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IN DIT NUMMER O.A.:

Op vrijdagavond 21 november was het 
zover. Vele uren, dagen en maanden is 
er hard gewerkt aan het boek over de 
geschiedenis van onze wijk.

Veel buurtbewoners hebben op zolder, in 
laden van kasten gezocht om oude foto´s 
te verzamelen. Veel gesprekken zijn er 
gevoerd en indien mogelijk in archieven 
gecontroleerd waardoor de geschiedenis 
van onze wijk duidelijk werd. Dank zij de 
SRL, Patisserie Jack Heesen en Buurtbeheer 
zijn vervolgens de nodige middelen 
binnengekomen om het boek financieel 
haalbaar te maken, onze dank daarvoor.

prachtig dOcument
Het boek mag er zijn, een prachtig 
document waar menig uurtje in gelezen kan 
worden hoe onze wijk is ontstaan en hoe 
de bewoners er geleefd hebben.
De presentatie op vrijdag 21 november 
werd geleid door Tom van Slooten directeur 
van Rijckheyt, het Thermenmuseum en 
kasteel Hoensbroek, het eerste boek werd 
door hem aan onze buurtwethouder Cor 
Duijf overhandigd die vervolgens een 
boek aan Pé Diederen wethouder van 
cultuur gaf, natuurlijk kregen vervolgens 
Jo Brassée, de schrijver van het boek, 
Roelof Braad, Rijckheyt, Paul Borger 

Het boek over Maria-Gewanden
             Terschuren is uit!!

Heemkundevereniging Hoensbroek, Paul 
Vievermanns, Stichting Buurtbeheer 
Maria-Gewanden, Els Ermers voor het 
werk van haar en representatief voor alle 
bewoners die bijgedragen hebben, en Jo 
Hermanns die veel research verricht heeft, 
allemaal een boek. Angeline Smits van de 
Engelensael zong een prachtig dialectlied 
en Jo Brassée stelde een diapresentatie 
voor met oude foto´s uit de wijk. 
Na de presentatie kon iedereen een boek 
kopen of degenen die ingeschreven hadden 
konden hun boek afhalen.

het is nu nog te koop voor E 14,95 bij 
de readshop aan de Kouvenderstraat in 

hoensbroek. als u een exemplaar wilt 
hebben moet u er wel snel bij zijn, de 
oplage is beperkt! 

De personen op de poster zijn modellen.
Lees het artikel op pagina 7           >>
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Soms lijkt het er inderdaad op dat 
anderen “alles” krijgen en u niets.
Veel ouderen hebben recht op financiële 
tegemoetkomingen, maar maken daar 
niet altijd gebruik van. dat is jammer. 
Sommige ouderen hebben het niet 
breed. er bestaan allerlei regelingen 
waarmee u geld kunt besparen, 
bijvoorbeeld zorg-en huurtoeslag of 
kwijtschelding van waterschaps-en 
gemeentelijke belastingen.

in de buurtwinkel 
kunt u met veel 
vragen terecht
Op dinsdag is spreekuur van  
11.00 tot 12.00 uur van de  

Stichting Buurtbeheer maria-
gewanden (SBmg). 

tijdens dit spreekuur kunt u met 
al uw vragen over de buurt komen, 
SBmg zal alles in het werk stellen 

uw vragen te beantwoorden en  
te bemiddelen daar waar het 

mogelijk is.
 

het adres van de Buurtwinkel is: 
Baron van hövellplein 19 vlakbij 

kasteel hoensbroek.

a L c a n d e r
Waarom krijgen anderen wel 
“alles”vergoed en ik niet?

advies
Alcander en Impuls zijn 
welzijnsorganisaties in Heerlen en 
Kerkrade.
Wij streven er naar dat ouderen, die recht 
hebben op bepaalde vergoedingen, deze 
ook ontvangen. Wij kunnen u helpen.

Vergoedingen
Vanaf 1 november 2008 zal het project 
“inkomensondersteuning”van start gaan.
Indien u dit wenst zal onze vrijwillige 
medewerker u thuis bezoeken en samen 
met u een vragenlijst invullen. Via deze 

De Meditatiegroep begint weer!
Velen hebben mij gebeld en dat heeft mij weer de kracht gegeven

Lieve mensen,

na een brute inbraak in mijn woning in 
augustus waarbij alle meditatiepapieren 
zijn meegenomen, ben ik weer zo ver 
en heb nieuwe meditaties geschreven. 
Wij kunnen weer van start gaan, en 
hopen dat iedereen de draad weer zal 
oppakken. Velen hebben mij gebeld en 
dat heeft mij weer de kracht gegeven 
om door te gaan. Dank je wel voor 
jullie steun en vertrouwen hier in. Wij 
starten weer op woensdag 19 november 
in het gebouwtje aan de schuinstraat 2a 
gelegen naast de speeltuin.

Iedere nieuwkomer is welkom. 
groetjes astrid

Hallo allemaal,

Mijn naam is Cindy, ik ben de 
eigenaresse van Leuk, feestjes-
evenementjes-workshopjes en ik ben 
jullie nieuwe buur op Hoofdstraat 376 
in Maria-Gewanden.

Ik heb een zaak speciaal gericht op 
kinderen van 2 - 12 jaar.
Het is mogelijk op in de aangeklede 
ruimte aan de hoofdstraat een feestje 
op thema te houden. Daarbij het ik aan 

alles gedacht van verkleden, schminken, 
spelletjes spelen, knutselen tot aan 
snoepen en lekker eten toe.

Wil je liever een partijtje aan huis, ook 
dit is mogelijk. Je kunt me inhuren voor 
een feestje of evenementje en ik zorg 
dan dat de kinderen zich geen moment 
vervelen.

Ook voor een workshop ben je hier aan 
het goede adres, een aantal middagen in 
de maand organiseer ik knutselworkshops 
voor de kids.

En natuurlijk mogen we leuke cadeautjes 
niet vergeten, deze vind je en kun je 
kopen in de winkel van Leuk.

Wil je meer over mij en Leuk weten, 
kom dan eens een keer langs om een 
kijkje te nemen of ga naar de site:
www.leuk-voorkinderen.nl

Groetjes, Cindy

lijst kan worden uitgerekend of u recht 
heeft op vergoedingen of kwijtscheldingen. 
Tevens worden dan de juiste formulieren 
aangevraagd, die later samen met u 
worden ingevuld.

alles wat tijdens het bezoek besproken 
wordt is vertrouwelijk.

aanmelden
Indien u zich wilt aanmelden voor 
een huisbezoek van onze vrijwillige 
medewerker of eerst meer informatie 
wenst, kunt u contact opnemen met:

Groene Boord 21a, 6411 GE Heerlen
Telefoon 045-400 44 55
Mevrouw Elmie Bastiaens

Impuls
St.Pieterstraat 143 , 6463 CS Kerkrade
Telefoon 045-567 99 99
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Buurtbewoners vinden dat met name 
het gedeelte maria-gewandenstraat 
vanaf de ringhof tot aan de Vlieger het 
groenonderhoud beneden de maat is. 
hierover het volgende.

Laatst zijn alle bomen geinspecteerd langs 
het Mijnspoor, dus vanaf de Akerstraat 
Noord tot aan het kamp. Dit is een visuele 
inspectie door een gespecialiseerd bedrijf 
dat in de rest van Hoensbroek ook alle 
inspecties heeft uitgevoerd (in 2006-
2007). Dan wordt er bekeken hoe de 
onderhoudsstaat van de bomen is en welke 
maatregelen de gemeente moet treffen om 
het weer goed te krijgen. Deze inspectie 
is tot stand gekomen omdat in de ibor 
schouw naar voren was gekomen dat het 
onderhoud aan de bomen verbeterd moest 
worden. 

Bij een voorinspectie op het gedeelte 
Mijnspoor langs de Maria-Gewandenstraat 

GRoENoNDERHouD MIJNSPooR 
MARIA-GEWANDENSTRAAT

bleek al dat er in het kader van de 
veiligheid een aantal bomen tussenuit 
moeten. Er wordt gewacht op het gehele 
inspectierapport voordat acties worden 
ondernomen.
uit de inspectie bleek ook dat voor het 
gedeelte Mijnspoor in Maria-Gewanden, 35 
bomen slecht zijn en verwijderd dienen te 
worden. De kapaanvraag hiervoor moet nog 
gedaan worden.

De gemeente wil graag het beeld van het 
Mijnspoor als groenlint behouden, dus daar 
waar mogelijk worden ook nieuwe bomen 
terug geplant. Dat zal overigens niet altijd 
een goede optie zijn want op sommige 
locaties kunnen beter een paar bomen 
weggehaald worden (dunnen) zodat andere 
bomen in zijn volle glorie beter tot hun 
recht komen.

Het Mijnspoor is een groenlint dat de 
gemeente als `natuurlijk groen` beheert. 

in 2007 heeft heel heerlen voor de 
eerste keer kunnen genieten van het 
Open podium. 
harmonieën, koren, dansgroepen, 
vechtsport, basketbal, voetbal, bridge, 
gedichten en nog veel meer: het was te 
zien, te horen en te beleven in en om 
het parkstad heerlen theater.

Dit succes willen we op 21 juni 2009 
herhalen. Daarom staan op die dag niet 

de wijk of buurt kunnen samen werken aan 
een presentatie, optreden of productie.

meedOen aan deZe tWeede editie? 
Gezelschappen, verenigingen en 
organisaties van Heerlen, wij roepen u op 
om uw talent te laten zien aan elkaar en 
aan het publiek!!!. of het nu gaat om dans, 
zang, sport, fotografie, muziek, bridge, 
toneel, dart, handwerken of een bijzonder 
ander talent. Wilt u andere Heerlenaren 
verrassen met een presentatie of act, meldt 
u dan aan. Niets is te gek, bijna alles kan.
  
Kijk op www.openpodium.heerlen.nl  
voor het deelnameformulier, informatie 
over het samenwerken met andere groepen 
en de lijst met contactpersonen. Gaarne 
zo spoedig mogelijk aanmelden, de 
sluitingsdatum voor inschrijving wordt op 
www.heerlen.nl bekendgemaakt.
De organisatoren nemen daarna weer met 
elke aanmelder contact op om precieze 
afspraken te maken en een programma 
samen te stellen.

Hebt u in 2007 ook meegedaan en heeft 
u suggesties om het evenement verder 
te perfectioneren? Schroom niet en bel 
ons op 045-5603924 of stuur een mail 
naar openpodium@heerlen.nl mailto:
openpodium@heerlen.nl

Deze dag wordt georganiseerd door 
de Heerlense Buurtorganisaties in 
samenwerking met de gemeente Heerlen 

Dit is een keus die de gemeente heeft 
gemaakt. Dit houdt in dat het niet zo 
intensief onderhouden wordt als de overige 
plantsoenen in de buurt. Zowel in de 
ibor schouw als de knelpuntenschouw 
is niet naar voren gekomen dat het 
groenonderhoud minder is dan het 
vastgestelde ambitieniveau (behalve de 
bomen op het Mijnspoor). In dit kader gaat 
de gemeente het onderhoud dan ook niet 
intensiveren. 

uiteraard zijn er altijd uitzonderingen. Als 
er een knelpunt is dan hoort de gemeente 
dat graag. overigens kunnen bewoners 
altijd de servicetelefoon 045 5604000 
van de gemeente bellen. Dan wordt ook 
medegedeeld wat de mogelijkheden en 
onmogelijkheden zijn.

ook is bekend dat er redelijk wat gras 
groeit tussen de klinkers op de Maria-
Gewandenstraat. overigens alleen naast 
Basisschool de Vlieger. Dit wordt altijd 
met een onkruidbestrijdingsmiddel 
doodgespoten. Tussentijds zal het gras 
weer opduiken omdat dit weggedeelte 
weinig bereden wordt.

Open podium 2009
alleen de deuren van het theater open 
maar zijn ook de podia beschikbaar voor 
alle inwoners van de stad.
Het thema van deze dag is: Meedoen, 
ontmoeten en ( trachten) Samen (te) 
Werken. ”Samenwerken” tussen sport & 
sport, sport & cultuur, cultuur & cultuur. 
Van stoere rap, vette streetdance acts, 
theater, toneel, zang of dans. Van klassiek 
tot hedendaags, alles mag en kan. 
Verenigingen, groepen of kunstenaars uit 
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in het verleden zijn vanuit deze buurt 
vaker bij buurtbeheer en de gemeente 
vragen gesteld over de situatie van 
de Stichting gemeenschapsbelangen 
huyzerveld.

Deze stichting moet de grond beheren die 
niet van de gemeente Heerlen is maar een  

huiselijk geweld raakt 
ons allemaal

gemeenschapsbezit van bewoners in het 
Huyzerveld.
Door het wegvallen van het bestuur is 
deze stichting slapende geworden en is 
er vanuit de wijk geen gemeenschappelijk 
beheer meer.
Het ging bij de genoemde problematiek 
over het snoeien of kappen van bomen, 

het onderhoud aan de riolering en andere 
inrichtingen.

De avond was georganiseerd door de 
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden  
die samen met stadsdeelcoordinator  
dhr. E. Hodes en de jurist dhr. J. Beckers, 
beiden van de gemeente Heerlen een 
bemiddelende partij vormden.

Duidelijk is geworden dat de gronden 
niet door de gemeente Heerlen zullen 
worden overgenomen, maar de gemeente 
welwillend staat om de bewoners voor een 
keer te helpen bij het opruimen van het 
snoeisel.

Positief was dat men weer gaat nadenken 
om de buurtvereniging het Kraaiennest 
weer nieuw leven in te blazen om zo de 
gemeenschapszin te vergroten.

De bewoners hebben op deze avond 
duidelijkheid gekregen hoe de gemeente 
staat tegenover de problematiek. 

Het vervolg zal zijn dat alle bewoners 
nogmaals schriftelijk op de hoogte 
gebracht zullen worden van het een en 
ander.  

WAT Is HUIsElIjk GEWElD?
Huiselijk geweld is geweld dat door 
iemand uit de huiselijk- of familiekring 
van het slachtoffer wordt gepleegd. De 
dader kan een partner, een ex, een ouder, 
een kind of een huisvriend(in) zijn. 

Huiselijk geweld is een breed begrip, waar 
veel verschillende vormen van geweld 
onder vallen. Het gaat om:

•  fysiek geweld (zoals slaan, bijten aan de 
haren trekken en schoppen)

•  seksueel geweld (zoals aanranden, 
verkrachten maar ook ongewenst 
confronteren met pornografisch 
materiaal)

•  psychisch geweld (zoals bedreigen, 
stalken, beledigen, intimideren, 
treiteren, verwaarlozen en vals 
beschuldigen).

Ook de relatie tussen dader en slachtoffer 
verschilt vaak. In de meest voorkomende 

gevallen gaat het om geweld tussen (ex-) 
partners of mishandeling van kinderen, 
ouderen of gehandicapten.

WAT zIjN DE EffEcTEN?
Huiselijk geweld is de meest voorkomende 
vorm van geweld. Het is ook een zeer 
ernstige vorm, juist omdat het zich 
voornamelijk afspeelt in de huiselijk sfeer. 
Het slachtoffer voelt zich thuis niet meer 
veilig en familie of bekenden merken vaak 
niets van wat zich achter gesloten deuren 
afspeelt.
Daarnaast maakt de relatie tussen 
het slachtoffer en dader het voor het 
slachtoffer moeilijk om in te grijpen. Er is 
sprake van afhankelijkheid, loyaliteit en 
liefde, ondanks het geweld en de angst. 
Dat maakt het extra moeilijk om hulp te 
gaan zoeken.

WAT TE DOEN?  
Het is van belang de signalen te 
herkennen die duiden op (toekomstig) 
huiselijk geweld:

HIj / zIj
• is snel jaloers
• is eerst agressief en dan weer lief
• behandelt je als zijn/haar bezit
• maakt thuis dingen kapot
• belooft steeds dat het niet meer gebeurt
• slaat je, of zegt je te willen slaan
•  laat je dingen doen die je niet wilt, ook 

seksueel
• vernedert je waar anderen bij zijn
• bedreigt je voor geld
•  wil jou op allerlei manieren laten weten 

dat hij/zij de baas is
•  wil altijd weten waar je bent en wat je 

doet

HUIsElIjk GEWElD Is NIET NORMAAl. 
Neem daarom de verantwoordelijkheid: 
voor uw eigen veiligheid en die van een 
ander. 
Want huiselijk geweld raakt ons allemaal.

MElD HUIsElIjk GEWElD: 
DIT kAN UITERAARD OOk 

ANONIEM

steunpunt Huiselijk Geweld zl
0900 – 1262626 

www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Bewonersavond Huyzerveld.
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Huishoudens met een inkomen van 
maximaal 120% van het sociaal 
minimum komen in aanmerking voor een 
eindejaarsuitkering van
E 50,- per huishouden.

U komt hiervoor in aanmerking als uw netto 
inkomen per maand niet hoger is dan de 
volgende bedragen:
-  Gehuwden/samenwonenden van 23 tot 65 
jaar maximaal E 1.457,75

-  Alleenstaande ouders van 23 tot 65 jaar 
maximaal E 1.311,98

-  Alleenstaanden van 23 tot 65 jaar 
maximaal E 1.020,43

-  Gehuwden/samenwonenden van 65 jaar en 
ouder maximaal E 1.531,42

-  Alleenstaande ouders van 65 jaar en ouder 
maximaal E 1.376,65

-  Alleenstaanden van 65 jaar en ouder 
maximaal E 1.116,19

Voor huishoudens met personen onder de 
23 jaar gelden andere bedragen. Ook gelden 
er andere bedragen als er bij u werkende 
kinderen van minimaal 21 jaar of andere 
mensen inwonen. De gemeente kan u 
vertellen wat dan voor u geldt.

Hoe kunt u aanvragen?
Het recht op de eindejaarsuitkering wordt 

ROUW EN VERlIEs
 Rouw ontstaat als reactie op het 
verlies van iemand die grote betekenis 
voor je had. Rouwen is een proces. In de 
eerste maanden na overlijden zijn er vaak 
allerlei praktische zaken te regelen. Je 
moet, al of niet verdoofd door verdriet, 
zien te overleven.                            

 Daarna, mogelijk na een half jaar, 
komt een tijd dat je leven ogenschijnlijk 
weer op orde is. Of jouw omgeving 
verwacht dat de tijd van verdriet maar 
voorbij moet zijn. Maar misschien voel 
je diep in jezelf juist het tegendeel. Je 
verlies is niet voorbij, het houdt je bezig 
en houdt je vast. Hoe ga je dan verder in 
je leven?              

GEspREksGROEp
Niet iedereen kan en wil hiervoor altijd 
terugvallen op vrienden, familie of 
kinderen. Daarom  start het Groene Kruis 
een gespreksgroep. Onder deskundige en 
zorgvuldige begeleiding kunt u in een 

kleine groep ervaringen uitwisselen.

 Ook mensen die het feit op zich al 
verwerkt hebben, maar nog niet goed 
weten hoe ze invulling moeten geven aan 
hun nieuwe leven, passen goed in deze 
gespreksgroep. Deze komt 1 x in de 14 
dagen bij elkaar.                                    
                                                     
 ER zIjN 8 bIjEENkOMsTEN
 De groep wordt begeleid door Truus 
Peters, aangesloten bij de LSR (landelijke
stichting rouwverwerking) en de 
EKR(Elizabeth Kübler Ross). Voorafgaand 
aan de start van de gespreksgroep zal met 
elke deelnemer een kennismakingsgesprek 
plaatsvinden. Minimum leeftijd 50 jaar. 
Minimaal 8 deelnemers, maximaal 10.  
Bij meer aanmeldingen start er een  
2e groep.

plAATs:
Heerlen, op woensdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur in het Patronaat, 
Sittarderweg te Heerlen.

kOsTEN: 
De kosten van deze gespreksgroep zijn 
E 20,00 p.p. Leden van de Groene Kruis 
vereniging Heerlen-Hoensbroek betalen 
E 5, per persoon. Niet leden kunnen 
voor E 7,- lid worden van de Groene 
Kruisvereniging en betalen dus in totaal 
E 12,00

AANMElDEN:
Voor meer informatie en aanmelding kunt 
u tot 5 oktober a.s. contact opnemen met 
Truus Peters. Tel. 045-5713451.  Als zij 
niet aanwezig is kunt u een boodschap 
inspreken.  
U wordt dan zo spoedig mogelijk 
teruggebeld.

EMAIl: 
truuspeters@licht-spoor.nl

Gespreksgroep Verliesverwerking en Rouw

Vrijwilligers 
gezocht !!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers, die onze revalidanten 

intern willen begeleiden van en naar 
de therapieën.  

Bent u een of meerdere dagdelen 
per week beschikbaar en hebt u 

interesse ?

Voor meer info:
 Stichting revalidatie Limburg

Zandbergsweg 111
6432 cc hoensbroek

e-mail: 
internvervoerhrc@srl.nl

coördinator Vrijwilligerswerk
(045-528)2262 /2215

perSBericht

41e Kerst-Inn Parkstad Limburg
Op 25 december vindt in het Parkstad Theater Heerlen (ingang zijde Homerusstraat) 

weer het gezelligste winter totaal evenement van Limburg plaats. 

Tussen 12.00 en 22.00 uur vind het doorlopend programma plaats, met optredens, 
workshops, activiteiten voor jong en oud en nog veel meer.

Voor deelname aan het traditionele kerstontbijt (kosten E 2,50) om 11.00 uur of het 
diner om 16.00 uur (kosten E 16,00) dient u vooraf te reserveren, tel. 045-5751361 of 

043-3629099 of kerstinnparkstadlimburg@live.nl.

kortom, proef de unieke sfeer en bezoek  
de kerst-Inn, want… kerst vier je samen!

bepaald aan de hand van uw inkomen op  
1 november 2008. U kunt de toeslag 
aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2009. 
Als u een bijstandsuitkering voor levens-
onderhoud heeft, hoeft u geen aanvraag in 
te dienen. De eindejaarsuitkering wordt dan 
automatisch voor het einde van het jaar 
overgemaakt. Als dat niet het geval is,  
kunt u een aanvraagformulier invullen.  
U vindt dit formulier op:  
www.uitkeringsloket.heerlen.nl.  
Ook kunt u het formulier opvragen bij de 
afdeling Werkgelegenheid en Sociale zaken, 
tel. 045 - 5604333. Hier kunt u ook terecht 
als u vragen heeft. De afdeling is bereikbaar 
op werkdagen tussen 9.00 uur en  
16.00 uur. Kijk voor meer informatie  
over de eindejaarsuitkering ook eens op:
www.50eurovoorminima.nl.

Vraag uW 
eindejaarSuitKering 2008 aan
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De rioolwerkzaamheden
in Maria-Gewanden

een hele periode is er gewerkt aan 
onze riolen, eerst zijn er mensen bezig 
geweest om met robotcamera´s de 
kanalen onder de grond te bekijken op 
lekkages, wortelbreuk, verzakkingen en 
verstoppingen.

Het lag er aan wat vastgesteld werd dat 
er moest gebeuren, bij een verstopping 
moest eerst de hogedrukspuitwagen er aan 
te pas komen, ook als voorbereiding op 
de reparaties moest natuurlijk alles mooi 
schoon zijn.
Rioolputten die verzakt waren of tussen de 
begroeiing onbereikbaar waren moesten 
gerepareerd of bereikbaar gemaakt worden

In oktober werd dan begonnen met 
reparatiewerkzaamheden dit duurt nog tot 
eind november en misschien bij nawerk tot 
december. 

 Wat werd er zoal ingezet? 
Aan personeel en materieel was dat:
•  reinigingsunits (spuit- en zuigwagens of 

combi), 
• inspectieunits, 
•  reparatieunits (vrachtwagen) en een 

freesunit
 
Eerst werd dus gereinigd en geinspecteerd
Daarna kon begonnen worden met het 
renoveren van de rioleringen dat er als 
volgt uitzag:
*  Het freeswerk voor verwijderen obstakels 

( hierdoor verbetert de afvloeiing  in 
de buizen en dus de capaciteit van de 
rioleringsbuizen) 

*  Dan het plaatsen van deelreparaties 
ter plaatse van lokale gebreken in de 
riolering. Hierbij moet u denken aan 
lekkende voegverbindingen, gescheurde 
buizen, aangetaste buizen. Deze 
deelreparaties worden uitgevoerd met 
onze eigen kous, de INNERFIX (R). 
Hierdoor wordt de waterdichtheid  en 
de  stabiliteit  van de rioleringsbuizen 
hersteld. In totaal waren er een 140 -tal 
INNERFIX(R) te plaatsen.

*  Vervolgens het plaatsen van 
deelreparaties INNERFIX LR(R). LR 
staat voor lateral repair. Hierbij worden 
de huis- en kolkaansluitingen op de 
hoofdbuizen hersteld. Deze zijn vaak niet 
meer helemaal waterdicht en dmv van 
deze reparatie wordt dit verholpen. Dit 
systeem staat ook wel bekend als het 
‘hoedje’, omdat de reparatie lijkt op een 
hoge hoed zonder bovenkant. In totaal 
zijn er 70 van deze reparaties voorzien.

 

Het mooie van dit soort werkzaamheden 
is dat er voor de bewoners weinig of geen 
overlast  was. Alle reparaties werden 
uitgevoerd zonder te graven. Het enige 
dat de bewoners te zien kregen was een 
bestelwagen of een vrachtwagen in de 
straat, maar alles gebeurde onder grond. 
De reparatiefirma werkt altijd via de 
rioolputten, waarvan men de deksels in de 
straat kan zien. Deze moeten dus steeds 
voor het bedrijf toegankelijk zijn. 

 
de firma dankt de bewoners voor hun 
begrip bij de werkzaamheden.

Riolen dicht door 
oliebollenvet
Rond oud en nieuw stijgt het aantal 
rioolverstoppingen. frituur- en 
oliebollenvet dat in de gootsteen 
of het toilet wordt gegooid, is een 
van de grootste veroorzakers van 
verstoppingen in het riool. 

“Iedereen die iets met het riool te 
maken heeft, roept mensen dan ook 
op om het vet niet via het riool af te 
voeren. Het vet stolt in het riool, wat 
voor opstoppingen zorgt en kosten met 
zich meebrengt. De gemeente Utrecht 
becijferde eerder dat er jaarlijks 

zeshonderd opstoppingen in het 
gemeentelijke riool zijn. 

Het zou ieder jaar een ton kosten om 
de storingen te verhelpen. behalve 
frituurvet zorgen reinigingsdoekjes, 
maandverband, motorolie, kleding, 
condooms en stoma’s voor de nodige 
problemen. 

Gestold frituurvet kan met het huis-
houdelijk afval worden meegegeven. 
Om het uit de pan te halen, kan deze 
even worden opgewarmd. Vloeibaar 
vet, dat ook voor opstoppingen zorgt, 
kan eerst in een oud melkpak worden 
gedaan.

Kerstbomen
uw kerstboom wordt op 10 januari 
door rd4 opgehaald.

als u de kerstboom voor deze dag
aftuigt raden wij u aan deze boom
niet op straat of in de groenvoor-
ziening te leggen. de laatste jaren 
zijn door rondslingerende kerstbomen 
enkele branden ontstaan. 

dus voor uw eigen veiligheid: 
Leg uw kerstboom niet 

te vroeg op straat!



- 7 -

Dit uiteraard met toestemming van 
gemeente Heerlen, de politie en de 
Speeltuin.

Wij als Speeltuin mariageWanden 
willen hierbij iedereen in onze wijk 
en daarbuiten bedanken voor de gulle 
bijdragen.

Een bijdrage van VKC 89 RooLANT parket, 
SCHoPLA enz. Deze hele operatie 4-
daagse heeft in het geheel 601.50 euro 
opgebracht, die de beheerder samen met de 
twee dames naar de bank heeft gebracht. 
Tevens heeft een persoon, die onbekend 
wilde blijven, 160 euro gestort op de 
rekening van de speeltuin.

Uiteraard hebben wij de dames in de 
bloemetjes gezet, met een hartelijke dank 
je wel.

jongeren op een speciale website waar 
jongeren op een speciale manier worden 
gewezen op de risico’s van vuurwerk en 
de regels die bij vuurwerk horen. Halt-
medewerkers verzorgen op verschillende 
scholen vuurwerkvoorlichting met behulp 
van speciaal lesmateriaal.

Door de politie en de gemeentelijke 
handhavers zal direct en onomwonden 
worden opgetreden tegen het te vroeg 
afsteken, het bezit van illegaal vuurwerk 
en het veroorzaken van overlast. Er zullen 
gerichte controles plaats gaan vinden.

GEpAkT EN DAN …. ?
Vanaf 15 december krijgen jongeren die 
gepakt zijn voor het te vroeg afsteken of 
het bezit van illegaal vuurwerk een ‘rode 
kaart’ en worden daarmee doorverwezen 
naar Halt. Zij zullen zich moeten melden 

Mooi, maar ook zeer gevaarlijk en 
vaak hinderlijk. Vuurwerk heeft vele 
kanten, maar zal ook dit jaar weer 
massaal worden afgestoken.

Jaarlijks vinden heel veel ongelukken 
plaats door vuurwerk. De gevaren van 
vuurwerk mogen daarom niet onderschat 
worden! Vaak gebeuren ongelukken met 
illegaal vuurwerkmateriaal.
Naast ongelukken is er ook overlast. 
Vuurwerk dat wordt afgestoken buiten de 
toegestane periode is hinderlijk! Vooral 
jongeren laten vroegtijdig vuurwerk 
knallen in tunnels, flatportalen of in 
winkelcentra. Oudere mensen, kinderen 
en dieren zijn nogal eens het laffe 
mikpunt. 
Ook wordt regelmatig behoorlijke 
schade aangericht aan gebouwen en 
openbare voorzieningen (prullenbakken, 
telefooncellen, brievenbussen, enz.)

GEzAMENlIjkE AANpAk
Ieder jaar komt een enorm aantal 
meldingen van overlast binnen bij 
politie. Dit heeft er toe geleid dat 
Politie, milieupolitie, stadstoezicht , 
gemeentelijke handhavers en Halt Bureau 
Limburg Zuid, gezamenlijk de overlast zo 
veel mogelijk proberen te beperken.

pREVENTIE 
Net als voorgaande jaren heeft 
Bureau Halt Limburg Zuid weer een 
voorlichtingscampagne opgezet waarbij 
alle basisscholen voor groep 7 en 8 
boekjes en een poster hebben ontvangen 
en voor de leerkrachten een lesbrief 
met achtergrondinformatie. De boekjes 
bevatten verhalen en informatie uit de 
praktijk die wijzen op de gevaren, risico’s 
en spelregels. In veel groepen 7 en 8 zal 
de politie de vuurwerkvoorlichtingsles 
verzorgen.
De eerste twee leerjaren van het 
voortgezet onderwijs ontvangen 
boomerang-cards en posters en voor de 
docenten een lesbrief waarmee in de 
klas aandacht kan worden gegeven aan 
vuurwerk. De boomerang-cards wijzen 

speeltuinnieuws
Omdat de Speeltuin mariagewanden in een maand tijd 3 inbraken te verwerken 
kreeg, met veel materiële en tevens financiële schade, maakten de dames Lily 
Schreurs en Katinka Bloem een avond 4-daagse, met een deur-aan-deur collecte in 
maria-gewanden.

op 3 januari, een speciale voorlichting 
moeten volgen om vervolgens in de dagen 
daarna een aantal uren voor straf aan 
het werk te gaan bij een van de vele 
werkprojecten in Zuid Limburg of onder 
begeleiding van werkmeesters zwerfvuil 
te gaan verwijderen.
Wanneer schade is veroorzaakt dan 
zal die vergoed en/of hersteld moeten 
worden. 

Voor meer informatie kan iedereen 
terecht op de website:

www.haltlimburgzuid.nl 

De wijkagent

Vuurwerkoverlast wordt bestreden!

 Wij zijn blij dat de speeltuin nog zo 
leeft in onze buurt en wij willen u dan 
ook nogmaals hartelijk danken voor uw 
steun. dit geeft ons als beheerders weer 
de moed voor het nieuwe seizoen 2009.

prettige feestdagen 
jan en Louisa.
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Na jarenlange daling van het aantal 
woninginbraken in zuid-limburg 
is er de laatste maanden weer een 
opvallende stijging. sinds juli is het 
aantal woninginbraken met bijna 
vijftig procent toegenomen ten 
opzichte van de zelfde periode vorig 
jaar. 

Het Korps Limburg-Zuid doet er alles 
aan om deze inbraakgolf een halt 
toe te roepen. Zo is er een speciaal 
woninginbrakenteam geformeerd. 
Verder worden voertuigen die ‘s nachts 
door Zuid-Limburg rijden intensiever 
gecontroleerd en is ook het toezicht 
in de wijken opgevoerd. In een aantal 
wijken gaan agenten in burger ‘s avonds 
te voet op pad. De afgelopen maanden 
zijn 80 personen aangehouden voor 
woninginbraak.

‘MObIElE bENDEs’ 
Het vermoeden is dat vooral ‘mobiele 
bendes’ uit voornamelijk Balkanlanden 
verantwoordelijk zijn voor de toename van 
het aantal woninginbraken in onze regio. 
Het zou gaan om personen uit Albanië, 
Roemenië en voormalig Joegoslavië die 
in georganiseerd verband hun slag slaan. 
De inzet van kinderen wordt daarbij 
niet geschroomd. Het motto is ‘snel 
komen, snel stelen, snel gaan’. De daders 
gebruiken een klein aantal methoden 
om de woning binnen te dringen. Zo 
wordt er ‘gehengeld’. Hierbij wordt via de 
brievenbus een verbogen stuk ijzerdraad 
naar binnen geduwd om vervolgens het 

slot open te trekken. Ook is ‘flipperen’ 
populair bij de inbrekers. Met een dun 
metalen of kunststof plaatje wordt de 
ruimte tussen de deur en het kozijn 
benut om het slot (zgn. dagschoot) naar 
binnen te duwen. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat met name kunststof 
deuren en kozijnen bij koud weer 
krimpen en er dus ruimte ontstaat.
Bij kunststof kozijnen is de Bulgaarse 
Methode populair. Hierbij worden gaatjes 
geboord onder de spanjoletsluitingen om 
de hendel open te klappen en het raam 
te openen. Indachtig het motto beperken 
de inbrekers hun zoektocht vaak tot de 
hal. Alles wat daar aanwezig is wordt 
meegenomen. Jassen, tassen, sleutels 
en waardepapieren worden buitgemaakt. 
Maar in veel tassen zit vaak een laptop 
en bij het vinden van autosleutels 
gebeurd het ook dat de auto zelf wordt 
gestolen. Soms met alle daarbij behorende 
papieren.

pREVENTIEVE MAATREGElEN
De politie verzoekt iedereen dringend 
om melding te doen indien iets verdachts 
wordt waargenomen (0900-8844 of bij 
spoed 112). Bovendien zijn er een paar 
eenvoudige praktische preventieve 
maatregelen die de kans op een inbraak 
behoorlijk beperken. Voorkomen is in dit 
geval ook beter dan genezen.
Zo is het fatsoenlijk afsluiten van 
deuren iets wat helpt. Gewoon de sleutel 
omdraaien en eenmaal binnen eventueel 
nog de klauwen erop doen. De genoemde 
spanjoletsluitingen zijn, voorzien van een 

preventieve maatregelen vaak eenvoudig

Forse toename woninginbraken
in Zuid-Limburg

rouwverwerking in 
hoensbroek: 
Ook in Hoensbroek is een rouw-
verwerkingsgroep. Voor informatie kunt 
U bij de RK Parochiefederatie Hoensbroek 
tel. 045 5212158 terecht. De groep 
wordt geleid door Kapelaan M. Vankan 
adres: 
Juliana-Bernhardlaan 12 
tel. 045 5281725

slot, veel effectiever in het buitenhouden 
van inbrekers. En uiteraard helpt een 
goede verlichting bij toegangsdeuren ook. 
Inbrekers staan immers niet graag in de 
schijnwerpers. Verder is het raadzaam om 
tijdens donkere uren de verlichting in 
huis te laten branden tijdens afwezigheid 

Voor allerlei preventieve tips kan 
worden gesurft naar de website van het 
politiepreventieteam: 
www.politiepreventieteam.nl. 
Daar kan iedereen adviezen 
inwinnen en afspraken maken voor 
een inbraakpreventieadvies om de 
inbraakgevoeligheid van de woning in te 
dammen. De afgelopen jaren zijn door 
dit team aan bewoners bijna 15.000 
Certificaten Politie Keurmerk Wonen 
uitgereikt op een totaal van ruim 200.000 
woningen in deze regio. Bij deze 15.000 
woningen is slechts éénmaal een mislukte 
poging tot inbraak ondernomen.
Het Politiepreventieteam is ook te 
bereiken onder nummer 046-4004291.

Op het eigen televisie-internetkanaal van 
de Politie Limburg-Zuid, www.pit.tv, zijn 
korte films te zien over inbraakmethoden 
en de wijze waarop preventieve 
maatregelen kunnen worden genomen.

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

Kerst, ieder jaar een wederkerend feest.
Met een overpeinzing hoe het afgelopen jaar is geweest

Kerstwensen gaan over en weer.
Maar zijn ze gemeend, deze keer?

Kerstgedachten, ons hart loopt er van over.
Pakken we groot uit of houden we het pover?

Naar de kerk, om uit te spreken onze dank,
Kerstdiner, uit eten of de voedselbank?

Een nieuw jaar ligt in het verschiet.
Hoeveel mensen hebben een stil verdriet?

Laten we hopen op vrede en geluk voor alle mensen.
Wat kunnen wij ons dan nog meer wensen?

Het bestuur van de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden


