Korfballers K.V. Mariarade vieren 
feest in Maria-Gewanden

Stille tocht
Iedereen wordt om 19.00 uur bij het 
Carbooncollege locatie St. Jan verwacht.
Om 19.15 vertrekt men in een stille 
tocht naar de markt, waar om 19.45 
bij het monument de dodenherdenking 
plaats vindt.

Medewerking:
Bij de dodenherdenking werken 
de fanfare Hubertus, het Breuker 
mannenkoor, Tineke Bröcheler en 
Dennis Stassen mee. Wethouder 
Offermans zal een korte toespraak 

houden en pastoor Nevelstein  
zal een gebed uitspreken.

Gemeenschapshuis 
Mariarade:
Na de herdenking lopen wij 
naar het gemeenschapshuis 
Mariarade waar een kop koffie 
geschonken wordt. 
Het geheel wordt 
georganiseerd door de 
Stichting buurtbeheer 
Mariarade Het is evenwel 
een activiteit, gesteund door 

Dodenherdenking op 4 mei
Een gezamenlijke activiteit van alle stichtingen 
Buurtbeheer uit Hoensbroek

alle Stichtingen Buurtbeheer van 
Hoensbroek. 

Eucharistieviering:
Voor de dodenherdenking is er ook een 
eucharistieviering om 19.00 uur in de 
kleine st. Jan.
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Senioren vieren feest 
in het MFC Gebrook

De 4 stichtingen buurtbeheer van 
het stadsdeel Hoensbroek hebben 
van 2005 t/m 2007 extra aandacht 
besteed aan de senioren.
Er heeft een onderzoek plaats-
gevonden onder  55+ers van 
Hoensbroek waaraan 1221 senioren 
hebben meegewerkt, ze zijn 
geënquêteerd door 70 vrijwilligers. 
Hiervan is een rapport gemaakt: 
“ouderen voor ouderen”.
Naar aanleiding van dit onderzoek 
hebben de stichtingen buurtbeheer 
van Dem Hoensbroek Centrum, 
Maria-Gewanden, Nieuw Lotbroek 
en Mariarade ieder in hun eigen 
buurt seniorenactiviteiten opgezet of 
uitgebreid.

Informatieboekje 55+ers Hoensbroek
Ook op stadsdeelniveau hebben de 
stichtingen buurtbeheer samengewerkt en 
dit heeft geleid tot het verschijnen van 
het Informatieboekje 55+ers Hoensbroek.
Op 14 april werd dit boekje gepresenteerd 
en verspreid onder alle 55+ers.
Wethouder Riet de Wit nam het eerste 
boekje in ontvangst en alle wethouders 

hebben samen met 200 vrijwilligers de 
boekjes rondgebracht.
Het College was erg enthousiast over deze 
actie en beloonde dit met een cheque. 

18 oktober 
In restaurant “de Eetkamer” werd aan 
ruim 160 senioren een 3-gangen maaltijd 
aangeboden met een eigen bijdrage van 
E 5,-. De stichtingen buurtbeheer 
trakteerde de mensen op een dessert.  
Het was een gezellige middag en er 
werden veel contacten gelegd en 
afspraken gemaakt om samen activiteiten 
te gaan doen zoals wandelen, sporten, 
kaarten enz.

Breuker Seniorenmiddag  
21 december
De 4 stichtingen hebben de prioriteit 
senioren afgesloten met een leuke middag 
voor de 55+ers van Hoensbroek, zij 
organiseerden een gezellige middag op 21 
december. 
Het feest werd gehouden in MFC Gebrook 
en was helemaal GRATIS.
Het programma dat aangeboden werd 
vond plaats van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Iedereen kreeg gratis koffie/thee, vlaai, 
hapjes en broodjes aangeboden. 
Breuker artiesten traden op waaronder 
Math Mertens, Franklin, D’r Wielly, 
Goochelaar Gijs, Simply Brass, Brooker 
Shanti Koor, Accordeonist Leo
Een groep vrijwilligers - vertegen-
woordigers van de 4 stichtingen 
buurtbeheer - organiseerden deze middag.
Deze activiteit wordt mede mogelijk 
gemaakt door Gemeente Heerlen, de 
Woningstichtingen de Voorzorg en 
Woonpunt en MFC Gebrook. Aan deze 
middag namen maar liefst 504 senioren 
deel. Over deze middag hoorden we alleen 
maar positieve reacties. 

In december 2007 kwam dus een einde 
aan de prioriteit Senioren die de 4 
stichtingen Buurtbeheer van het stadsdeel 
Hoensbroek zich van 2005 tot 2007 
stelden. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat 
de buurten stoppen met senioren-
activiteiten, integendeel de huidige 
seniorenactiviteiten die in de buurten 
plaatsvinden zullen ook in 2008 doorgaan 
en uitgebreid worden daar waar mogelijk. 

Wilt u meer informatie over 
seniorenactiviteiten die in uw 
buurt of in de andere buurten van 
Hoensbroek georganiseerd worden, 
kijkt u dan in het informatieboekje 
55+ers Hoensbroek of neem contact 
op met de stichtingen Buurtbeheer.

Gehandicapten-
voertuig

Onlangs kreeg ik de vraag 
hoe een bestuurder van een 
gehandicaptenvoertuig zich op de 
openbare weg moet gedragen. 

De bestuurder van het smalle en hoge 
gehandicaptenvoertuig - maximaal 
toegestane breedte 1.10 meter - mag 
volgens de wetgeving zelf zijn/haar plek 
op de weg bepalen. Deze voertuigen kun 
je dus overal tegenkomen, op de rijbaan, 
het fietspad en het trottoir of voetpad 
inclusief voetgangersgebieden. Dat is 
allemaal geoorloofd en ze mogen zelf 
kiezen! Ze mogen dus ook geparkeerd 
worden op het trottoir. Indien bestuurders 
van gehandicaptenvoertuigen van een 
voetpad of trottoir gebruikmaken 
of van het ene naar het andere 
voetpad of trottoir oversteken, 
zijn de gedragsregels betreffende 
voetgangers van toepassing. Een 
gehandicaptenvoertuig mag op 
een gehandicaptenparkeerplaats 
worden geparkeerd. De maximum 

toegestane snelheid van een dergelijk 
voertuig binnen de bebouwde kom is 30 
kilometer per uur en buiten de bebouwde 
kom 40 kilometer per uur. Tenslotte moet 
een dergelijk voertuig verzekerd zijn en een 
bromfietsverzekeringsplaatje voeren. Indien 
U vragen heeft over het gebruik en gedrag 
van gehandicaptenvoertuig kunt U altijd 
contact opnemen met de politie.
-Paul Kersjes-   

Lampionnenoptocht 
en vuurwerk op 
Koninginnedag

Alle kinderen uit 
Hoensbroek kunnen 

meedoen!

Om 21.00 uur krijgt ieder kind 
een lampion op de Markt daarna 
gaan we samen met de ouders in 
optocht met onze lampion naar 
de droomvijver, de fanfare St. 

Hubertus zal voor muziek zorgen.
Om tien uur begint dan een groot 

vuurwerk bij de droomvijver.

De route van de 
lampionnentocht

Vanaf het startpunt op de Markt 
lopen we via de Hoofdstraat 

en de Schuureikenweg naar de 
Klinkerstraat

De organisatie is in handen van de 
stichting buurtbeheer Mariarade.
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Speeltuin *MARIA-GEWANDEN* 
opent haar seizoen 2008 op 

paaszaterdag 22 MAART.
De openingstijden zijn:

tijdens de schoolvakanties iedere dag van 13.00 uur tot 18.00 uur,
buiten de schoolvakanties iedere dag open van 14.30 uur tot 18.00 uur, 

zaterdags van 13.00 uur tot 18.00 uur,
zon en feestdagen gesloten.

De entree prijzen voor 2008 zijn:
e 1.50 dagentree, 

seizoenskaart 15.00 euro.

Versnaperingen zijn verkrijgbaar in het winkeltje tegen dezelfde prijzen 
als vorig jaar.

Feestelijke seizoensopening op 22 maart

Wij openen zaterdag 22 maart met de zilveren eieren rapen, waaraan een prijsje is 
verbonden. Wie de gouden sleutel vindt mag de speeltuin openen met een prijsje aan 

verbonden. Ieder kind krijgt hierna een surprise.
Bij de opening rijdt een echt treintje door de straten, voor ieder kind gratis.

Op het terras kan men paaseieren, en paasbrood eten.
U, kunt u zich dan ook laten inschrijven voor een seizoenskaart voor het jaar 2008.

De speeltuin staat of valt met uw steun. U kunt ook sponsoren.
Als u weet hoeveel speeltuinen het moeilijk hebben met het vinden van 

bestuursleden, beheerders en vrijwilligers. In de speeltuin is altijd werk, toestellen 
repareren, verven, zand onder de toestellen, grasmaaien enz.

Dus mensen met veel vrije tijd laat u zien. U kunt altijd terecht bij de beheerder.
Wij hopen u op paaszaterdag te mogen begroeten, met voor 2008 beter weer dan in 

2007.

De speeltuin Maria-Gewanden is van 22 maart tot medio september open.

Namens het bestuur: De beheerders JAN+LOUISA UBACHS.

Thee drinkende vrouwen 
hebben minder risico op 
hart- en vaat ziekten.

Vrouwen die veel thee drinken, lopen 
een minder grote kans op het krijgen 
van dichtgeslibde vaten. Daarmee gaat 
ook het risico op hart- en vaatziekten 
omlaag. 

Uit een groot Frans onderzoek komt 
naar voren dat drie koppen thee per dag 
de vaten schoon blijkt te houden. Bij 
vrouwen, wel te verstaan. Bij mannen 
trad dit gunstige effect niet op; de 
onderzoekers hebben nog geen idee 
waarom dit zo is.

In totaal zijn ruim vierduizend vrouwen 
van gemiddeld 79 jaar onderzocht. Van 
degenen die geen thee dronken, had 44 
procent last van plaque in de bloedvaten. 
Bij degenen die meer dan drie koppen 
thee per dag dronken, was dat bij 33,7 
procent het geval. 

Er is niet onderzocht welke types thee 
een positief effect hebben op de vaten. 
Thee in het algemeen blijkt vettige 
aanslag en andere vormen van plaque op 
te lossen.

Rommelmarkt 
Korfbalvereniging Mariarade

zondag 13 april 2008
Van 10.00 - 16.00 uur

op het sportveld van 
Korfbalvereniging Mariarade 

aan de Randweg in 
Hoensbroek
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KORFBALVERENIGING MARIARADE

Rommelmarkt
ZONDAG 13 APRIL 
Tijd: 
van 10.00 – 16.00
Op het sportveld/kantine 
K.V. Mariarade aan de 
Randweg in Hoensbroek

Op zondag 13 april heeft de korfbalvereniging weer haar jaarlijkse 
rommelmarkt op haar veld aan de Randweg in Hoensbroek. 
Ingang tegenover de Zandbergsweg

Heeft u voor ons nog rommelmarktspullen en wilt u ze kwijt 
dan kunnen wij ze bij u op komen halen. Bel voor een afspraak 
om de spullen op te halen: Sjef Bolech 045-5225927 

Carnaval op 
basisschool de Vlieger
Het was weer feest, Janneke Grolleman was de prinses en 
Jamie Quadackers was de prins tijdens de carnaval.  
De kinderen van basisschool de Vlieger hebben uitbundig feest 
gevierd tijdens de kinderoptocht op zaterdag 2 februari. 
Het weer werkte goed mee de zon liet zich van zijn beste kant 
zien, anders dan tijdens de grote optocht van Hoensbroek op 
maandag toen het voortdurend regende. Op de foto staan ze 

samen met stadsprins Jorit van Hoensbroek.  

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  
Vuilwaterwacht: 0800-0341  
     
Storingsnummers:    
Elektriciteit/gas (dag en nacht): 0800-0004  
Kabel (dag en nacht): 0800-1682  
Water (dag en nacht): 0800-0233040  
     
Telefonische hulpdiensten:    
Kindertelefoon 
(dagelijks 14.00-20.00): 0800-0432  
Korrelatie (e 0,10/min): 0900-1450 
                         teksttel. 030) 276 30 30  
SOS Telefonische Hulpdiensten 
(e 0,05/min): 0900-0767  

Schouwen in de wijk
Ook dit jaar zullen wij in samenwerking met de gemeente een 

aantal schouwen organiseren.

Wilt U meedoen?
Geef U dan op via info@mariagewanden.nl of 045 5234400


