De kijker ziet delen van Hoensbroek en ziet
het interieur van een paar huizen.
De mensen vertellen hun verhaal. De een
is gepensioneerd, de ander gaat naar
school, de volgende werkt full-time; de
een is geboren en getogen in Hoensbroek;
de ander woont hier pas, en de volgende
heeft reizen gemaakt door de hele wereld;
de een is buitengewoon welvarend, de
volgende moet de eindjes aan elkaar
knopen. Zo zien we dat Hoensbroek geen
ouderwets Limburgs dorp is, waar iedereen
dezelfde achtergrond heeft. De vragen die
de interviewer stelt hoort de kijker niet,
wel hoort hij of zij de mensen vertellen
over hun levensbeschouwing. De een
is godsdienstig, de ander niet. Het ene
verhaal ligt dicht bij de belevingswereld
van de kijker, het andere verhaal is daar
mijlenver van verwijderd.

Ex Voto
In december werd in de galerie van Brigitta Santegoeds aan de Kouvenderstraat in
Hoensbroek een presentatie gegeven van het werk (fotografie en film) dat Jean
Michel Crapanzano de afgelopen maanden in Hoensbroek tot stand deed komen
met enkele inwoners van Hoensbroek. Foto’s en film werden als het ware een
antropologisch reisverslag door Hoensbroek. Onderwerp van film en fotografie waren
cultuur, identiteit en levensbeschouwing in een Limburgs dorp.
Jean Michel Crapanzano is een Franse
kunstenaar die naar Hoensbroek is
gekomen om foto’s te maken van mensen
uit Hoensbroek. Hij kijkt met de blik van
de buitenstaander, met de blik van een
beschouwer, van een kunstenaar. En dat
maakt het geheel tot iets heel anders dan
een huis-, tuin- en keukenverhaal.
Zijn project resulteerde niet alleen in
foto’s, maar ook in een boekje en een film.
Op die manier is er een rijk geschakeerd
beeld ontstaan van mensen uit Hoensbroek,
van hun achtergronden, en van hun dorp.
Foto’s
Tien foto’s waarop mensen in de lengte
uitgestrekt liggen, omringd met attributen
die iets vertellen over hun leven. Het zijn
beslist geen gewone portretfoto’s: het zijn
foto’s zonder de gebruikelijke achtergrond,
achter de mensen is een groot wit vlak,
er is eigenlijk geen achtergrond. Het zijn
geposeerde foto’s en dat werkt op een
bepaalde manier vervreemdend, maar wekt
tegelijkertijd ook de belangstelling op om
juist gedetailleerd te gaan kijken en te
onderzoeken. Wat is er aan de hand? Zelden
worden er immers spontane foto’s gemaakt
van iemand die languit op de grond ligt. De

In de galerie van Brigitta werd door de
meeste aanwezigen ademloos geluisterd en
geboeid gekeken. Algemeen enthousiasme
voor deze onverwachtse culturele expeditie
door Hoensbroekse straten, achter de
voordeuren, waar sinds jaar en dag
onvermoede levensverhalen dag-in-dag-uit
hun vorm krijgen.

attributen zijn doelbewust door de mensen
zelf uitgekozen. Er wordt in iedere foto een
verhaal verteld.
Boekje
Doorgaans staan de foto’s in een fotoboek
op de rechterbladzijde, en de tekst links.
In dit boekje is dit vormgevingsprincipe
niet gehanteerd. In het boekje komt, nadat
hij via de foto’s iets via het beeld laat zien
van zijn kijk op de wereld, de kunstenaar
ook nog aan het woord. Ook de kunstenaar
zelf vertelt over de dingen waardoor hij
omringd wil zijn, over levensvragen die
hem bezig houden. De gefotografeerde
mensen geven in het boekje aan wat ze in
het dagelijks leven doen. Zo kun je als lezer
een link leggen van het gefotografeerde
beeld naar het dagelijks leven van de
mensen. De mensen geven ook aan wat hun
lievelingsattribuut is en waarom. Zo krijg
je als lezer een extra puzzelstukje over het
leven van de gefotografeerde aangereikt.
Film
Vijf mensen uit vijf straten in een buurt
van Hoensbroek, vijf hele persoonlijke
verhalen en hele verschillende
achtergronden.

-1-

IN DIT
NUMMER O.A.:
•Buurkracht helpt
• Het Sociaal Buurtteam
• Kerk Parochie Maria-Gewanden
• Hoensbroekse Amateurkunst
• Hoensbroek in de toekomst

Adelante (ver)bouwt!
De eerste afdeling in het beddenhuis is ver klaar. Spectaculair is de opbouw van de
nieuwe liftschachten waar nu een begin mee is gemaakt. Eind februari worden het
restaurant en de nieuwe hoofdingang opgeleverd en gaan we aan de slag met de
inrichting. De bouw in Hoensbroek is een omvangrijk project dat nog zeker een jaar
in beslag zal nemen. In deze nieuwsbrief meer informatie over wat er op dit moment
zoal gebeurt in Hoensbroek.
Nieuwe hoofdentree en restaurant
Vlak voor de Kerstvakantie werd de
vloerverwarming gelegd en tijdens de
vakantieperiode is de dekvloer aangebracht.
Aansluitend zijn de binnenwanden geplaatst
en is men momenteel volop bezig met
de afwerking van de vloeren, wanden en
plafonds. Eind februari verwachten we
te kunnen starten met de inrichting van
het nieuwe restaurant en niet lang hierna
zullen de keuken en De Oase verhuizen naar
de nieuwe locatie. Op de afbeelding ziet u

een impressie van de nieuwe hoofdingang.
De nieuwe liften De werkzaamheden voor
de nieuwe liften zijn nu spectaculair te
noemen. Na de sloop van de balkons is een
begin gemaakt met het opbouwen van de
liftconstructie met een grote hijskraan. Dit
is één van de grootste ingrepen tijdens
deze (ver)nieuwbouw en zal het gebouw
wezenlijk veranderen. Belangrijker nog: de
wachttijden bij de liften behoren straks
tot het verleden. Onderstaande afbeelding
geeft een impressie van de aanblik van de
nieuwe liften op een afdeling.

Het beddenhuis
Het was een lastige puzzel maar het is nu
duidelijk hoe we het beste verder kunnen
werken in het beddenhuis. Om aan de
rioleringen te kunnen werken (die zich in
de plafonds bevinden) is het noodzakelijk
om telkens aan twee afdelingen tegelijk

-2-

te kunnen werken. “Afdeling 3” is op 13
februari verhuisd naar gebouw H (route
44). Zij zijn daar tijdelijk ingetrokken op
de begane grond en het souterrain in de
voormalige ruimten van Cicero “De Eik”. De
aannemer is na de carnaval dan ook aan
de slag gegaan op afdeling 2 en afdeling
3. Naar verwachting kan afdeling 2 in de
week van 20 april worden opgeleverd. Niet
lang daarna kan afdeling 4 verhuizen naar
afdeling 2. Op deze wijze kunnen afdeling
3 en 4 gelijktijdig worden aangepakt en
zo verder… totdat alles gereed is en de
medewerkers en cliënten van “afdeling 3”
ook weer hun intrek kunnen nemen in het
beddenhuis. U wordt tijdig geïnformeerd
over een eventuele verhuizing van uw
afdeling en u wordt daarin begeleid.
Therapieruimtes
De aandacht van het bouwteam verschuift
langzaam richting (nu nog) restaurant
De Oase, de kleine gymzaal en de
therapieruimte van dwarslaesie. Op deze
plek wordt een nieuwe sportcentrum
met zwem- en therapiebad aangelegd.
Het werd tijd een aantal therapieruimtes
vrij te maken om de voorbereidende
werkzaamheden te kunnen gaan uitvoeren.
De medewerkers en therapieruimtes van
cardiorevalidatie en ATO moesten hiervoor
al verhuizen. De Aula is nu tijdelijk de
therapieruimte voor cardiologie. De ATO
therapieruimte is tijdelijk ondergebracht
in het souterrain van gebouw H (voorheen
Cicero “De Eik”). De dwarslaesie zal
nog doorschuiven naar een andere (nog
nader te bepalen) ruimte. U wordt hier
z.s.m. over geinformeerd. De cliënten die
revalidatiedagbehandeling volgen zijn
via een brief bij de therapiekaart op de
hoogte gesteld. Deze berichtgeving was
echter niet helemaal juist maar zodra e.e.a.
definitief is ingevuld, wordt u opnieuw
geinformeerd. Ook de bewegwijzering wordt
tijdig aangepast aan de nieuwe situatie.
We realiseren ons dat het veel van iedereen
vraagt. We doen er alles aan om het in
goede banen te leiden. Het blijft passen
en meten. Alvast hartelijk dank voor uw
begrip.

Bestuursgebouw
Het gebouw direct bij de slagboom bij de
grote parkeerplaats
is weer volledig door Adelante in gebruik
genomen. Het werd de afgelopen jaren
door Cicero gehuurd. Adelante heeft er
het nieuwe bestuurscentrum in gevestigd
met onder meer de Raad van Bestuur,
de financiële administratie, human
resources, marketing & communicatie en
het kenniscentrum. In een latere fase
van de (ver)bouw wordt het gebouw
met een loopbrug gekoppeld aan het
behandelgebouw. Dag van de bouw
Zaterdag 13 juni zal Adelante haar
bouwhekken open zetten in verband met
de 10de landelijke Dag van de Bouw.
Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd
door Bouwend Nederland. Samen met
de BAM groep werkt Adelante aan een
draaiboek. We houden u op de hoogte.
Website: Bam bouwt Adelante De BAM
groep heeft een projectenwebsite geopend
met meer achtergrondinformatie over de
werkzaamheden bij Adelante. Kijk via de
link op www.adelante-zorggroep.nl of kijk
rechtstreeks op www.bambouwtadelante.
nl Klachtenmeldpunt Mocht u onverhoopt
een klacht hebben die gerelateerd is aan
de bouw verzoeken we u deze bij onze
klachtenfunctionaris, mevr. J. Wolfs te
melden. Dit kan via 045-5282006, 0657592519 of klachtenregeling@adelantezorggroep.nl.

Wist u dat...
...de staalconstructie voor
de nieuwe liften meer dan
22.000 kilogram weegt?
(om precies te zijn 22.184 kg.)
De vloerplaten samen 4.840
kg en de sandwichpanelen nog
eens 3.726 kg.
Wij doen ons best de overlast tot een
minimum te beperken. Alvast bedankt
voor uw begrip!

In Maria-Gewanden samen energie besparen?

Buurkracht helpt!

bespaarmogelijkheden en helpt de buurt
te enthousiasmeren. Buurkracht-buurten
krijgen de (gratis) slimme meter.
En bewoners kunnen via een persoonlijke
pagina op buurkracht.nl inzicht krijgen
in hun energieverbruik en dit vergelijken
met het gemiddelde verbruik van hun
buurt. Al meer dan 50 buurten en dorpen
zijn op deze manier aan het besparen,
bijvoorbeeld in Benzenrade-De Kommert
(Heerlen) en Itteren (Maastricht). Als
buurt beslis je zelf welke maatregelen je
aanpakt. Iedereen kan meedoen, maar
niemand is ergens toe verplicht.
Energie besparen is goed voor het milieu
en onze portemonnee. Voor de toekomst
van onze planeet. En dus voor onze
kinderen. Dat willen we allemaal wel.
En toch komt het er vaak niet van. Maar
als we er samen onze schouders onder
zetten dan kan het echt. Doe jij mee?
Samen besparen loont
Met Buurkracht is energie besparen
voordeliger, makkelijker en gezelliger
dan alleen. Buurkracht, een initiatief
van Enexis Holding N.V., onderzoekt
samen met een buurtteam de beste

Inbraak via
sleutelkastje
Woninginbraken waarbij inbrekers eerst
een sleutelkastje bij de voordeur kraken
om binnen te komen, is nu geëxplodeerd.
Werden in 2013 zo’n 600 ouderen en
thuiszorgcliënten het slachtoffer van
inbraak via een sleutelkastje, vorig jaar
steeg dit aantal flink.
Dat blijkt uit politiecijfers. Vooral in
Hoensbroek/Heerlen en Kerkrade slaan
sleutelkastjesinbrekers hun slag.
De trend zet dit jaar door: in januari en
februari registreerde de politie een stijging
van ruim 20 procent vergeleken met
dezelfde periode vorig jaar.

Enthousiast?
Vind jij het leuk om met buurtgenoten
een buurtteam te vormen? En ben je
enthousiast om in jouw buurt aan de slag
te gaan met energie besparen? Kijk dan
voor meer informatie over Buurkracht op
www.buurkracht.nl of neem contact op met
Patricia Vinclair van Buurkracht
(patricia@buurkracht.nl, 06 52 691 385).

Geen sleutelkastjes gebruiken
De Nationale Politie meldt dat ouderen
beter géén sleutelkastje meer kunnen
gebruiken. “En als het echt moet, gebruik
dan een goedgekeurd kluisje met een
keurmerk”.

De Paasdecoratieworkshop is ’n feit!
In d’ Engelensael, Hoofdstraat 214 te
Hoensbroek, wordt op woensdagmiddag
25 maart van 14.00-16.00 uur, donderdagmiddag 26 maart van 14.00-16.00 uur
en donderdagavond van 19.00 -21.00 uur
deze workshop gegeven door René Gulikers
(florist). Er kunnen per workshop 12
personen deelnemen, VOL=VOL!
Kosten:
E 9,50 p.p. incl. 1 koffie/thee,
extra consumptie E. 1,00,
Exclusief materiaalkosten.
Zelf eventueel mee te nemen:
- Tangetje
- Mesje

- Eigen potje of vaasje, dat bij je eigen
woonstijl past, óók te verkrijgen in d’
Engelensael
- Als er een bepaalde bloem wordt gewenst,
dit één week van te voren doorgeven.
- De florist brengt het basismateriaal en
het groen mee.
Aanmelden via de mail:
smitsgul@xs4all.nl of
Telefonisch: 045-5213580.
Ik hoop, dat wij ’n paar creatieve en
gezellige uurtjes zullen doorbrengen.
Groeten uit d’ ENGELENSAEL van Angeline.
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Ouderenorganisatie Unie KBO schat dat
bij 150.000 Nederlanders een onveilig
sleutelkastje naast de voordeur hangt.
“Dit loopt gigantisch uit de hand”,
zegt Arno Heltzel van de Unie KBO.
“Thuiszorgorganisaties en cliënten kiezen
massaal voor goedkope sleutelkluisjes. Die
kastjes, vaak met een pincode, zijn voor
inbrekers heel simpel te kraken en open te
breken”
Gesprek
Thuiszorgorganisaties voeren ‘allemaal
hun eigen beleid’. “Kluisjes worden vaak
niet vergoed. Maar toch verlangen de
zorgorganisaties dat er een sleutelkluisje is,
want de thuiszorgmedewerkers moeten snel
naar binnen kunnen.

Gedichtenbundel
Al bij het uitgeven van hun eerste boek
een gedichtenbundel met de titel: 'Mijn
vriend de wind' werd duidelijk hoe bijzonder
hun samenwerking is. De gedichten over
vallen en op staan en ook de goede en
mooie dingen in het leven worden door
Daniella van der Schrier fantastisch
beschreven en de mooie foto’s van Wil
Dokter maken het tot een geheel. Reeds 40
stuks zijn er van de gedichtenbundel ‘Mijn
vriend de Wind’ verkocht en nu verschijnt
binnenkort hun tweede boek bij uitgeverij
de Boekscout. Dit keer een kinderboek
waarin de schrijfster Daniella van der
Schrier op een eenvoudige wijze de natuur
en hun omgeving Beschrijft en Wil Dokter
de verhalen tot leven wekt met mooie
zwart –wit tekeningen binnenkort dus te
bestellen bij uitgeverij de Boekscout en
bij de Boekhandel. U kunt het eerste boek
ook nog steeds bestellen voor 12,95 is hij
voor u.

Daniella van der Schrier- van Hameren
Geboren op 7-2-1962 te Amsterdam.
Gehuwd in 1980 met Wouter van der
Schrier. Moeder van een zoon en dochter.
Oma van een kleinzoon en een kleindochter.
Heeft altijd al als kind de bekende
decembergedichten geschreven en heeft het
op latere leeftijd weer opgepakt. Schrijft
nu gedichten met persoonlijke gevoelige
teksten.

Ruwe diamant
Je wordt geboren als een ruwe diamant.
En door de jaren geslepen aan iedere kant.
Tot je glans bereikt als een echte diamant.
Elke scherp kantje verdwijnt met elke pijn.
En verandert in glad dat is apart!!!
Maar er kan maar één zo’n diamant bestaan.
Zo zal het ook in jouw leven gaan.
Als een karaat zo fijn zo kan jouw leven
zijn.

Het Sociaal Buurtteam
Actief in uw buurt!
Heeft u een vraag over welzijn, zorg of wonen met zorg? Dan kunt u terecht bij het
Sociaal Buurtteam in uw buurt. Vanaf 1 januari 2015 zijn in de gemeente Heerlen
13 Sociale Buurtteams actief. Hier kunt u terecht met al uw grote en kleine vragen
over opvoeden en opgroeien, werk, inkomen en schulden en zorg en welzijn.
In Heerlen willen we dat iedereen mee kan
doen. Zoveel mogelijk op eigen kracht en
met ondersteuning van het eigen sociaal
netwerk. Maar soms is professionele hulp
nodig. Hiervoor kunt u vanaf 2015 terecht
bij het Sociaal Buurtteam in uw eigen
buurt. Dit team helpt u verder.

Professionele hulp stand-by
Als het niet lukt om zelf of met hulp van
uw omgeving een oplossing te vinden,
gaat het Buurtteam uw hulpvraag samen
met u verder onderzoeken. Als dat nodig
is schakelen zij deskundige hulp in die u
verder kan helpen.

Wat doet het Sociaal Buurtteam voor u?
Bij het Sociaal Buurtteam kunt u terecht
als u niet direct weet bij wie u uw vraag
moet stellen. U kunt er terecht voor
kleine en grote vragen, bijvoorbeeld op
het gebied van opvoeden en opgroeien,
bij werkloosheid, relaties, psychische
problemen, schulden of eenzaamheid.

Moet ik altijd naar eerst het Sociaal
Buurtteam?
Nee, dat hoeft niet. Als u al weet bij welke
organisatie u moet zijn met uw vraag,
dan kunt u ook direct naar bijvoorbeeld
het WMO-loket, de dienst Sociale Zaken of
een zorg- of welzijnsorganisatie gaan. Als
u niet precies weet waar u met uw vraag
terecht kunt, dan kunt u contact opnemen
met het Sociaal Buurtteam.

Eigen kracht eerst
In het Buurtteam werken de wijkverpleegkundige, de maatschappelijk werker en de
jeugdconsulent samen. Zij zoeken samen
met u naar een oplossing. Misschien lukt
het dan toch om zelf het probleem op
te pakken; alleen of met hulp van uw
omgeving.

Uw Sociaal Buurtteam
Ook in Maria-Gewanden is een Sociaal
Buurtteam actief. Ook in uw buurt is hulp
en ondersteuning dus dichtbij. Graag
stellen wij ons even aan u voor:
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De gedichtenbundel: ‘Mijn vriend de
wind’ is te koop in de Bongaardstraat 82,
6432HD Hoensbroek

Bereikbaar op:
ma, di, do, vrij
Martin Driessen
Maatschappelijk Werker
045 5602525
mdriessen@alcander.nl

Bereikbaar op:
ma, di, wo, do
Rilana di Bartolomeo
Wijkverpleegkundige
06 14459275
RilanadiBartolomeo@
mgzl.nl

Bereikbaar op:
ma, di, wo, do, vrij
Tim Kasner
Jeugdconsulent
T 06 31664410
t.kasner@
meezuidlimburg.nl

Kunt u ons niet bereiken en heeft u
een dringende vraag. Neem dan contact
op met ons via 045-5604004 of
info@sociaalbuurtteamheerlen.nl.
Wij nemen binnen drie werkdagen
contact met u op om een afspraak te
maken.

Interview met Henk Ghijsen
voorzitter van de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden

Wie is Henk en wat doet hij voor de
stichting?
Henk werd geboren in de mijnwerkerskolonie Kaalheide. Hij doorliep de
HBS in Kerkrade en ging daarna
werktuigbouwkunde studeren aan de
Technische Universiteit in Eindhoven.
Na zijn afstuderen werkte hij onder
andere bij de AGA, nu Stelrad. Daarvoor
verhuisde hij in 1977 naar Hoensbroek
en inmiddels is hij gepensioneerd.
‘In 2006 vroeg de toenmalige voorzitter
van de SBMG Harry Huis of ik secretaris
wilde worden. Dat deed ik en niet veel later
werd ik ook voorzitter.’ Over zijn motivatie
om zich in te zetten voor de wijk: ‘Ik
heb altijd goed kunnen leren en dat op
kosten van de gemeenschap. Daarom wil
ik graag wat terug doen, ik vind dat mijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid’.
‘MENSEN IN DE WIJK MOETEN HET
WERK DOEN, ANDERS KRIJG JE GEEN 
EMPOWERMENT, GEEN OWNERSHIP’.
‘Ik werk samen met Lian Strijards
aan diverse culturele projecten: een

schildercursus, dichten op school, het
project Timo in Afrika, het asielcentrum.
Samen met Jo Hermanns stimuleerde ik de
werkgroepen Groen, met Paul Vievermans
de senioren en met Ben Maas de
computerlessen. Ik wil dingen bedenken,
vorm geven, maar moet op een gegeven
moment projecten ook weer loslaten.
Mensen in de wijk moeten het werk gaan
doen, anders krijg je geen betrokkenheid.
Je moet ze verantwoordelijkheid geven,
zodat het hun eigen project wordt. Met
details bezig zijn kan niet altijd. Daarom
moet je mensen er op wijzen dat ze zelf
taken moeten en kunnen uitwerken en
meestal gaat dit vrij soepel.’
‘Ik ben heel positief over de stichting en
de wijk, maar het loopt nog niet overal
zoals het zou moeten. Maria Gewanden
is een prachtige wijk, maar we moeten er
op letten dat het een mooie en schone
buurt blijft. De Hoofdstraat kan beter.
Verder hebben we veel energie gestoken
in de kasteelbuurt, bijvoorbeeld: kinderen
moesten te ver lopen naar de speeltuintje
aan de Wingerdweg zodat ouders ze niet
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in de gaten konden houden. Samen met
Woonpunt bekeken we of het binnenterrein
daarvoor konden gebruiken. Bewoners
hebben het plan daarna zelf uitgevoerd, de
stichting heeft gefaciliteerd.’
‘BASISSCHOOL DE VLIEGER KAN GEBRUIK
MAKEN VAN DE KENNIS IN DE BUURT’
Samenwerken met de school en
burgerparticipatie zijn belangrijk: ‘SBMG
kan de school helpen met expertise in
de wijk te zoeken die ze zelf niet heeft:
workshops techniek, Romeins verleden en
mijnwerken. Ik krijg ook signalen dat de
resultaten van de school stapje voor stapje
beter worden. We moeten leren herkennen
wanneer er iets fout dreigt te gaan in
de buurt: jeugd die ongewenst gedrag
vertoont en mensen die vereenzamen.
Inzetten op burgerzin, niet entertainen,
maar bewuster maken.’
‘WIJKEN KRIJGEN MINDER AANDACHT 
DOORDAT DE GEMEENTE TE VEEL
CULTUURGELD STEEKT IN HET CENTRUM.’
Over de samenwerking met de gemeente:
‘We hebben heel goede contacten met de
gebiedsregisseur en ambtenaar openbaar
groen. Maar met cultuur is het minder.
De gemeente steekt veel geld in het
centrum van Heerlen, waardoor de wijken
minder aandacht krijgen. Neem het jaar
van de mijnen: wij zijn er nauwelijks bij
betrokken, maar er was wel opeens een
groot vuurwerk in het centrum. Dan is
het geld dus zo op. We zijn wel bezig
om activiteiten te plannen, maar het
geld daarvoor komt uit eigen pot. Zo’n
project als Mijnspoorzoeker, dat krijg je
nooit klaar. Het is geïnitieerd vanuit een
projectontwikkelingsgroep die geld wilt
verdienen, maar de gemeente maakt het
geld ervoor nog niet vrij. Ik zie zelf meer
heil in kleinschalige projecten waar je de
mensen meer bij betrekt. Anders zijn ze
geen deelnemer, alleen maar toeschouwer.
Dit gaan we bespreken met de wethouder.’
GEBROOKERBOS
‘Wat meer kans maakt is het Gebrookerbos:
het dierenpark bij de Auvermoer en
het moeras bij de Geleenbeek laten
aansluiten aan de Brunssumerheide. Met
een betrekkelijk klein budget kun je een
fiets- en wandelpad aanleggen. Ik vind
ook het project van de herinrichting van
de voormalige sportvelden van VKC aan de
Randweg zinvol. ‘Mensen uit de buurt zijn
erbij betrokken en geen extern bureau.’
LEVENSLOOPWONINGEN
‘Voor de toekomst zou ik willen dat er meer
nieuwe huizen komen voor oudere mensen
uit de buurt. Daar moet je iets bijzonders
van maken. Een parkje met kleine
bungalows, hofjes en levensloopwoningen.
Er is zo veel ruimte in de wijk, daar zouden
we gezamenlijk iets mee moeten doen.’

De kerk en parochie van
de Maagd der Armen
Zandbergsweg/Steenberglaan aangekocht.
De staatmijnen gaven ook een van hun
architecten, de heer Akkermans uit Gulpen,
de opdracht de kerk te ontwerpen en eind
maart 1949 ging de eerste spade de grond

Het pittoreske witte kerkje van de voormalige parochie Maria-Gewanden, toegewijd
aan de Maria, Maagd der Armen van Banneux is per 1 februari 2015 definitief
verleden tijd. Er werden al enige jaren geen H. Missen meer opgedragen en de
kerk deed enkel nog dienst als Mariakapel. Een zoethoudertje voor de paar trouwe
gelovigen die zich niet konden neerleggen bij een definitieve sluiting van dit
godshuis.
Wij kijken nog even terug naar de
geschiedenis van deze kerk en zijn
parochie.
Een parochie retraite van de grote
St. Jansparochie in het oorlogsjaar 1940
werd de aanleiding voor het oprichten van
een eigen parochie voor de gelovigen van
de Steenberg en Kasteelbuurt. De retraite
die voor de buurtgenoten gehouden werd
in buurthuis de Magere Hendrik leidde
tot de inrichting van een noodkapel in
de kleuterschool, die achter de houten
woningen aan de Maria-Gewandenstraat lag
(toen nog Steenberglaan). Die noodkapel
was natuurlijk veel te klein was voor de
vele kerkgangers in die jaren en kort na de
Tweede Wereldoorlog stelde pastoor Lenders
voor om er maar een eigen parochie van te
maken. In september 1947 werd kapelaan
Otten, die al vanaf de jaren dertig kapelaan
was in de St. Jans-parochie, bevorderd tot
bouwpastoor van een nieuw op te richten
parochie die van de St. Jans parochie
afgescheiden was vanaf de Hermesweg en
Oude Kapelaniestraat. Een half jaar later,
op 3 april 1948, verhief de bisschop van
Roermond, Mgr. Lemmens, deze afscheiding
tot een eigen parochie met de naam MariaGewanden. Pastoor Otten vond namelijk de
benaming Steenberg maar niks en kreeg

het zelfs klaar dat
de Steenberglaan
gewijzigd
werd in MariaGewandenstraat.
Bouwpastoor Otten
De nieuwbakken
bouwpastoor begon
voortvarend aan
deze taak en in
nauw overleg met de Staatsmijnen werd
een stuk grond van de mijn op de hoek
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De eerste steenlegging werd gedaan door
Mgr. Lemmens en nog voor de kerstmis van
dat jaar werd de kerk in gebruik genomen.
Overigens duurde het nog tot 24 juni 1951
voordat de kerk helemaal klaar was en
door Mgr. Lemmens, middels zalving met
Chrisma van de hoofdingang en altaar, een
pontificale hoogmis officieel werd ingewijd.
In 1947 werd in het Belgische
bedevaartoord Banneux een levensgroot
Mariabeeld ingezegend, dat bestemd was
voor de eerste Nederlandse kerk die aan
O.L.V. van Banneux werd toegewijd.
Pastoor Otten was er als de kippen bij,

noemde zijn kerk naar de Maagd der Armen,
zoals Maria ook genoemd werd en kreeg
dit beeld toegezegd. In mei 1950 werd
dit beeld aan de parochiegrens bij de
Geleenbeek, onder aan de Schurenberg,
door de bisschop van Luik aan de
parochie overgedragen en in een plechtige
processiestoet door de hele wijk, naar haar
nis in de kerk gedragen
Pastoor Otten wist ook nog de Poolse
gemeenschap naar deze kerk te trekken
door de plaatsing van een schilderij van
de Zwarte Madonna van Czçestochowa.
Ieder jaar op 15 augustus, de feestdag
van Maria ten Hemelopneming, trokken
de vele Polen uit de gehele Mijnstreek en
andere pelgrims, vaak in originele Poolse
klederdracht, naar deze kerk waar dan
diverse Poolse priesters en bisschoppen een
Poolse H. Mis celebreerden.
Pastoor Otten had in het begin nog de
steun van de populaire kapelaan Lückers en
nadien van de lange kapelaan Mengen. Zijn
opvolgers de rustige pastoors Friedrichs en
de sigaren verslindende Custers hadden nog
pastorale medewerkers, maar de pastoors
Baeten, door wiens invloed de sloop van

de ‘noodwoningen’ van het Huiserveld
(Kraaienbuurt) voorkomen kon worden,
alsook Rombouts, Jacobs en de laatste,
Gelissen, stonden er alleen voor.
Na ruim 60 jaar was het kerkbezoek zo
teruggelopen dat in 2008 de parochie werd
opgeheven en de erediensten aan de kerk
onttrokken werden.

Afscheid van onze buurtwethouder Riet de Wit
en onze gebiedsregisseur Geert Hendrickx
Eind vorig jaar namen wij feestelijk afscheid van onze buurtwethouder en
gebiedsregisseur. De vrijwilligers onder leiding van onze voorzitter Henk Ghijsen
toverden een heerlijk diner voor alle betrokkenen. Het was een feest voor iedereen.
Bij deze willen wij nog een keer onze dank uitspreken voor de goede samenwerking
met Riet en Geert.
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7 april 19.00 uur
luisteren naar Hemelse
muziek in BMV De Vlieger

De HAK, een werkgroep waarin
iedereen zich verenigd heeft die
de Amateurkunst een warm hart
toe draagt, zoekt deelnemers voor
activiteiten op het gebied van de
Amateurkunsten in Hoensbroek.
•W
 il jij je talenten graag ontplooien
of je vaardigheden op peil houden?
•H
 ou je van muziek, van dans, van
dichten?
•W
 aaraan kan je dan in Hoensbroek
de komende tijd deel nemen?

Voor de tweede keer gaan HAK
Hoensbroek, Basisschool De
Vlieger, Schunck. en het Parkstad
Limburg Theater Heerlen samen op
reis met het Nederlands Blazers
Ensemble. Ging de reis vorig jaar
naar Afrika, dit jaar koersen we af
op de Hemel.
Onder leiding van de bevlogen
reisleider Dick Verhoef (musicus
van het NBE) werken kinderen van
Basisschool De Vlieger en Stichting
Buurtbeheer Maria-Gewanden
momenteel keihard aan hún
voorstelling van De Hemel. Deze
creatie wordt voorafgaand aan het
concert van het Nederlands Blazers
Ensemble op woensdag 22 april om
19:30 uur getoond aan het grote
publiek in het Parkstad Limburg
Theater in Heerlen.

De Dieren Ondergronds
In de 1e week van juni gaan we samen
werken aan “De Dieren Ondergronds”.
Voor Parkstad is 2015 immers het jaar
van de mijnen. We organiseren iedere
dag een workshop. Vijf dagelijkse
workshops, iedere dag vanuit een
andere discipline leiden uiteindelijk
aan het einde van de week tot een
slotmanifestatie voor amateurs.

De Hemel van het Nederlands
Blazers Ensemble
De Hemel (een bewerking van Die
sieben letzte Worte unseres Erlösers
am Kreuze) is de laatste episode van
een Haydn-drieluik dat Bart Moeyaert
samen met het Nederlands Blazers
Ensemble maakte.
Na De Schepping (2004), gebaseerd
op Die Schöpfung en Het Paradijs
(2010), een bewerking van Die
Jahreszeiten, is de cyclus nu afgerond
en het verhaal verteld.

Geef je op bij Anne Schutte van
AlcanderKasteel Hoensbroeklaan 190
6433AJ Hoensbroek - 045 7111560

Inleiding op de Hemel
Die sieben letzte Worte unseres
Erlösers am Kreuze is gecomponeerd
in 1786 en voor het eerst uitgevoerd
tijdens een speciale liturgische dienst
op Goede Vrijdag.
Haydn: "De muren, ramen en
pilaren van de kerk waren in zwart
gedrapeerd, en slechts één grote
lamp in het midden verlichtte de
heilige duisternis. Om 12.00 uur ’s
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middags werden alle deuren gesloten
en begon de muziek........
Andere tijden, andere gewoonten.
Het is fascinerend hoe oude woorden
en muziek het hedendaagse oor nog
steeds weten te bereiken.
Voor hen die nieuwsgierig zijn
naar de achtergronden van deze
compositie organiseert HAK
Hoensbroek op dinsdag 7 april in
Basisschool De Vlieger (MariaGewandenstraat 24 Hoensbroek)
speciaal voor deze uitvoering een
inleiding.
Deze inleiding wordt gegeven door
Maurice Wiche waarvoor we u graag
willen uitnodigen.
De entree bedraagt EURO 5,00
U kunt zich aanmelden bij Marianne
Isenborghs 045-5229899 of:
magistralis@home.nl
Tot slot citeert HAK graag de
uitspraak van een van de musici
van het NBE:
Van alles wat ik met het NBE
heb gespeeld, nemen de Haydnprogramma’s met Bart Moeyaert
een heel bijzondere plaats in. Ik
heb heel goede herinneringen aan
De Schepping en Het Paradijs en
zie nu al naar De Hemel uit. De
manier waarop Bart zijn teksten
schrijft en voorleest, zo liefdevol,
zo wijs en veelgelaagd, levert een
prachtige chemie op met ons en de
muziek van Haydn. Heel sterk zijn
ook de arrangementen van Hans
van der Heide; alles voelt volstrekt
natuurlijk aan, alsof Haydn het
direct voor onze bezetting heeft
geschreven. Voor de combinatie
Haydn en Moeyaert mag je me
dus altijd wakker maken. Ik voel
me in de zevende hemel als ik
die programma’s speel - een hele
uitspraak, voor een atheïst!’

Stutters volop in bloei!
Het voorjaar is aantocht alles komt
langzaam weer in bloei. En ook bij
scoutinggroep de Stutters is dit
merkbaar. We hebben het afgelopen jaar
niet stil gezeten de Stutters staan in
bloei!
We zijn zelfs zo gegroeid dat we ons
momenteel de grootste scoutingvereniging
van Heerlen mogen noemen. Iets waar we
enorm trots op zijn en waar we best zo aan
het begin van het voorjaar bij stil mogen
staan.
Zonder de inzet van onze vrijwilligers
maar zeer zeker ook onze jeugdleden en
ouders waren we niet gekomen waar we nu
staan. We blijven aan het werk want net
als de bloemen water nodig hebben om te
kunnen groeien, zullen ook wij aan de slag

moeten om na te kunnen blijven streven
waar wij als Stutters voor staan! En dat is
onze jeugdleden het avontuur wat scouting
is te laten ervaren, waar enthousiasme,
vriendschap, samenspel, en het actief
maar ook creatief bezig zijn een wezenlijk
onderdeel vanuit maken.
Wil jij ook deel uit maken van deze
bloeiende vereniging dan kom gerust
vrijblijvend een kijkje nemen en neem
via info@stutters.nl contact op.
Draaitijden speltakken:
Bevers; jongens en meisjes in de leeftijd van
4-7 jaar draaien iedere vrijdag van 17:3019:00.
Jongenswelpen; in de leeftijd van 7-11 jaar
draaien iedere zaterdag van 15:00-17:00.

Volkstuinvereniging Jeugrubbenhof
Weet u dat in onze wijk een mooie
volkstuinvereniging is? Deze ligt
prachtig aan de Randweg tegen het
Jeugrubbebos.
Op het terrein liggen een 70 tuintjes
van elk 100 m2. De tuinders hebben
plezier aan het groeien en bloeien
van groenten en bloemen. Heel wat
vrouwen en mannen genieten van
hun hobby tuinieren. In het voorjaar
bewerken zij de grond waarop ze later
gaan zaaien en poten. Natuurlijk
moeten zij af en toe even rusten.
Dan wordt er heel wat gepraat met
andere tuinders. Ervaringen worden
uitgewisseld en als het nodig is steken
ze elkaar de helpende hand toe.
Tuinieren is niet alleen een gezonde

activiteit voor het lichaam, het
ontspant ook de geest. Even de
dagelijkse beslommeringen opzij zetten
en genieten van wat groeit en bloeit.
En als de tijd van het oogsten er is,
geniet je thuis van verse en onbespoten
groenten en kruiden. Bloemen brengen
niet alleen kleur en geur in de tuin,
maar ook thuis in de vaas. En dat heb
je allemaal zelf gekweekt.
Wie een leuke ontspanning zoekt,
kan terecht bij Jeugrubbenhof.
Kijk eens op de website
www.jeugrubbenhof.nl en zie
wat de vereniging doet, wat het
lidmaatschap kost en kunt u contact
opnemen met de webmaster of met
het secretariaat mevrouw
B. Bastings-Pinxt 045-522 29 95.
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Meisjeswelpen; in de leeftijd van 7-11 jaar
draaien iedere zaterdag van 10:00-12:00.
Scouts; meiden en jongens in de leeftijd
van 11-15 jaar draaien iedere zaterdag van
10:00-12:30.
Explorers; jongens en meiden in de leeftijd
van 15-18 jaar draaien iedere vrijdag van
19:30-22:00.
Jongerenstam; jeugd vanaf 18 jaar tot 21
jaar draaien iedere vrijdag van 19:30-23:00.
Adres Zandbergsweg 102 in Hoensbroek.
Uiteraard zijn wij ook altijd op zoek
naar vrijwilligers dit kan variëren van
hand- en spandiensten tot deelnemen aan
verschillende commissies, bestuur tot het
geven van leiding.

SPEELTUINNIEUWS
Onze speeltuin bestaat 80 jaar.
Dit is een reden voor een feestelijk
jaar. Op 4 april 2015 gaan we open.
De abonnementsprijs voor een gezin
is veranderd en bedraagt nu 20 euro.
Hiermee krijgt u toegang tot alle 4 de
hoensbroekse speeltuinen, die zoals u
weet intensiever gaan samenwerken.
Op 22 april wordt ons nieuwe toestel
geplaatst. Zoals vorig jaar door de kinderen
bepaald wordt dit een kasteel. Dit toestel
belooft veel speelplezier de komende jaren
voor alle kinderen.
27 april zal weer in het teken staan van
Koningsdag en zullen in de speeltuin de
fietsen van de kinderen weer mooi worden
versierd.
4 juli is ons jubileumfeest gepland.
U bent allen van harte welkom om ons
jubileum met ons te vieren. Het wordt een
groot feest met voor alle leeftijden leuke
activiteiten.
12 september sluiten we het seizoen af
met een bbq en kamperen in de speeltuin.
Volg de laatste informatie op onze site
www.speeltuinMaria-Gewanden.nl

Nieuw speeltuinbeleid 
vanaf 2016
Speeltuinwerk per stadsdeel
De speeltuinorganisaties in Heerlen gaan
buurtoverschrijdend werken. Dit betekent
dat zij per stadsdeel gaan samenwerken.
Per stadsdeel wordt één organisatie
verantwoordelijk voor het speeltuinwerk
binnen dat stadsdeel Het college van B&W
heeft besloten dat deze organisatie in de
toekomst subsidie zal ontvangen van de
gemeente. De basis van deze subsidie is

Op 22 april wordt ons nieuwe toestel geplaatst
het aantal kinderen tot en met 12 jaar
wonend in dat stadsdeel.
De gemeente maakt straks samen met
de speeltuinorganisatie in een stadsdeel
afspraken over de belangrijkste zaken.
Het gaat dan om de veiligheid en het
onderhoud van de speeltuinaccommodaties,
optimalisering van hun bestuurskracht en
het bereik van kinderen. Verder wordt per
stadsdeel gemeentelijk jaarlijks E 10.000,gereserveerd voor de vervanging van
speeltoestellen. Hiermee wordt een basis
gelegd voor het behoud van speeltuinen
per stadsdeel. Het stadsdeel Heerlen stad
wordt gezien de omvang van dat stadsdeel
overigens opgesplitst in Oost en West.
De situatie in de stadsdelen is op dit
moment verschillend, er zijn stadsdelen
waar momenteel al één speeltuinorganisatie actief is maar er zijn ook
stadsdelen waar nu meerdere aparte
organisaties opereren. Sinds 2013 doet
de gemeente Heerlen samen met de
speeltuinorganisaties onderzoek naar de
toekomst van de besloten speeltuinen
in Heerlen. Uitgangspunt hierbij was om
voldoende mogelijkheden te bieden aan
het kind dat wil spelen, ontdekken, ervaren
en ontmoeten. Dit alles met als doel dat
wij moderne speeltuinen binnen onze
gemeente hebben die avontuurlijk en veilig
zijn.
De speeltuinorganisaties hadden een
belangrijke rol in dit traject. Zo is er op
verzoek van de speeltuinen bij de verdeling
van de middelen gekeken naar de huidige
toestand en de noodzakelijke vervanging

- 10 -

van toestellen in de diverse speeltuinen.
Dit betekent dat de tot op heden
gereserveerde renovatiemiddelen met name
worden toegekend aan speeltuinen die
dit het hardst nodig hebben. Daarnaast
wordt vanaf 2016 per stadsdeel jaarlijks
een vast bedrag voor vervanging/renovatie
gereserveerd.
Alle partijen willen aan de slag, maar
beseffen ook dat het samenvlechten van
organisaties tijd nodig heeft. Het nieuwe
beleid gaat dan ook in op 1 januari 2016
en nadat de gemeenteraad haar zienswijze
heeft gegeven.
Vanaf dit jaar gaan de vier overgebleven
speeltuinen in Hoensbroek zeer
intensief samenwerken en als één grote
organisatie verder. De speeltuinen zijn:

• Speeltuin Terveurdt,
• Speeltuin Maria-Gewanden
• Speeltuin De Smidse en
• Speeltuin Mariarade
Er is nog heel veel werk aan de winkel om
de hele club qua organisatie goed in te
richten, ook Juridisch, omdat het toch om
verschillende wijken gaat met hun eigen
historie. Het eerste grote voordeel van
deze samenwerking hebben we al bereikt:
onze gezamenlijke leden kunnen vanaf dit
jaar met hun gezinskaart/jaarkaart bij alle
vier de speeltuinen terecht.
We hopen samen op een geweldige
nieuwe toekomst voor onze speeltuinen.

Wilt u ook een
schone buurt?
Doe dan mee
met Heerlen
Schoon

Hoensbroek in de Toekomst

Groen? Dynamisch? Duurzaam? Vol? Veel vrije tijd?
Toekomstbeelden
Op basis van de duurzame toekomstideeën
uit de toekomstwandeling maakten de
themagroepen toekomstbeelden in 3D,
die ze mochten presenteren op de
Toekomstavond. Ook deze lessen werd
door Jo Hermanns en Henk Ghijsen van
de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
begeleid.

Voor veel Heerlenaren is het heel
normaal dat zij geen afval op straat
gooien. Ook zijn er al vrijwilligers
die graag de handen uit de mouwen
steken voor een schone buurt. Onder
het mom: ‘goed voorbeeld doet volgen’
start de gemeente de campagne
Heerlen Schoon. Hiermee wil ze met
nog meer bewoners de uitdaging
aangaan om de buurten en de stad
aantrekkelijk en schoon te houden.
Mensen die willen helpen - alleen of
samen met buurtgenoten, collega’s
of een vereniging - zijn van harte
welkom.
Er zijn verschillende mogelijkheden
waarop mensen een bijdrage kunnen
leveren aan een schone stad. Zo zijn
er de Helden voor Heerlen Schoon.
Dit zijn kinderen van 4 tot 12 jaar die
aan de slag gaan als buurtheld. Zij
maken in teams een wijk schoon door
het opruimen van zwerfafval. Voor
iedere inzet krijgen ze per held punten
waarmee ze sparen voor bijvoorbeeld een
tegoedbon, een bioscoopkaartje of een
leuk uitje. Iedereen ouder dan 12 jaar
kan Vriend van Heerlen worden. Alleen
of samen met anderen helpen vrienden
periodiek mee aan een schone stad. Het
is ook mogelijk om alleen of samen met
anderen een Eenmalige schoonmaakactie
te organiseren.
De gemeente ondersteunt door de
materialen te leveren die nodig zijn,
zoals kleding, afvalzakken en grijpers.
Ze zorgt er tevens voor dat het
verzamelde afval wordt opgehaald en
terechtkomt op het milieupark. Ook
biedt de gemeente aan om bij acties de
mascotte Pancras in te zetten.
Aanmelden kan via de website
www.heerlen.nl/heerlenschoon
Hier is ook meer informatie te
vinden over de campagne. http://
www.heerlen.nl/Pub/heerlenschoon/
Helden-voor-Heerlen-Schoon.html

De Toekomstavond
Op 25 november verwelkomden de leerlingen
van groep 7 van BS De Vlieger vanaf 17.30u
de uitgenodigde ouders en buurtbewoners
met Biologische soep, broodjes en koffie.
De mensen die binnen kwamen, zetten hun
naam bij hun voorkeursthema: Groen in
de buurt, Duurzame mobiliteit, Voeding,
Energie of Samen Leven in de buurt.
May Smeets, directeur van Bs de Vlieger
heette alle aanwezigen welkom in de grote
hal van de school. Daarna sprak Jordy
Clemens, wethouder Milieu, Onderwijs
en jongeren, enthousiast over het
duurzaamheidsbeleid van de gemeente
Heerlen. Juist de ideeën van jonge
mensen zijn volgens hem erg belangrijk
voor toekomstig beleid. Ter inspiratie
van de aanwezigen lichtten vervolgens
verschillende duurzame buurtinitiatieven
hun activiteiten toe.
• Buurkracht – energiebesparing en
duurzame energie in de buurt
• Herinrichting en vergroening van de
Sportvelden – Jolanda Ermers Offerbeek
• Terschuren – Leefbaarheid in de buurt –
Josje Vermeulen en Paul Meijers
• Stadslandbouw MSP – Peter Erkens
De kinderen van groep 7 sloten het
inleidende gedeelte van de avond af met
hun fantasievolle toekomstbeelden.
Wethouder Jordy Clemens nodigde de
kinderen van groep 7 uit het idee van
de ‘pratende prullenbakken’ met hem te
bespreken en – als het kan – in de buurt
om te zetten. De kinderen krijgen dan ook
de gelegenheid hun toekomstbeelden op het
stadhuis te presenteren

- 11 -

Idee kinderen groep 7
Pratende, dansende prullenbakken
Beschrijving: kinderen zullen meer in de
prullenbak gooien dan op straat
Dit bieden zij aan: we proberen dit te
bouwen en gaan kijken hoe mensen
reageren en of ze er afval in gooien.
Dit zoeken we: mensen help Pratende
prullenbakken voor het milieu
Ideeën voor geld van prullenbakken:
sponsors en handtekeningen laten zetten.
De volgende drie ideeën kregen na de
"brainstorm" de meeste steun van de
aanwezigen:
Buurderij ‘Hoenshoeve’: een
multifunctionele boerderij bij het
Kasteel Hoenshoeve voor scouting, IVN,
kinderclubs, toerisme, ‘groene’ workshops
etc.; gecombineerd met een moestuin,
boomgaard, speelweide, dierenpark etc.
aan beide kanten van de oprijlaan (van
‘koffiepot’ tot aan kasteel) Dit idee zal een
vervolg hebben U hoort hier nog meer van!
Behoud van de speeltuin: vele mensen
willen zich inzetten om de speeltuin
in Maria-Gewanden te behouden en
activiteiten te organiseren
Collectieve inkoop van zonnepanelen:
het idee om zonnepanalen collectief in te
kopen kreeg relatief veel steun. Bij dit idee
is ook de inzet van Buurkracht en van de
Milieufederatie Limburg gevraagd
Het idee van collectieve inkoop van
zonnepanelen en meer op het gebied van
energiebesparing heeft al een vervolg met
name 'Buurkracht' zie daarvoor het artikel
verder in Buurberichten. als U interesse
heeft meldt u dan aan bij Buurkracht.

Mantelzorgers

Uitleg over
Keukentafelgesprekken
Het Steunpunt voor Mantelzorgers
organiseert i.s.m. het ‘Huis voor
de Zorg’ een bijeenkomst met als
thema “Het Keukentafelgesprek”.
Het keukentafelgesprek is een
persoonlijk gesprek tussen
zorgvrager/mantelzorger en
gemeente over uw persoonlijke
situatie.

De redactie van Buurtberichten
wenst haar lezers

prettige paasdagen

Datum: woensdag 1 april
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Burgerzaal, Gemeentehuis
Kerkrade, Markt1
Aanmelden bij Ruggesteun en
Steunpunt voor Mantelzorgers
Postadres: Antwoordnummer 4034,
6400 VC Heerlen
Email: info@mantelzorgparkstad.nl
Tel. 045-2114000

Nieuwe wijkagent in Maria-Gewanden:
Patrick van Loon
Omdat onze wijkagent Jos Offermans een
nieuwe aanstelling binnen het politiekorps
kreeg is Patrick van Loon nu aangesteld als
wijkagent van Maria-Gewanden.

Onze Stichting heeft alle vertrouwen in een
goede samenwerking met hem.
Tevens bedanken wij Jos voor zijn werk in
Maria-Gewanden en wensen hem succes met
zijn nieuwe loopbaan

Colofon
Redactie:
• Jo Hermanns
• Ben Maes
• Lian Strijards
Postadres:
Redactie SBMG
Maria-Gewandenstraat 24
6432PC Hoensbroek
Tel. 045 5234405
redactie.Maria-Gewanden@gmail.com
De redactie is niet aansprakelijk
voor gegevens die door derden worden
verstrekt.
• 13e jaargang Nr. 1
• Oplage: 2300ex
• Opmaak: André Joosten
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