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In het kader van “Buurtactie”van 
de gemeente Heerlen heeft de 
buurtgemeenschap Terschuren via de 
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden 
subsidie aangevraagd voor het herstellen 
van een kapelletje dat op de hoek 
Terschurenweg/Wingerdweg staat.

Er stond al een kapelletje, sinds 1949, 
maar daar had de tijd intussen stevig zijn 
tanden in gezet. Vernielingen en graffiti 
maakten dat het een in de steek gelaten 
indruk maakte. Toch stonden er regelmatig 
kaarsjes en verse bloemen in, zelfs nog 
toen van het beeld alleen nog het hoofd 
over was.

Er was al eens een nieuw beeldje ingezet, 
er werd gedacht over vernieuwen van het 
pleisterwerk, maar er was ook twijfel of het 
veel zou uit halen.

Enkele jaren geleden ontstond het 
initiatief om het kapelletje écht in ere te 
herstellen, helemaal opnieuw te bouwen. 
Een plan waarvan Jo Hermanns en Paul 
Meijers de kartrekkers werden, die steeds 

meer mensen enthousiast wisten te maken.
Dat 'meer mensen' willen beiden ook graag 
benadrukken. Dat het plan uitgevoerd kon 
worden, was niet alleen te danken aan de 
subsidie in het kader van de buurtactie, of 
alleen aan hen beiden. Het was niet gelukt 
als niet ook veel anderen een bijdrage 
hadden geleverd. 

De inzet van de bewoners mag niet 
onvermeld blijven. En misschien moeten 
we Gien Visser even apart noemen: met 
haar 81 jaar (de oudste bewoonster 
van de straat!) heeft zij alles op foto 
vastgelegd. Maar ook moeten we denken 
aan de gebiedsregisseur, de leerlingen 
van SWV Opleidingen in Nuth (waarvan 
een enkeling uit de buurt zelf), het 
Leeuwenborghcollege in Sittard, het IKL en 
anderen.

Het kapelletje is nog niet helemaal af, 
er staat bijvoorbeeld nog geen beeld in, 
maar het staat er al te stralen. Met zijn 
zijbeukjes als uitgespreide armen, die 
willen zeggen: Kom maar.
En die aantrekkingskracht heeft het ook. 

Want natuurlijk praten we over hoe het 
gegaan is, over het geld, de voegen, de 
speciale steen, enzovoort. Dat het een 
mooi project is, met ups en downs en alles 
wat daar bij hoort. Maar wat het meeste 
opvalt, is dat er voortdurend mensen 
uit de buurt langs wandelen. En, vooral, 
dat werkelijk iedereen stilhoudt om een 
praatje te maken. Over de kapel, natuurlijk, 
hoe mooi die geworden is en wat voor 
persoonlijke betekenis die heeft. Zo raar is 
het dan ook niet dat de eerste kaarsjes er 
al in gebrand hebben.
Laten we de tweede zin daarom maar 
corrigeren: het kapelletje staat niet op de 
scheiding tussen de Terschurenweg en de 
Wingerdweg, het is de verbinding tussen 
die twee. En veel meer.

Het kapelletje zal op zondag 26 
september om 13.30 uur door Mgr.  
De Jong feestelijk ingezegend worden.

Kapelletje Terschuren

IN DIT NUMMER O.A.:
•    Sport in de buurt

•    Heemkunde

•    Jongerencentrum 'the Max'

•    Buurtzorg

•    Brede Maatschappelijke 
Voorziening geopend

ROMMELMARKT OnTMOETInGS-
cEnTRuM DE “BuTTInG Inn”      

Op zaterdag 9 oktober a.s. van 10.00 
tot ± 16.00 uur organiseren wij een 
rommelmarkt in ons lokaal aan de 
Buttingstraat 278,  te  Hoensbroek

ENTREE VRIj !

Belangstellende kunnen de tafels 
huren voor E 6,00 per tafel. Opgeven 
in het lokaal bij de dienstdoende 
vrijwilliger.
Tel: 045-521 07 05 of  045-521 61 79
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VOLKSTuInEn

D ’ENGELENSAEL
De activiteiten in d ’Engelensael 
hebben na de expositie van 8 mei 
t/m 30 mei 2010 op een laag pitje 
gestaan.  
Maar nu is er weer animo met een 
bijzondere tentoonstelling in het 
kader van '65 jaar bevrijd', die ik 
reeds in de vorige Buurtberichten 
aanhaalde. 

De expositie is gratis te bezichtigen 
op zaterdag 18, zondag 19 en 
woensdag 22 september van 14.00 
tot 17.00 uur.

Open dag Volkstuinvereniging 
Jeugrubbenhof

Op zaterdag 3 juli stelde de volkstuin-
vereniging Jeugrubbenhof de poort van 

het tuincomplex open voor iedereen die 
van goed verzorgde volkstuinen wilde 
genieten. Het vorig jaar knapten de 
tuinders zelf, dankzij gemeentelijke 
subsidie, het tuincomplex op. 

vOOrStELLiNG iN HEt kADEr vAN  
65-JAriGE BEvriJDiNG 
Op zondag 19 september is er tevens een 

voorstelling in het kader van deze 65 

jarige bevrijding met zang, declamatie’s 

en verhalen over de Tweede Oorlog. 

Er treden o.a. voor U op: 

Ivo Rosbeek, Paul van Loo,  
Els Eijmael, Math Mertens, 
Angeline Smits en Paul Gulikers.

De voorstelling begint om 15.00 uur. 
De SAEL is open vanaf 14.00 uur.  
De entree bedraagt 7,50 Euro.

Op woensdag 22 september wordt de 
film vertoond: “De SOUND OF MUSiC” 
voor kinderen vanaf  6 jaar evt. met 
begeleiding. Ze kunnen dan meezingen 
in deze film. De entree bedraagt: 1,50 
Euro incl. een glas frisdrank.

Ik hoop dat Uw interesse gewekt is 

voor deze bijzondere expositie en 

voorstellingen.

 

In november komt er een interessante 

combinatie-tentoonstelling van De 

JACHT en De SLACHT en ook komt het 

MIJNVERLEDEN  weer aan bod.

Informatie: tel. 045-5213580.

DE SAELVROUWE.

Onder een stralend blauwe hemel 
bezochten ‘s morgens enkele tientallen 
bezoekers het complex, dat prachtig 
gelegen is tussen de Randweg en de rand 
van het Jeugrubbenbos. Helaas lieten de 
tuinfluiter, de koolmees en andere vogels 
zich die dag niet horen. Door de zinderende 
hitte lieten zij hun veertjes hangen en 
stonden hun snaveltjes stil. Maar de 
bezoekers kregen van de enthousiaste 
tuiniers toch te horen hoe zij hun tuintjes 
onderhouden. Zij kweken en telen er 
biologisch vele soorten groenten, bloemen 
en vaste planten. 
Onder de bezoekers waren ook enkele 
buurtbewoners van Mariagewanden, maar 
de meesten kwamen uit omliggende 
plaatsen als Amstenrade, Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Bocholtz. Ook waren er tuiniers 
van andere volkstuinen, die eens kwamen 
kijken hoe de collega-tuinders het in 
Hoensbroek voor elkaar hadden. Onderling 
wisselden de tuinders heel wat ervaring en 
kennis uit. 
In de middag werd het broeierig warm 
en nam het aantal bezoekers snel af 
tot slechts een enkeling. De tuinders 
verheugden zich op een fikse regenbui toen 
zij de dreigende  onweerskoppen zagen. 
Maar helaas bleef het bij een klein buitje 
en moesten de plantjes met de gieter in 
leven gehouden worden in de kurkdroge 
grond. De tuinders keken op het einde van 
de dag tevreden terug op de open dag.
Op zondagochtend merkten zij echter dat 
de open dag ’s nachts door ongewenste 
bezoekers was voortgezet en missen nog al 
wat tuinders tuingereedschap.
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BuIKDAnSEn In DE BREDE 
MAATScHAPPELIJKE VOORzIEnInG

Wilt U graag bewegen? Doe dan 
met ons mee met buikdansen!

Bij de opening van onze brede 
maatschappelijke voorziening heeft u 
het al kunnen bewonderen, een echte 
buikdanseres!
Omdat er bij de opening van de brede 
maatschappelijke voorziening na de 
workshop buikdansen zich al spontaan 
enige buurtbewoners hebben opgegeven 
willen wij eind september starten met 
een cursus.

Buikdansen

Wilt u ook 
meedoen? 
Schrijf dan een 
mail naar: 
info@mariagewanden.nl 
of een briefje naar: 
SBMG 
Maria-Gewandenstraat 24 
6432cP Hoensbroek ovv 
buikdansen.

Op 24 april 2010 heeft sportschool-
houder Ton van Elten met een aantal 
sportschool-leden een clinic Kyokushin-
jeugdkarate en een clinic Kyokushin-
karate voor de groten gegeven in de 
gymzaal van basisschool De Vlieger ter 
gelegenheid van de Open Dag Brede 
School.

Ton woont sedert eind mei 2010 in Heerlen 
en gaat na de zomervakantieperiode 
als professioneel sportschoolhouder ook 
voor de Parkstad fungeren.

Na zijn militaire dienstplichttijd werkte van 
Elten ruim 30 jaar als justitieambtenaar 
bij wat thans het CRI heet en later bij de 
kantongerechten en wist werk en 
sporten goed te combineren.

Als professioneel sportschoolhouder 
geeft hij in gemeentelijke gymzalen lessen 
in Kyokushin-Karate  en jeugdkarate, 
recreatieve conditiegym voor dames 
en heren en seniorensport (50-plus) 
waarvoor hij  naast zijn werk alle vereiste 
sportopleidingen heeft gevolgd (zo is hij 
rijkserkend 5e dan NKKO-karateleraar, 
aangesloten bij NOC*NSF; de opleiding 
tot bevoegd recreatiesportleider gebeurde 
d.t.k. van de Gemeente Gouda  en via de 
Gelderse Sportfederatie (Nat.Sportcentrum 
Papendal) heeft Ton van Elten de S.V.O.  
(Sport voor Ouderen) gevolgd.

De recreatieve conditiegym bestaat uit 

een gevarieerde warming-up met diverse 
loopvormen, gymoefeningen zonder het 
gebruik van toestellen, oefeningen voor 
de buikspieren en een aantal spelen waar 
iedereen plezierig bij wordt betrokken.

Het tempo is aangepast aan het niveau van 
de individuele deelnemer, terwijl voor de 
veiligheid wordt geoefend met aangepast 
sport en spelmateriaal. 

In de Brede Maatschappelijke Voorziening 
Maria-Gewanden geeft Ton van Elten clinics 
gym gecombineerd met jeugdkarate en 
wil vanaf september na schooltijd 2 x per 
week jeugdkarateles geven en hierna (in 
de vroege avonduren) ook zijn recreatieve 
conditiegym voor dames en heren en de 
      seniorensport.
 

Iedereen die 
geïnteresseerd 
is of meer 
informatie wil 
hebben, kan 
Ton van Elten 
nu al bellen: 
045-5113002

Sport in de buurt

Verbeter de buurt 
ook voor onze wijk 
Maria-Gewanden
De website www.verbeterdebuurt.nl  
is er om samen met je buurt te verbeteren. 
Meld je problemen en/of ideeën voor je 
buurt bij www.verbeterdebuurt.nl en zij 
geven ze door aan de gemeente waar je 
woont in ons geval de gemeente Heerlen.

Waarom verbeterdebuurt.nl?
www.verbeterdebuurt.nl is begonnen om 
buurten te verbeteren. Ze denken dat een 
gebruiksvriendelijke en simpele website 
daaraan bijdraagt.
De gemeente Heerlen werkt mee aan 
verbeterdebuurt.
De gemeente kan ze bereiken op 
gemeente@verbeterdebuurt.nl.

Via onze website www.mariagewanden.nl 
kan je via de link in de rechterkolom: 
“Verbeter de buurt”  een opmerking of 
idee plaatsen 

Plaats een reactie op  
www.verbeterdebuurt.nl 
Ben je het eens met een melding? 
Stem dan op de melding of plaats een 
reactie. Ook de gemeente kan op een 
melding reageren. Op die manier ontstaat 
er een directe dialoog tussen de gemeente 
en burgers.

Meer informatie kan je vinden op: 
www.verbeterdebuurt.nl

PIT TV
Het Korps Limburg-Zuid werkt dagelijks aan 
de veiligheid van een uniek stuk Nederland. 
Uniek om z’n internationale karakter. Een 
regio met een groen hart met daar omheen 
een stedenband. Een gebied met een 
opvallend hoge bevolkingsdichtheid: 950 
inwoners per vierkante kilometer. Limburg-
Zuid is opgedeeld in vier districten: 
Maastricht, Kerkrade, Heerlen en Sittard.  
In totaal zijn 
zo’n 1800 mensen 
werkzaam bij het 
korps. Surf naar 
WWW.PIT.TV 
en volg het korps 
op de voet.
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Straatspeeldag 2010
Dit jaar werd besloten de straatspeeldag 
te verhuizen naar de Basisschool de 
Vlieger. zo hadden we alle kinderen 
meteen daar.  

Uiteindelijk zijn er ongeveer 80 kinderen 

geweest. Het weer was ons gelukkig goed 

gezind. Het heeft 2 minuutjes geregend, 

dus dat was helemaal niks. Er waren weer 

allerlei spellen klaar gelegd, ook was er 

een luchtkussen en kregen de kinderen een 

lekkernij toe. Via een scoreblaadje konden 

de kinderen alle spellen spelen en op het 

einde zelfs een prijs ermee winnen. Ook 

was er weer een kleurwedstrijd. 

Het leuke van de straatspeeldag is dat 

er altijd weer ouders komen helpen en 

kijken. Dat bevordert de sfeer toch wel 

weer heel erg. Alles bij alles was het weer 

een geslaagde activiteit! Graag willen wij 

Stichting buurtbeheer Maria-Gewanden 

en Bs de Vlieger bedanken voor hun 

medewerking!

Op naar 2011. 
Overigens heet de nationale straatspeeldag 

dan Nationale buitenspeeldag!

Tot volgend jaar

Alcander

Open Huis Heemkundevereniging 
Hoensbroek in Mariagewanden op  
15 oktober a.s.

De buurt Mariagewanden heeft sinds  
kort een nieuwe ‘bewoner’ erbij.  
Sinds 1 augustus van dit jaar is namelijk 
de Heemkundevereniging Hoensbroek 
gehuisvest in het gebouw aan de 
Schuinstraat 2a in Mariagewanden,  
naast de speeltuin op die plek. En zoals 
dat goede nieuwe buren betaamt stel je 
je dan netjes aan je medebuurtbewoners 
voor. 

De Heemkundevereniging Hoensbroek 
is officieel op 27 september 2007 met 
haar werk begonnen. We waren sindsdien 
gehuisvest in het MFC Gebrook aan de 
Prinsenstraat, maar helaas moest daar 
uiterlijk eind september van dit jaar 
een eind aan komen, omdat men onze 
ruimte voor andere activiteiten nodig 
had. Gelukkig konden we dankzij de 
medewerking van de gemeente op korte 
termijn onze nieuwe ruimte aan de 
Schuinstraat betrekken. 

Ons boek ‘Mariagewanden en 
Terschuren vroeger…….’
In ons nog maar korte bestaan zijn 
we uitgegroeid tot een vereniging met 
ruim 130 leden. Naast een regelmatig 
verschijnend, zéér lezenswaardig 
verenigingsblad hebben we ook al 
een aantal publicaties op onze naam 
staan. Eén daarvan gaat over de buurt 
Mariagewanden en is tot stand gekomen 
in samenwerking met de Stichting 
Buurtbeheer Mariagewanden, nl. het 
boek ‘Mariagewanden en Terschuren 
vroeger…….’. Na de presentatie in 
november 2008 ging de verkoop ervan zo 
goed, dat er al na 2 maanden een 2e druk 
noodzakelijk was. Daarvan zijn er nu nog 
een aantal exemplaren beschikbaar.
Open Huis op vrijdag 15 oktober a.s.
In de afgelopen weken hebben we hard 
gewerkt om onze nieuwe plek naar onze 
eigen smaak op te knappen en in te 
richten. Een aantal van onze leden hebben 
in de afgelopen weken hard gewerkt 
aan het schilderwerk te doen en aan het 
inrichten van de ruimte. We beschikken 
nu over veel meer ruimte dan voorheen, 
waardoor we onze groeiende activiteiten 
veel beter kunnen ontplooien. Bovendien 
hebben nu ook meer ruimte voor onze 
verschillende werkgroepen.  
Inmiddels zijn we zover, dat we op deze 
nieuwe locatie weer op de oude voet (en 
zelfs beter) verder kunnen met ons werk.  

HEEMKUNDE

En we zijn nu dus ook zover, dat we al onze 
buren kunnen laten zien wie wij zijn en 
hoe ons nieuwe home er uitziet.

Daarom houden wij op vrijdag 15 
oktober a.s.  vanaf 19.00 uur Open Huis 
voor alle bewoners van Mariagewanden, 
maar ook voor  alle anderen, die in onze 
vereniging zijn geïnteresseerd. De koffie 
staat klaar!

Aanbieding
En om het nog wat leuker te maken 
hebben we voor iedereen, die ons Open 
Huis bezoekt een bijzondere aanbieding. 
We bieden, uitsluitend en alleen voor 
die avond, het boek ’Mariagewanden en 
Terschuren vroeger…….’ aan voor  
H 12,50 i.p.v. H 14,95. Maar iedereen,  
die tijdens deze Open Huis-avond lid wordt 
van onze vereniging (en dat kost slechts  
E 12,00 per jaar!) kan dit boek aanschaffen 
voor slechts E 7,50. 
Wat let u om te komen kijken en ook lid 
te worden???

Meer weten?
Wilt u méér weten, neem dan kontakt 
op met onze secretaris Wim Kortekaas, 
Klinkertstraat 19, Hoensbroek; tel. 
521 22 21; e-mail: secretaris@
heemkundehoensbroek.nl . Of kijk op onze 
website www.heemkundehoensbroek.nl. 
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JOnGEREnWERK STADSDEEL HOEnSBROEK

Jongerencentrum 'The Max'
Wat is The Max?
The Max is een zeer mooi en nieuw 
jongerencentrum in Hoensbroek. The Max is 
er voor de jeugd maar vooral door de jeugd.

In The Max hebben we verschillende 
ruimtes. Je kunt gebruik maken van:
•   De expressieruimte met podium voor 

bijvoorbeeld dans, rap of theaterspel.
•   De computerruimte om te gamen, 

chatten, internetten, foto’s bewerken.
•   De creativiteitsruimte waar je kunt 

knutselen, leren lassen, solderen, 
kaarsen maken, tekenen en schilderen.

•   De jongerenruimte met keuken waar je 
uiteraard kunt leren koken, maar ook tv 
kunt kijken, een tijdschrift lezen of een 
spel spelen met vrienden is mogelijk.

Wie zijn de jongerenwerkers? 
Wij willen ons even voorstellen want jij 
kunt ons tegenkomen in The Max maar 
ook zeker op straat. Jo Hoek is assistent 
jongerenwerker en 38 jaar oud. Kim 
Creugers is jongerenwerker en 24 jaar 
oud. Jeroen Hoovers is coördinerend 
jongerenwerker en 34 jaar oud.

Voor wie is The Max?
Jongerencentrum The Max is er voor 
jongeren in de leeftijd 10 t/m 18 jaar, 
waarbij rekening wordt gehouden met grote 
leeftijdverschillen. Zo hanteren wij bij de 
meeste activiteiten leeftijdsgroepen van 10 
t/m 15 jaar en 16 jaar en ouder.  
Er zullen ook activiteiten aangeboden 
worden waarbij alle jongeren deel kunnen 
nemen, ongeacht de leeftijd.

Werkwijze binnen The Max?
Participatie staat centraal binnen The Max. 
Vroeger organiseerde het jongerenwerk 
vele activiteiten waaraan jongeren konden 
deelnemen. Nu is het anders. Jongeren 
bedenken zelf activiteiten en organiseren 
deze ook zelf (met of zonder hulp van een 
jongerenwerker). DUS!!! Mocht jij leuke 
ideeën hebben dan bespreek jij die met 
het jongerenwerk. Het jongerenwerk kijkt 
samen met jou naar de mogelijkheden en 
biedt ondersteuning bij het organiseren 
daarvan.

Hoe doen wij dat nou in de 
praktijk?
Het jongerenwerk is gestart met 2 
werkgroepen. In elke werkgroep zitten 
ongeveer 10 jongeren uit Hoensbroek die 
wekelijks bij elkaar komen. Samen met de 
jongeren worden er activiteiten bedacht en 
georganiseerd. 
De jongeren houden zich niet alleen 
bezig met activiteiten maar ook met de 
huisregels, het onderhouden en beheren 
van het jongerencentrum, begeleiden van 
activiteiten, aanschaf van materialen, 
inzicht en invloed op het activiteiten 
budget etc.

De eerste activiteiten vanuit de jongeren:
•   De zomeractiviteiten waaronder een 

bezoek aan een pretpark.
•   De opening van het jongerencentrum op 

zaterdag 25 september.
•   Jongeren bieden hulp bij de 

maandelijkse disco op de Koffiepot.
•   Cursus zelfverdediging (Krav Maga).
•   Een theatergroep.
•   Een maandelijkse nieuwsbrief.
•   Buitensportactiviteiten.
•   Openstelling op zondagmiddag.
•   Kooklessen etc.

Ook voor advies
Soms heb je vragen of zit je met een 
probleem waar je zelf niet uit komt. 
Ook dan kun je terecht bij een van de 
jongerenwerkers. Twee weten immers meer 
dan een. Als de jongerenwerker zelf ook 
geen oplossing heeft, dan heeft hij of zij 
genoeg contacten om je toch verder te 
helpen.

Hoe kun je ons bereiken?
Jongerenactiviteitencentrum The Max
Kastanjelaan 140, 6431 GN Hoensbroek
Heb je interesse in de activiteiten of zou 
jij graag plaats willen nemen in een van 
de werkgroepen, KIJK dan op www.themax.
hyves.nl of neem telefonisch contact.

Jeroen Hoovers (06)10558798
jhoovers@alcander.nl 
Kim Creugers (06)11801349
kcreugers@alcander.nl

KIJK OOK EEnS OP: 
 themax.hyves.nl

Beste buurtbewoner(s)
van Maria-Gewanden,

Op zaterdag 25 september 2010, 
zal het Jongerencentrum  

'the Max', feestelijk worden 
geopend. U bent van harte 

uitgenodigd samen met ons de 
opening te vieren.

De opening vind plaats van 12.00 

uur tot 22.00 uur. Om 12.00 uur zal 

wethouder dhr. Van Zutphen de officiële 

opening verzorgen. Daarna vinden 

er tot 18.00 uur allerlei activiteiten 

plaats, zoals een graffiti workshop, 

workshop alcohol vrije cocktails 

maken, demonstratie Krav Maga 

etc. plaats. Vanaf 18.30 tot 22.00 uur 

zal er een buitendisco plaatsvinden 

op de parkeerplaats gelegen aan 

Jongerencentrum 'The Max'. Deze disco 

is er voor jeugdigen van 9 t/m 14 jaar.

De gehele dag zijn er dus allerlei 

activiteiten en tevens staat er een 

podium waar optredens plaats zullen 

vinden. Het podium wordt ook gebruikt 

voor de disco. Wij willen U dan ook 

mededelen dat er muziek te horen is 

en dat er mogelijk veel in de buurt 

geparkeerd gaat worden door de 

bezoekers van de feestelijke opening.

Wij hopen U hiermee voldoende te 

hebben geïnformeerd en misschien tot 

25 september. Mocht U vragen hebben 

dan kunt U altijd contact opnemen met 

een van de jongerenwerkers!

Jongerenwerk Alcander 

Jongerencentrum The Max

Kastanjelaan 140

6431 Gn Hoensbroek

themax.hyves.nl
 Jeroen           Kim                 Jo 
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BUURTZORG
Verpleging en verzorging thuis.

Professioneel en persoonlijk
Buurtzorg Hoensbroek per 1 september
gevestigd binnen de Brede Maatschappelijke
Voorziening van Maria-Gewanden

Wij willen ons even voorstellen:

Marleen Bus, Hetty Cornips en Ine Janssen

Met ingang van 1 september zijn wij 
gestart met ‘Buurtzorg Hoensbroek en 
omstreken’ en  bieden goede zorg thuis bij 
ziekte en ouderdom.

Buurtzorg is een landelijk thuiszorg-
organisatie met meer dan 260 teams
bestaande uit goed opgeleide wijk-
verpleegkundigen en -ziekenverzorgende. 
Wij bieden verzorging en verpleging thuis 
en stellen u en uw omgeving centraal. 

Buurtzorg begeleidt u bij uw herstel 
of tijdens het ziekteproces. Samen 
onderzoeken wij met u en uw omgeving 
wat er nodig is, rekening houdend met 
veranderingen in de toekomst. De zorg 
bestaat bijvoorbeeld uit het helpen met 
het wassen, het aan- en uitkleden, het 
klaarzetten en geven van medicijnen.  
Ook verrichten wij handelingen op 
verzoek van uw behandelend (huis)arts 
of specialist, zoals insuline spuiten, het 
verzorgen van wonden, het geven van 
injecties of het bestrijden van pijn.
Wij verdiepen ons in wat voor u belangrijk 
is en laten dit aansluiten bij uw manier van 
leven. 

Buurtzorg levert zo zorg op maat.

Buurtzorg medewerkers doen meer!
Buurtzorg Nederland heeft gekozen voor 
zelfsturende teams.
Dit betekent dat de teams zelf een grote 
verantwoordelijkheid hebben en zorgdragen 
voor een goede kwaliteit van zorg. Doordat 
de teams klein zijn hebben cliënten te 
maken met een beperkt aantal Buurtzorg 
medewerkers rondom de zorg.

Precies wat u nodig heeft
Buurtzorg levert doelmatige zorg: zorg 
van hoge kwaliteit tegen lage kosten. 
Samen met u stelt de wijkverpleegkundige 
de noodzaak en behoefte aan zorg vast. 
U krijgt de begeleiding en zorg die nodig 
is, niet meer, maar zeker ook niet minder. 
Dit betekent kwaliteit met een zo laag 
mogelijke eigen bijdrage voor u.

Aanvragen 
Voor thuiszorg heeft u een indicatie nodig. 
Deze kunt u zelf aanvragen bij het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) of u kunt dit 
samen met een wijkverpleegkundige van 
Buurtzorg regelen. Dat kan heel eenvoudig 
door Buurtzorg te bellen en een afspraak 
te maken. Tijdens een bezoek bij u thuis 
worden alle voorbereidingen voor een 
aanvraag gedaan.

kosten 
Voor thuiszorg betaalt u altijd een eigen 
bijdrage. De hoogte wordt bepaald door 
het Centraal Administratiekantoor  (CAK) in 
Den Haag. Zij innen ook de bijdrage. Voor 
meer informatie over de eigen bijdrage: 
www.hetcak.nl, 0800-1925 (gratis)m of via 
CAK, Postbus 84030, 2508 AA Den Haag.

Neem contact met ons op en wij 
vertellen het u
Algemeen nummer: 
0900 – 690 6906 (0,10 ct p/min)    
Buurtzorg Hoensbroek: 06 - 22872959
www: www.buurtzorgnederland.com
email: info@buurzorgnederland.com 

 Onze wijk had laatst een 
schitterende opening van de brede 
school en de inpandige Brede 
Maatschappelijke Voorziening. De school 
is erop vooruit gegaan maar ook de wijk. 

 Op vrijdag waren bouwers en 
direct bij de bouw betrokken personen 
aanwezig bij de opening en op zaterdag 
deden we het met de kinderen dunnetjes 
over. Onze oud kinderwethouder en oud 
kinderburgemeester openden de school op 
ludieke wijze. 

 Na een middag en avondvullend 
programma voor de kinderen, waarbij 
welzijnswerk Alcander een grote steun 

was, volgde een gezellige zondag voor 
de bewoners van de wijk. De pastoor 
zegende de nieuwbouw in, een koor liet 
haar beste klanken horen, buutreedner 
Huub Stassen en troubadour Jef Diederen 
zorgden voor de humor en het samen 
genieten. Onderwijl was er open dag 
waar wijkbewoners konden kennismaken 
met de speel-o-theek in de wijk, de 
buitenschoolse opvang en facetten van de 
praktijk van de school. 
 
 Enkele buitenlandse gasten 
verzorgden een natje en droogje en 
stelden middels jambee, buikdansen en 
kledingshow hun kwaliteiten ten toon. 
Hennaverven en vlechten waren ook 

onderdeel. Het grote aantal bezoekers en 
de vele lieve wensen beloven wat voor de 
toekomst. Het is een verhaal van samen 
actief zijn in en voor de wijk. Middels de 
nieuwe voorziening liggen er nog meer 
kansen voor buurtbewoners.  

LAAT u InfORMEREn DOOR STIcHTInG 
BuuRTBEHEER MARIA-GEWAnDEn.
Alcander gebruikt deze ruimte nu al en 
wil in de toekomst haar activiteiten voor 
de wijk verder uitbouwen. Jeugdwerk 
is er nu al telkens op de dinsdag, de 
speelkamer komt waarschijnlijk ook naar 
deze hoek en in samenwerking met de 
school gaat Alcander ouders ondersteunen 
met opvoedingsvragen en problemen in de 
thuissituatie. Arcus gaat weer aan de slag 
met de formule van ‘leren doe je samen’. 
SBMG heeft seniorenmiddagen waar nog 
steeds mensen welkom zijn en geeft in de 
avonduren ‘handig worden op de computer’. 
Er kunnen bewonersavonden gehouden 
worden. Er zijn ook nog andere kandidaten 
die de ruimte voor ‘wijkactiviteiten’ willen 
huren.                                             >>

Brede school met een Brede 
Maatschappelijke Voorziening, 

klaar en..in gebruik!

Brede school met een Brede 
Maatschappelijke Voorziening, 

klaar en..in gebruik!
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 In samenwerking met buurt 
ontwikkeling en sport van Alcander en de 
gemeente zijn er ook dit jaar weer drie 
sessies van ‘sporten na school’ geweest. 
Doel is kinderen meer te laten bewegen en 
kennis te laten maken met verenigingen 
uit de omgeving. Ook dit jaar weer een 
succes!! Soms gratis, soms tegen een 
kleine vergoeding. Deze laatste zaken zijn 
voorbeelden van een samenwerking dus 
school, buurt en gemeente die belangrijk 
zijn voor de leefbaarheid in de wijk, ‘onze 
wijk’. De sportzaal is onder bepaalde 
voorwaarden ook aan wijkbewoners te 
verhuren.

DuS…. MAAK ER GEBRuIK VAn.
 Breed is de school ook als het gaat om 
anderen die dagelijks in het gebouw zitten. 
Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest is er voor 
kinderen van 2 en 3 jaar. Ouders kunnen 
hier meerdere dagdelen gebruik van maken 
en omdat het een VVE peuterspeelzaal is 
betaalt men niet alle dagdelen.  
Ook kinderopvang Humanitas is er voor 
voorschoolse - en naschoolse opvang. 
Beide aanbieders werken voor prijzen die 
betaalbaar zijn en wanneer het inkomen dit 
niet toe zou laten dan kan er ‘subsidie’ voor 
aangevraagd worden.

Onderwijsstichting Movare, gemeente 
Heerlen en Stichting Buurtbeheer Maria-
Gewanden hebben als initiatiefnemers een 
goed gevoel bij datgene wat men in dit 
weekeinde allemaal gedaan en gezien heeft. 
Sommigen van u hebben we gemist maar 
dat kunnen we inhalen.
Het bestuur van Stichting Buurtbeheer 
Maria-Gewanden bedankt de vele 
vrijwilligers die dit weekeinde tot een 
succes gemaakt hebben en we realiseren 
ons dat dit slechts het begin is! Samen 
gaan we nu op weg om van de voorziening 
een tikkend hart van de wijk te maken, 
waar plaats is voor een babbeltje, een 
kopje koffie, een serieus gesprek, een 
gezamenlijke activiteit.

Wij nodigen u uit om 
deelnemers te zijn, deelnemers 
die de waarde van samenleven 
en zorgen om elkaar belangrijk 
vinden en er voor elkaar zijn!

BMV Maria-Gewanden.. veel 
succes!!
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cOLOfOn
Buurtberichten Maria-Gewanden is een uitgave van:
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
Maria-Gewandenstraat 24, 6432Pc Hoensbroek,  
Tel. 045 5234400 
www.mariagewanden.nl   -   info@mariagewanden.nl 
redactie.mariagewanden@gmail.com
Buurtwinkel: Gouverneur Baron van Hövellplein 19 
Open: iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur 

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

• 8e jaargang nr. 2

• Oplage: 2300ex

Opmaak: André Joosten

Druk: Drukkerij Welman
Passartweg 43, 6421 nT Heerlen

OVERLAST
Melden kan helpen!
Mocht u overlast ervaren in uw 
buurt, dan kunt u dat melden
bij verschillende instanties. 

Door uw melding weten 
gemeente,woningstichting en 
politie wat er speelt en kunnen 
zij zorgen voor een schone en 
veilige wijk.

Voor overlast in de openbare 
ruimte kunt u 24 uur per dag 
terecht bij de gemeentelijke 
Servicetelefoon Openbare 
Ruimte: 045-5604000.

We streven ernaar uw meldingen 
zo spoedig mogelijk op te 
volgen.

Voor ernstige overlast kunt u 
terecht op het algemene nummer 
van politie: 0900- 8844.
Voor spoedmeldingen is 112 het 
aangewezen nummer.
Wilt u uw melding anoniem 
kwijt, dan kan dat bij Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000

Heeft u een specifieke melding 
of klacht over uw huurhuis, dan 
kunt u terecht bij Woonpunt:
Reparatieservice: 0900-9691
Overige vragen: 045-5615215
Contact via mail: 
parkstad@woonpunt.nl

ALCANDER
Nieuw in Heerlen.

In de gemeente Heerlen-Hoensbroek heeft welzijnsstichting Alcander op  
13 april het eerste Loket Informatie en Advies geopend.

Iedereen heeft wel eens een vraag of probleem, zonder dat duidelijk is welke 
organisatie hulp, ondersteuning of advies kan geven. Bij het Loket Informatie 

en Advies van Alcander wijzen wij u graag de weg. Gratis!

Het Loket Informatie en Advies is er voor álle inwoners van de gemeente 
Heerlen-Hoenbroek. Wij stellen geen enkele voorwaarde, dus iedereen is van 

harte welkom.

VRAGEN WAARMEE U BIj ONs TERECHT KUNT zIjN BIjVOORBEELD:
• Ik moet een formulier kwijtschelding invullen. Wie kan mij helpen?

• Ik wil graag een cursus opvoeding gaan volgend.  
Waar kan ik terecht?

• Ik kan de trap niet meer op en boven slapen.  
Welke instantie kan mij helpen?

Bij het Loket Informatie en Advies werken vrijwillige medewerkers die 
onafhankelijk informatie en advies geven. Zij bieden geen kant-en-klare 

oplossingen, maar helpen met zoeken naar de hulpverleners of instellingen die 
het beste in staat zijn u met uw vraag of probleem te helpen. De medewerkers 

betrachten geheimhouding en gaan zorgvuldig om met uw privacy.

HOE KUNT U ONs BEREIKEN?
De eerste locatie waar het Loket Informatie & Advies wordt geopend is in 

buurtcentrum De Laurier, Laurierstraat 76 6413 RR Heerlen.
De openingstijden zijn: 

dinsdag van 10.00 uur tot 13.00 uur en woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Tijdens de openingsuren kunt u ook telefonisch contact opnemen 

tel.: 045 521 30 54. Ook kunt U uw vraag per e-mail sturen: 
loket.info.en.advies.@alcander.nl

Wij streven ernaar schriftelijke vragen binnen een week te beantwoorden.


