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Gedurende ongeveer twee jaar zijn in 
ons witte kerkje filmopnames voor een 
documentaire gemaakt over de perikelen 
rond de mogelijke onttrekking van de 
eredienst van dit gebouw.

De opdrachtgever daarvoor was de 
televisiezender L1, waar de film binnenkort 
te zien zal zijn.
Vrijwilligers, parochianen, kerkbestuur en 
pastoor Nevelstein hebben meegedaan om 
deze film tot stand te laten komen. 
Op zondag 22 november was het zover, de 
parochianen van Maria-Gewanden trokken 
naar Amsterdam om de filmpremière mee 
te maken. In het Tuschinski theater in 
Amsterdam werd de film “Grote Genade” 

voor de eerste keer getoond. 
Het bleek een indringende reportage 
waaruit bleek hoe bezorgd parochianen zijn 
over het verlies van hun kerkgebouw in de 
wijk Maria-Gewanden.

De filmmakers beschrijven de film 
als volgt: De strijd van een kleine 
kerkgemeenschap tegen een ontzaglijk 
besluit…

Vanwege de voortschrijdende ontkerke-
lijking, bezoeken elk jaar minder mensen 
de kerk. Steeds meer kerkgebouwen in 
Nederland worden gesloten, herbestemd 
of zelfs afgebroken. Maar wat betekent 
dat eigenlijk voor de mensen die nog wel 

intensief gebruik maken van ‘het huis van 
God’? Voor hen is de kerk een plek die is 
opgebouwd uit meer dan stenen alleen.

Een hechte, Limburgse kerkgemeenschap 
raakt in rep en roer als blijkt dat ook hun 
kerk in de toekomst mogelijk haar deuren 
moet sluiten. 

De uitzending van deze documentaire 
is op 3 januari 2010 op de zender L1.

Première film “Grote Genade” over  
het witte kerkje in Maria-Gewanden



- 2 -

In het najaar en de winter voert de 
gemeente weer de gebruikelijke 
werkzaamheden voor het onderhoud aan 
bomen en plantsoenen uit.  
De komende winterperiode gaan we 
onder meer werkzaamheden uitvoeren 
in bosplantsoenstroken. Ook gaat 
de gemeente aan de slag met het 
omvormen van onderhoudsintensieve 
groenvoorzieningen tot grasvelden 
die minder onderhoud vergen. Dit is 
helaas nodig omdat de gemeente geen 
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen 
meer mag inzetten waardoor onderhoud 
veel duurder wordt.
 

Overlastbomen in bosplantsoenen
Komende winterperiode gaat de gemeente 
een groot aantal overlastbomen in 
zogenaamd bosplantsoen kappen. Dit 
zijn groenvoorzieningen waarin struiken 
zijn uitgegroeid tot bosachtige stroken. 
De groenstroken zijn te smal zijn voor 
echte bosontwikkeling en ze grenzen 
vaak aan tuinen en woningen. Hierdoor 
kunnen situaties ontstaan die voor veel 
overlast zorgen en mogelijk gevaarlijk 
zijn. Op sommige locaties staan bomen te 
dicht op elkaar en moeten ze verwijderd 
worden om andere bomen beter tot hun 
recht te laten komen. De gemeente heeft 
een inventarisatie gemaakt van welke 
bomen gekapt zouden moeten worden. De 
kapvergunningsaanvragen worden op 28 
oktober gepubliceerd in Weekblad Parkstad. 
Belanghebbenden kunnen dan op reguliere 
wijze bezwaar aantekenen.

Omvorming groenplantsoenen
De gemeente gaat verder deze winter de 
beplanting van een aantal plantsoenen 
veranderen in gazon. Deze actie is nodig 
omdat sinds 2009 een landelijk verbod is 
ingesteld op het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen voor plantsoenen. 
Mogelijkheden om onkruid in beplantingen 
chemisch te bestrijden zijn er daarmee niet 
meer. Niet-chemische onkruidbestrijding 
is veel duurder omdat er meer mankracht 
nodig is voor schoffelen en wieden. 
Daarnaast zal uit het onderhoudbudget 
voor groenvoorzieningen een bijdrage 
geleverd moeten worden aan de grote 
bezuinigingsopgave van de gemeente 
Heerlen. Omdat het onderhoud van 
gazon minder kost dan het onderhoud 
van beplantingen is gekozen voor de 
omvorming van plantsoenen om de 
overblijvende beplantingen net zo schoon 
en onkruidvrij te kunnen houden als in het 
verleden en om de komende jarenmee te 
werken aan de bezuinigingsoperatie.

Plattegrond staat op de site:  
www.mariagewanden.nl 
Diegene die geen pc heeft kan de 
plattegrond komen halen op maandag 
tussen 19:30 en 20:00 uur bij de 
computerclub of in de buurtwinkel op 
dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur.

Werkzaamheden komende maanden

Aanpak bos- en 
groenplantsoenen

Afscheid van  
Wilma Bröcheler
Op vrijdag 20 november was in 
de Koffiepot in Hoensbroek de 
afscheidsreceptie van Wilma.  

Velen uit het buurtgericht werken, en 
participanten van hen uit Hoensbroek 
waren daarbij aanwezig, niet alleen 
om haar te bedanken voor het werk 
dat zij heeft verricht met het doel 
van het bijeenbrengen van mensen 
maar ook voor haar persoon. Zij 
was begaan met de Hoensbroekse 
gemeenschap en stelde alles in het 
werk om te werken aan een betere 
samenleving in haar Hoensbroek, 
een lovend streven! Jarenlang heeft 
Wilma zich daarvoor ingezet. SBMG 
heeft haar gekend als een bewogen 

persoon. Haar aanwezigheid bij 
ons was bijzonder. Bijzonder omdat 
haar hart lag bij het wel en wee van 
mensen, onze buurtbewoners. Zij 
kon precies aanvoelen waar de zere 
plekken waren en had altijd wel een 
idee daarover.

Wilma, de Stichting Buurtbeheer 
Maria-Gewanden mag zich gelukkig 
prijzen dat jij ons steeds bijgestaan 
hebt met raad en daad, en wenst 
jou met je familie alle goeds voor 
de toekomst, bedankt!   
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Afgelopen vrijdag 30 oktober vond de 
1e Tienerdisco “Halloween style”  in de 
Koffiepot in Hoensbroek plaats. 

	 Het	team	van	Alcander	had	al	
vroeg	in	de	avond	gezorgd	dat	de	zaal	
was	voorzien	van	de	nodige	Halloween	
versieringen;	de	spinrag	en	spinnen	
hingen	al	voor	de	ramen,	en	ook	de	
bezoekers	zorgden	zelf	voor	de	nodige	
Halloween	sfeer	door	verkleed	te	komen	
als	spook	of	dracula.

	 Al	rond	18:00	uur	stonden	de	
eerste	feestgangers	te	dringen	voor	de	
deur	terwijl	het	feest	pas	om	18:30	uur	
begon.	Als	snel	liep	de	zaal	vol	en	het	
team	van	Alcander	zorgden	tezamen	met	

1e Tienerdisco “Halloween style” 
in Hoensbroek succes! 

een	heuse	DJ	voor	de	nodige	sfeer	door	
allerlei	leuke	spelletjes	en	dansjes	met	de	
kinderen	te	doen.	Aan	het	einde	van	de	
avond	stonden	de	ouders	de	uitgelaten	en	
tevreden	kinderen	al	op	te	wachten.
	De	avond	was	zeker	een	succes	te	
noemen,	alhoewel	de	opkomst	nog	wel	
iets	hoger	mocht	zijn	was	voor	een	1e	
keer	deze	zeker	voor	herhaling	vatbaar.	
De	kinderen	hebben	zich	uitstekend	
vermaakt	en	onze	mensen	hebben	er	alles	
aan	gedaan	om	van	deze	avond	een	succes	
te	maken,	en	dat	is	ze	gelukt!	Aldus	een	
de	organisatie.	

	 Tijdens	de	avond	zijn	er	foto’s	
gemaakt,	deze	kunt	u	nazien	op	
www.dancerevival.nl/fotoalbum.

van	het	gebeente	naar	Bari,	de	legendes	
rondom	hem	en	de	viering	van	het	
sinterklaasfeest	niet	alleen	in	Nederland	
maar	ook	daarbuiten	kwamen	aan	bod.	
De	door	de	Stichting	Buurtbeheer	Maria-

In	de	maanden	november	en	december	
stond	d’	Engelensael	aan	de	Hoofdstraat	
214	in	het	teken	van	Sint	Nicolaas.	Alle	
facetten	van	de	heilige	kwamen	aan	
bod.	Zijn	leven	in	Myra,	de	overbrenging	

Gewanden	ondersteunde	
tentoonstelling	trok	
van	alle	kanten	grote	
belangstelling.	
Niet	alleen	de	bezoekers,	
maar	ook	de	krant	en	
TV	vonden	dit	bijzonder	
en	besteedden	aandacht	
hieraan.
Een	wedstrijd	voor	
kinderen	werd	gehouden,	
en	ieder	kind	dat	de	
tentoonstelling	bezocht	
kon	rekenen	op	een	
verrassing.		
Op	zondag	6	december	
zijn	de	prijswinnaars	
bekendgemaakt	in		
d’	Engelensael.
Zonder	de	bijdrage	van	
buurtbeheer	was	deze	
tentoonstelling	niet	
mogelijk	geweest,	kapelaan	
Vankan	bedankt	hen	
daarvoor	dan	ook	hartelijk.
Op	www.mariagewanden.nl	

zijn	de	inzendingen	van	de	prijswinnaars	
te	zien.

Foto: Limburger / Limburgs Dagblad

Grote belangstelling voor een bijzondere  
Sinterklaastentoonstelling in d’ Engelensael.
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GereD GereeDSchAP

Op zaterdag 26 september stonden aan 
de Spoorsingel 46B in heerlen voor alle 
belangstellenden de deuren open om een 
kijkje te nemen in de werkplaats van de 
Stichting Gered Gereedschap Parkstad 
Limburg. 

 De stichting houdt dan voor het  
derde achtereenvolgende jaar Open Huis ter 
gelegenheid van de Nationale Burendag van 
het Oranje Fonds. Bij Gered Gereedschap 
in Heerlen werken inmiddels een 40 
vrijwilligers. Een aantal van hen zal in de 
werkplaats laten zien hoe zo veel mogelijk 
van de vuilnisbelt geredde gereedschappen 
en machines een nieuw leven in arme 
landen krijgen.  Het opknapwerk aan de 
door burgers en bedrijven afgedankte 
gereedschappen vertegenwoordigt per 

jaar een winkelwaarde van ruim 150.000 
euro. De bestemmingen van de opgeknapte 
spullen worden in een fototentoonstelling 
belicht. Koffie en versnaperingen staan 
klaar.

 Gered Gereedschap is inmiddels 
een begrip in de Parkstad samenleving. 
Afgelopen januari bestond de gelijknamige 
stichting 5 jaar. In de werkplaats gonst 
het van bedrijvigheid. Steeds meer 
mensen uit wijde omgeving weten er met 
hun overtollige hamers, zagen, tangen, 
naaimachines etc. hun weg naar toe 
te vinden. In 2008 kon bijna 7.000 kg 
gerepareerd en wel naar de plaatsen van 
bestemming verscheept worden. Dit jaar 
wordt een zelfde totaal benaderd.  
De vrijwilligers zijn daar terecht trots op. 

Zij verrichten hun arbeid voor het goede 
doel geheel onbezoldigd. Een schare 
sponsoren zoals bedrijven, Rotary en 
Lions service clubs alsmede verschillende 
kloosterorden en particuliere donateurs 
maakt de arbeid mogelijk. De werkplaats 
en het magazijn zijn door de Gemeente 
Heerlen in bruikleen gegeven.

 Met de opgeknapte gereedschappen 
uit Parkstad Limburg worden vooral 
praktijkscholen van vakonderwijs in 
ontwikkelingslanden aan een toerusting 
geholpen. Op die manier worden vele 
honderden leerlingen aldaar geholpen om 
zich op te maken voor een zelfstandig 
economisch bestaan als bijvoorbeeld 
timmerman, loodgieter, metselaar of 
automonteur. De inrichting van complete 
naaiateliers vormt een ander succesvol 
voorbeeld. “Op weg naar de bestemmingen 
blijft niets aan strijkstokken hangen. 
Het gaat om rechtstreekse praktische 
ontwikkelingshulp “, aldus bestuurslid 
Ilmar Woldring en voorzitter Chris van 
Seventer.

 Zo rapporteerde onlangs nog de 
bekende Stichting Mama Alice (Kallen) 
uit Noorbeek dat zij in Peru dank zij 
naaimachines van Gered Gereedschap met 
succes een opleiding textielbewerking 
voor straatkinderen van de grond heeft 
weten te tillen. In Ghana draait een grote 
ambachtschool met de spullen van hier. 
Malawi voorts is in nauwe samenwerking 
met de Dokter Harrie van den Brekel 
stichting uit Hoensbroek een echt 
concentratieland voor Gered Gereedschap 
geworden. Alleen al dit jaar wordt voor 
vakonderwijs aldaar een derde zending 
gereed gemaakt. Daarnaast worden ook 
projecten in  Burundi, Congo, Sri Lanka en 
wellicht Cambodja ondernomen.

Gered Gereedschap heerlen
Spoorsingel 46B  6412Ac  heerlen
Tel. 045-5726726

Subsidie toegezegd voor
het herstel van het 

kapelletje in Terschuren.
Door de Buurtactie van de gemeente 
Heerlen is de volledige subsidie 
toegezegd om alle werkzaamheden door 
de buurtbewoners en de SWV School in 
Nuth te kunnen uitvoeren. Men kan zich 
voorstellen hij blij de buurtbewoners 
zijn nu hun dierbaar kapelletje een fikse 
opknapbeurt gaat krijgen. De eerste 
werkzaamheden zijn al begonnen door 
de omgeving voor te bereiden voor de 
bouwwerkzaamheden die begin 2010 
zullen beginnen.

Politiebericht
De politie heeft op 24 november 2009
naar aanleiding van een tip een onder-
zoek ingesteld in een woning in de wijk 
Maria-Gewanden. Volgens de binnen-
gekomen tip zou er vuurwerk in de 
woning aanwezig zijn. Het onderzoek 
leverde 56 stuks extreem zwaar vuurwerk 
op. Het vuurwerk werd in beslag 
genomen en vernietigd. De eigenaar, 
een 21 jarige man, is door de politie 
verhoord en tegen hem is proces-verbaal 
opgemaakt.

Spreekuur in de 
buurtwinkel
Na de grote politieactie in verband 
met de hennepplantages in de 
Kasteelbuurt is door Buurtbeheer in de 
buurtwinkel een spreekuur gehouden 
om buurtbewoners hun verhaal te 
laten vertellen en hen eventueel 
behulpzaam te zijn. het bleek dat 
er nogal onduidelijkheid was over 
het een en ander. Buurtbeheer houdt 
iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 
uur een spreekuur in de  buurtwinkel 
aan het Gouverneur Baron van 
hövellplein 19 waar U met Uw vragen 
terecht kunt.



- 5 -

Heb jij zin om eens een keertje 
bij scouting te komen kijken? Bij 
scoutinggroep de Stutters ben je van 
harte welkom!

Vind je het leuk iedere week iets 
vrolijks of spannends te beleven? 
Dan is Scouting wel iets voor jou! Je 
komt dan bij de bevers, dat zijn kinderen 
van 5 tot 7 jaar die knutselen, spelletjes 
doen, koken, in het bos spelen en nog 
veel meer leuke dingen ondernemen. 
Nieuwsgierig geworden? Maak dan snel 
kennis met je nieuwe vriendjes in huize 
Hotsjietonia.
De Bevers (jongens en meisjes) draaien 
op vrijdag van 17:30 tot 19:00 uur.

Ga je mee naar het land van 
Bambilië? Dat is het land waar de 
kabouters spelen. 
Als je er naartoe wil, kom je er vanzelf! 
Een reis vol avontuur, want als je 
dwars door de Warbossen loopt, zie je 
in de verte de molen van Haverhoek, 

Scouting Da’s pas leven! 

ontdek je de muziektent en het 
kasteel in Driemstein. Of je gaat op 
ontdekkingsreis in het Drasmoeras, de 
Ruige Verten of de onbekende Heuvels. 
Ben je tussen de 7 en 11 jaar ? Kom 
jij dan ook bij Scouting om je eigen 
kabouteravontuur te beleven?
Kabouters (meisjes) draaien op zaterdag 
van 10:00 tot 12:00 uur

Vind jij het leuk om als welp 
allerlei avonturen te beleven in de 
rimboe? De oude, grijze wolf Akela, 
is je begeleider. Je leert veel over de 
wildernis van Baloe, de bruine beer. 
Bagheera, de zwarte panter, is de beste 
jager van de rimboe. Hij kent alle sporen 
en sluipt als de beste. Je kunt ook lekker 
luisteren naar de mooie verhalen van 
de oude olifant Hathi. Hij is meer dan 
100 jaar oud en heeft veel meegemaakt. 
Misschien kom je ook wel de tijger, 
Shere-khane tegen. Ben je tussen de 7 
en 11 jaar kom dan eens bij de welpen 
kijken. 

Welpen (jongens) draaien op zaterdag 
van 15:00 tot 17:00 uur

Naar buiten! Trek de deur achter je 
dicht en ga de wereld verkennen. 
Ben je in de leeftijd van 11  tot 
15jaar dan kom je bij de verkenners 
of padvindsters. Op deze leeftijd wordt 
actie van je verwacht! Koken op je 
eigen vuurtje. Staan op je eigen benen. 
Ontwikkel je eigen mening. En wat kun 
jij van Scouting verwachten? Vooral veel 
plezier, je eigen avontuur creëren en 
vrienden voor het leven ontmoeten. En 
natuurlijk elk jaar een waanzinnig leuk 
zomerkamp!
Padvindsters draaien op zaterdag  van 
10:00 tot 12:30 uur.
Verkenners draaien op  zaterdag van 
15:00 tot 17:30 uur.

Bij de sherow’s krijg je steeds 
meer ruimte om zelf je talenten 
te ontwikkelen. Je bepaalt je eigen 
avontuur en maakt zelf plannen, 
natuurlijk in samenwerking met anderen 
van je afdeling. Je moet samenwerken, 
luisteren, praten en beslissingen nemen. 
Ook je zomerkamp organiseer jezelf. Ben 
je tussen de 15 en 18  jaar kom dan 
eens kijken bij de Sherow’s. 
De sherow’s (Meisjes en jongens) draaien 
op vrijdag van 19:30 tot 22:00 uur

Voor meer informatie kun je 
ook terecht op www.stutters.nl 
 

Altijd al eens kampvuur willen maken? 
Eens lekker ravotten met andere kinderen? 

In het bos spelen? Hou je van een beetje avontuur? 
Vind je het leuk om te kamperen?

Hou je een beetje van sport? 
Heb je zin om eens te koken, te knutselen, 

vliegeren, torens maken met touw en spelletjes te 
spelen? 

Wil jij nieuwe dingen ontdekken? 
Wil jij je zelf ontwikkelen? 

Kom dan eens bij scouting kijken!!
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Nederland Doet!!   
(Voorheen MaDD-Make A Difference Day)

	 Concreet	is	het	de	bedoeling	
dat	verenigingen	en	stichtingen	in	
Hoensbroek	aangeven	welke	klussen	
zij	hebben	liggen,	waar	zij	de	hulp	
van	vrijwilligers	uit	de	buurt	goed	bij	
kunnen	gebruiken.	Denk	hierbij	aan	
speeltuinen	in	de	wijk	die	opgeknapt	
moeten	worden	en	waar	er	achterstallig	
onderhoud	bij	moet	worden	verricht;	of	
aan	het	scoutinggebouw	dat	een	nieuw	
kleurtje	moet	krijgen	of	het	trapveldje	
dat	moet	worden	bijgewerkt..	Vaak	
kunnen	scholen,	sportclubs,	en	de	eigen	
muziekverenigingen	ook	de	nodige	
handjes	gebruiken	om	alle	achterstallige	
zaken	en	verbeterpuntjes	te	kunnen	
aanpakken!!	
	 Mensen	uit	de	eigen	wijk	en	buurt	
kunnen	aangeven	welke	klussen	zij	
willen	aanpakken.	Natuurlijk	kan	iedere	
buurtbewoner	ook	aangeven	welke	klussen	
er	volgens	hem/	haar	aangepakt	zouden	
moeten	worden	in	die	eigen	wijk-	straat-	
buurt;	denk	hierbij	aan	schoonmaakacties,	
schilderacties,	het	gezamenlijk	opknappen	
van	de	voortuin	van	een	familie	die	daar	
wegen	omstandigheden	niet	aan	toe	
komt,	(achterstallig)	groenonderhoud	
of	andere	klussen.	Vergeet	niet	dat	er	
geldelijke	middelen	zijn	om	ook	gezellige	
klussen	te	organiseren-	zoals	een	buurt-
BBQ-	feest-	…	Tevens	is	het	belangrijk	
voor	verengingen	te	weten	dat	zij	
financiële	ondersteuning	kunnen	krijgen	
voor	kosten	die	er	gemaakt	worden	om	
die	dagen	goed	voor	de	dag	te	komen.
Er	zal	geprobeerd	worden	voor	alle	
klussen	vrijwilligers	te	vinden	die	deze	
op	die	dagen	(	1	van	die	dagen)	willen	
aanpakken.	Leden	van	de	lokale	harmonie	
kunnen	bijvoorbeeld	‘intekenen’	op	die	
grote	verfklus	in	de	scouting,	of	het	
opknappen	van	de	speeltoestellen	in	de	
speeltuin.	Klassen	van	lokale	scholen	
zullen	gevraagd	worden	om	-	klassikaal	
-zich	vrijwillig	in	te	zetten	voor	
bijvoorbeeld	gehandicapte	medebewoners,	

senioren	medemensen	of	andere	groepen	
(bijvoorbeeld	door	het	serveren	van	een	
uitgebreide	warme	lunch	of	door	hen	mee	
uit	te	nemen	naar	een	uitje).	
	 Het	is	De	Kans	voor	verenigingen	om	
zichzelf	te	presenteren	en	nieuwe	mensen	
te	werven	en	goed-	gezellig-	leuk-nuttig	
voor	de	dag	te	komen	en	tegelijk	de	
zaakjes	geregeld	te	krijgen;
Het	is	de	kans	voor	mensen	in	de	buurt	
om	eens	een	kijkje	te	nemen	bij	diverse	
verenigingen	en	organisaties	en	tevens	
elkaar	en	de	buurt	beter	te	leren	kennen
Kortom	het	is	een	kans	voor	mensen	
om	iets	voor	elkaar	te	betekenen	
en	tegelijkertijd	de	eigen	buurt	te	
verbeteren!!	

MEEDENKEN EN MEEDOEN!
Heel graag hoor ik jullie ideeën voor 
die dagen!! Laat weten waar u aan 
denkt en wat er nodig is!
Kortom	MEEDENKEN	EN	MEEDOEN!
Verenigingen	in	Hoensbroek	raad	ik	met	
klem	aan	om	zsm	zich	te	melden	met	
klussen	als	ook	met	een	kleine	offerte	
/	kostenberekening	die	zij	maken	om	
die	dag(en)	goed	te	kunnen	organiseren		
–	zodat	zij	goed	voor	de	dag	kunnen	
komen	(	en	wellicht	nieuwe	enthousiaste	
leden	weten	te	vinden)
Ook	voor	vragen	en	opmerkingen:	
Mirjam	Kemp,	email:	mkemp@alcander.nl

STIchTING LeerGeLD
In Nederland leven ten minste 
400.000 kinderen onder de 
armoedegrens. helaas is dat een 
structureel gegeven. Anders dan 
in ontwikkelingslanden, maar in 
verhouding even schrijnend en 
bovendien om de hoek. 

Schoolgaande kinderen - in de greep 
van de armoede - kunnen niet of weinig 
met andere kinderen meedoen. Niet op 
schoolkamp, excursie, geen sportclub of 
kunstzinnige vorming.  
Ook schoolmaterialen en aan het begin 
van het jaar alle boeken hebben, wordt 
steeds vaker een probleem.
Meedoen vergroot de horizon van 
kinderen; zij maken sociale contacten, 
leren teamgeest, zich handhaven in 
een groep, leren winnen en verliezen. 
Als kinderen dit soort dingen niet leren 
maar worden buitengesloten, komen 
niet alleen zij ernstig tekort maar zal de 
maatschappij daar later duur “leergeld” 
voor betalen.

hOe WerKT LeerGeLD
Leergeld heeft een formule opgebouwd 
om dat “wel meedoen” zo efficiënt 
mogelijk te regelen. Hoofdkenmerken 
zijn:
•   laatste vangnet: als 

overheidsvoorzieningen gebruikt, niet 
meer voorradig of onvoldoende zijn. 

•  local-for-local: relatieve 
kleinschaligheid - dan zijn zaken o.m. 
overzienbaar, zowel qua organisatie als 
fondsenwerving. 

•  huisbezoek met ervaringsdeskundigen 
voor het directe contact met de 
doelgroep/aanvragers over hulp. Zij 
praten dezelfde taal. Er is onderling 
respect, taboes worden doorbroken en 
problemen bespreekbaar gemaakt. 

•  hulp via één-loket-functie: 
1. Toetsing aan doelgroepcriteria 
2.  Analyse probleemaanvrage in relatie 

tot voorliggende voorzieningen 
3.  Voorlichting en bemiddeling tot 

verkrijging van desbetreffende 
voorzieningen 

4.  Aanvullende materiële of financiële 
hulp van Stichting Leergeld 

•  terugkoppeling- of signaleringsfunctie 
naar de overheid m.b.t. tekort 
schietende voorzieningen en/of 
wetgeving.

Meer informatie bij:
Stichting Leergeld Parkstad 
Postbus 9, 6400 AA Heerlen   
Telefoonnummer:  045 - 574 36 36         
E-mailadres: leergeldps@hetnet.nl  

Beste mensen van Hoensbroek.
Nederland Doet (NL DOET)! Dat is de nieuwe naam van de dagen die  
jaarlijks terugkerend in het teken staan van evenementen, waarbij 

duizenden Nederlanders, bedrijven, gemeenten zich vrijwillig inzetten  
voor de samenleving.

Voor het komend jaar zijn deze dagen gepland op 19 en 20 maart, en het is 
de bedoeling dat in heel Nederland mensen zich vrijwillig inzetten om de 
eigen buurt en wijk te verbeteren, verenigingen en lokale organisaties te 

helpen met klusjes en vooral ook medebuurtgenoten beter te leren kennen 
en dus de saamhorigheid in de wijk te vergroten.
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2010 !

Allerhande apparaten zouden het 
leven in deze tijd gemakkelijker 
moeten maken. Maar niets is 
minder waar!

Ga er maar aanstaan: eerst krijg je het 
probleem van de keuze als je een nieuw 
apparaat (computer, televisie, gsm en noem 
maar op) wil aanschaffen. Het ene toestel 
is nog beter dan het andere, maar welk 
past nu het best bij mijn wensen?
Vervolgens moeten die dingen geïnstalleerd 
worden. Vroeger was je er met het insteken 
van de stekker in het stopcontact vanaf, 
maar tegenwoordig moeten allerhande 
draadjes aangesloten worden en moet het 
apparaat ingesteld worden.

En dan de bediening. In plaats van 
een aan- en uitknop hebben ze zoveel 

Gaan wij met z’n allen naar de Knoppen?
mogelijkheden dat een normaal mens daar 
niet meer wijs uit kan worden!

En het ergste is dat je bijna niet achter 
kunt blijven. Veel aanvragen en vragen 
over informatie verlopen bijvoorbeeld 
veel makkelijker als je over een computer 
beschikt. Een gsm kun je ook al bijna niet 
meer missen, vooral als je ouder wordt. 
Men levert al bijna geen televisies meer 
zonder opzetkastje en noem maar op.
Gelukkig zijn de “jongens en de meisjes” 
van de Knoppenwinkel van Alcander er nog! 
Zij helpen U uit dit soort moeilijkheden. 
Eigenlijk verdienen ze daar een standbeeld 
voor, want je kunt bijna niet meer bij 
anderen met dit soort vragen en problemen 
terecht.

Iedere dinsdagmorgen van 9 tot 12 u  in 
de Luciushof, Putgraaf 4 in Heerlen en 

iedere vrijdagmorgen van 10 tot 12 u in de 
bibliotheek Hoensbroek aan de Hoofdstraat 
27, staan ze U met raad en daad te woord. 
Voor korte informatie doen ze dat gratis en 
als het wat langer duurt wordt een kleine 
bijdrage gevraagd om dit vrijwilligerswerk 
voor U te kunnen blijven doen.
Het is het makkelijkst als U het betreffende 
apparaat kunt meebrengen. Wanneer dat 
niet mogelijk is maken ze een afspraak bij 
U thuis.

En als U instructie bij de bediening 
wenst, maken ze daar een instructrice 
of instructeur extra voor  vrij om U 
de beginselen van de computer of de 
GSM bij te brengen. Wanneer U twijfelt 
gaat u gewoon eens een dinsdag- of 
vrijdagmorgen bij ze langs om te zien hoe 
ze werken. 

Qi Gong voor senioren

Qi Gong is een vorm van Tai chi. 

Zoals jullie op onze website hebben kunnen 
lezen wordt er vanaf 6 oktober iedere 
dinsdagmorgen tussen 9.30 uur en 10.30 
uur in de gymzaal van de basisschool 
“de Vlieger” voor de senioren van Maria-
Gewanden Qi Gong beoefend. 

De mensen die er aan meedoen 
vinden het best leuk. Je leert op een 
rustige en ontspannen manier je spieren los 
en soepel te maken. De oefeningen zijn dus 
goed voor je lichaam en geest.
Op 15 december hebben wij de laatste 
bijeenkomst van het jaar. Je kunt altijd 
even komen kijken.

NIeUWSGIerIG...ZIN?
In het nieuwe jaar gaat de Qi Gong door. 
Ben je nieuwsgierig of heb je zin kom 
dan kijken. Je kunt je aanmelden via 
Alcander in de Koffiepot, tijdens onze 
seniorenmiddag op de donderdag
in de Schuinstraat 2a of een mailtje naar 
de redactie van Buurtberichten.
redactie.mariagewanden@gmail.com

Het nieuwe jaar ! 
Ik wil alle bewoners en participanten op 
deze manier een geweldige Kerst en een 

fantastisch samenwerkend nieuw jaar 
toewensen.

Gerard Schreurs
Buurtgericht Werken.
Gemeente heerlen.

De reDAcTIe vAN 
BUUrTBerIchTeN WeNST 
ALLe BUUrTBeWONerS 

PreTTIGe feeSTDAGeN eN 
eeN vOOrSPOeDIG 2010!
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cOLOfON
Buurtberichten Maria-Gewanden is een uitgave van: 
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
Postbus 131, 6432Ac hoensbroek, Tel. 045 5234400
www.mariagewanden.nl
info@mariagewanden.nl
redactie.mariagewanden@gmail.com

Buurtwinkel SBMG, Gouverneur Baron van hövellplein 19, 6432he hoensbroek

ALGEMEEN ALARMNUMMER

Als elke seconden telt: 112

Geen spoed wel politie: 0900 8844 

POLITIE Heerlen 045 400 30 00

Brandweer Parkstad Limburg 045 560 49 00

Ambulance 043 400 67 00

Meldpunt Drugsoverlast 
en Tippeloverlast 045 560 40 40

Meldpunt andere overlast 045 560 40 00

Storingsnummers:
Elektriciteit/gas (dag en nacht): 0800-0004
Kabel (dag en nacht): 0800-1682
Water (dag en nacht): 0800-0233040

Huisartsen:
Hoofdstraat Huisartsenpraktijk 045 521 25 53

Tandartsen:
Tandheelkundig Centrum, 
Hoofdstraat 045 521 80 76

Tandheelkundig Centrum, 
De Mert 045 521 46 73

Tandartspraktijk MAM 045 521 29 48

Apotheek Martens 045 521 22 14

Verloskunde:
St. Thuiszorg Oostelijk 
Zuid-Limburg 045 561 61 60

Peuterspeelzalen
Stichting Hoensbroeck 
Kinderdagverblijf 045 528 28 28

Bereboot 045 528 21 85

Psychiatrisch Centrum 045 573 62 62

Ziekenhuizen
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

Atrium medisch centrum 
Heerlen 045 576 66 66

Atrium medisch centrum 
Brunssum 045 527 99 99

Atrium medisch centrum 
Kerkrade 045 545 09 11

Academisch Ziekenhuis 
Maastricht 043 387 65 43

Onderwijs
Basisschool De Vlieger: 045 523 44 00

Bibliotheek 045 521 10 19

Parochies
Parochiefederatie Hoensbroek 045 521 25 18

We hebben het druk!
’n Veelgehoorde kreet. Iedereen geeft dit wel eens als reden op wanneer 
mensen elkaar vluchtig spreken. Natuurlijk is mijn werk belangrijk en 

moet ik ruimte hebben om aan mijzelf te werken. Hier is niets mis mee. 
Sommige mensen branden af op hun werk, soms in hun relatie,  

soms sta jij zelf in brand en stel jij jezelf heftige vragen over de zin  
van jouw leven.

Mensen onderhouden in hun leven drie soorten van relaties. 
Één relatie is de relatie met je werk. Een andere relatie is de relatie die je 
hebt met je partner/ vrienden en de derde relatie is de relatie die je hebt 
me jezelf. Wanneer er op enig moment teveel aandacht aan het een, of 
teveel aandacht aan het ander besteed wordt, dan komen relaties onder 
druk te staan. Ze kunnen in het uiterste geval zelfs stuklopen met alle 
nare gevolgen van dien. “Ik heb dit nooit gewild”, hoor je dan vaak.

De kunst is het om in elk van je drie relaties dezelfde aandacht te geven. 
Uiteindelijk ben je één persoon die zich moet kunnen verdelen qua 

aandacht, het verdelen naar aandacht voor je partner, aandacht voor 
je werk en aandacht voor jezelf. Dit is een hele klus en de kerstperiode 
is hier een uitstekende gelegenheid voor. Het kerstfeest is een feest van 
vrede en in het woord vrede zit rust opgesloten, rust, geborgenheid en 
veiligheid in jezelf en om je heen. Kerst is een mooie kans om na te 

denken over jouw relaties en het waardevolle erin en de aandacht die 
je eraan besteedt. Het is een klus om balans te zoeken. Hoe?  Iedereen 

heeft op sommige momenten de gelegenheid om ‘stop’ te zeggen om zo je 
leven te overdenken. Dit lukt ons allemaal bij een geboorte, ’n huwelijk, 
’n overlijden. Dit kan zeker met Kerst want dan vieren we de komst van 

een kind dat ons in al zijn onschuld voorgedaan heeft hoe een goed leven 
eruit kan zien. En of je nu gelooft of niet, kinderen zijn als mensen het 
best in staat steeds weer met eerlijke open ogen naar de wereld om zich 
heen te kijken. Een kind geeft volwassenen telkens weer een kans het 

beste te laten zien, een kind kan goed vergeven, een kind wil telkens weer 
opnieuw beginnen.

Ik mag hopen dat we met Kerstmis ‘stop’ kunnen zeggen en op zoek  
gaan naar het kind in ons zelf zodat we de wereld weer leren zien zoals ze 

bedoeld is.

Stichting buurtbeheer Maria Gewanden  
wenst jullie een fijn Kerstfeest, een prachtig ‘stopmoment’ en  

een goede nieuwe start van 2010.

redactie: 
•   Ben Maes, hoogstraat 10,
  6432 Be   hoensbroek
  Tel: 045-5223123,
  email: ben.maes@home.nl 

•   Jo hermanns, Neerbraakstraat 42,
  6432 Bv hoensbroek
  Tel 045-5216565, 
  email: jmghermanns@cs.com

•   7e jaargang Nr. 3 

•   verschijnt 4 keer per jaar

•   Oplage: 2300ex 

Opmaak: André Joosten

Druk: Drukkerij Welman
Passartweg 43, 6421 NT heerlen


