
Ons is het gelukt met dit lid: Marianne 
Isenborghs. Wekelijks spant ze zich in, 
meer dan 15 jaar: decors bouwen, vogel 
bouwen, kostuums maken, ontbijten met 
senioren, kinderen en boeken. Mensen 
van Pius en Radar erbij. Een Multi-culti-
paasontbijt. De organisatie rondom het 
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LINTJESREGEN

THE POLLINATORS HELPEN BESTUIVERS IN 
HOENSBROEKSE PARKEN

Je zou denken dat het spontaan 
regent, maar niets is minder waar. 
De regen van lintjes heeft een lange 
voorgeschiedenis.

Een vrijwilliger moet zich minstens 15 
jaar hebben ingespannen. En dat moet 
opgemerkt zijn door heel wat mensen. 

Mensen die dan op het idee komen om 
iemand voor de dragen. In het grootste 
geheim moet er van alles worden 
verzameld, opgeschreven. En de kans is 
groot dat het lintje niet wordt toegekend. 
Maanden dus van spanning. Maanden van 
pure misleiding. 

Want alleen als je het aanstaande lid om de 
tuin leidt, en hem of haar van huis lokt met 
smoesjes, of bij elkaar gaat zitten als de 
kandidaatsridder niets vermoedend met de 
hond wandelt, en na weken voorbereiding 
met valse voorwendsels tenslotte 
naar de school lokt, dan lukt het je.  
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lied “van de vogel en de mus” in het kader 
van ons project “Vreemde Vogels”, zodat 
we met de kinderen een opname konden 
maken in een studio. En nu is het dan 
zover. 

Ze is nu “lid in de orde van Oranje Nassau”!

Op de foto: Burgemeester Ralf Krewinkel en Marianne Isenborghs

Zondag 23 april bezochten leden van 
The Pollinators het Schurenberger Park. 
Samen met enkele vrijwilligers van het 
park strooiden ze bloemenzaad bij de 
poel van het natuurlijk bos. Het doel: 
een gezondere leefomgeving voor 
bestuivende diersoorten.

In het kader van hun zaaitoer door 
Nederland, bezochten The Pollinators 
zondag Parkstad Limburg. Niet alleen in 
het Schurenberger Park werd bloemen-
zaad gestrooid, maar ook bij andere 
burgerinitiatieven als  het Ridder Hoen 
Park, Aldenhofpark, Sjef Diederen Park, 
Kloosterkoolhöfke en 't Groenbroek in de 
wijk de Dem.

Op uitnodiging van Gemeente Heerlen, 
IBA Parkstad en de burgerinitiatieven van 
het Gebrookerbos waren The Pollinators te 
gast met hun zaaikaravaan van elektrische 
auto’s. The Pollinators is een platform dat 
meer aandacht voor biodiversiteit wil 
creëren door lokale initiatieven door het 
land met elkaar te verbinden. 

>> lees verder op pagina 2.
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De officiële kick-off vond op de Dag van de 
Aarde plaats - zaterdag 22 april - met een 
zaaitour langs initiatieven in Utrecht, Den 
Haag, Haarlemmermeer en Amsterdam. Een 
dag later waren de inwoners van Parkstad 
de gastheren en -dames.

Binnenkort zijn er in Hoensbroek enkele oases 
van kleurig voedsel voor bloemenbestuivers 
als bijen en hommels, maar worden ze ook 
een lust voor het oog voor de bezoekers van 
de parken.

Kom binnenkort gewoon eens een kijkje 
nemen in de parken en zie met eigen ogen hoe 
de bloemenzeeën de woonwijken verrijken.

De zaaikaravaan van BMW i3’s werd ‘s ochtends 
opgewacht bij De Koffiepot in Hoensbroek. 
Op feestelijke wijze werd eerst gezaaid bij 
het Ridder Hoen Park. Daarna werd er bij het 
Schurenberger Park gezaaid. De derde stop 
was bij het Bijenkasteel in het Aldenhofpark. 
De stadsimker, die op korte termijn nieuwe 
bijenkasten gaat plaatsen, heeft een en 
ander verteld over het Bijenkasteel waarna er 
een rondje door het speelpark werd gelopen. 
Uiteraard werd ook hier weer flink gestrooid. 

In het Sjef Diederenpark werd het team 
van The Pollinators Sjef’s het lied ‘Geneet 
van ’t laeve’ aangeleerd. Ook een deel van 
buurtpark ‘t Groenbroek werd ingezaaid met 
de bijvriendelijke zadenmix. Tot slot werd 
in Heerlen de dag besloten met een borrel 
bij het Kloosterkoolhofke. Maar niet voordat 
met de hele buurt een groot stuk van de 
tuin was ingezaaid en aangestampt met de 
pollinatordans.
Over zes weken staan de ingezaaide stukken 
grond in bloei. Het plan is dat The Pollinators 
in de nabije toekomst nog vaker naar Zuid-
Limburg komen om huidige en nieuwe 
initiatieven te ondersteunen.

MEER INFORMATIE IS TE 
VINDEN OP :

www.thepollinators.org en 

www.schurenbergerpark.nl
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Wat merk je aan de kinderen als ze aan 
zo’n project meedoen?
‘Kinderen tussen 7 en 10 jaar oud of soms nog 
jonger zijn blijer nadat ze aan een project 
hebben meegedaan en zien al uit naar het 
volgende project of activiteit. Ze krijgen een 
podium en daardoor meer zelfvertrouwen. 
Ze mogen muziek maken, schilderen of 
ik neem ze mee naar de bibliotheek. Dan 
zijn ze ontzettend enthousiast en vragen 
even later wanneer ze weer mee mogen. 
We beschilderen bijvoorbeeld stenen die ze 
tijdens een wandeling hebben gevonden. Ze 
nemen die dan mee naar huis waar hij een 
heel belangrijke plaats in hun slaapkamer 
krijgt. We betrekken ze zo ook bij de natuur 
en geven ze de ruimte om hun creativiteit 
te ontdekken en vooral: sámen. Maar we 
maken ook samen broodjes, pannenkoeken 
en ik bak frieten met ze. Samen dingen 
doen, dat is heel belangrijk en ouders 
waarderen dat heel erg.

Met Buurtsteun organiseerden we een 
multicultureel ontbijt op Tweede Paasdag 
en een rommelmarkt voor kinderen.  En we 
hebben er ook voor gezorgd dat er voor de 
kinderen een minibieb staat in de wijk waar 
ze echt regelmatig boeken uit halen. Het 
is zó belangrijk dat kinderen boeken lezen. 
De minibieb wordt regelmatig bijgevuld en 
daarvoor zorgt Soek en Stichting Helena.’

Boekenontbijt
‘Met Alexandra van Schunck* heb ik het 
boekenontbijt opgezet. We zitten op zo’n 
ochtend bij elkaar met zo’n vijfentwintig 
ouderen en jongeren en bespreken van 
allerlei dingen met boeken en kranten. We 
lezen gezamenlijk artikelen en bespreken 
dan het nieuws. We nodigen schrijvers 
of lokale politici uit en die zijn na afloop 
ontzettend enthousiast. Ze juichen het 
initiatief heel erg toe en de kinderen vinden 
het natuurlijk fantastisch.’

Activiteiten voor ouderen in de 
seniorengroep
‘Ik ben voorzitter van de seniorengroep en 
hiervoor organiseer ik diverse activiteiten. 
We ondernemen van alles, van culturele 
uitstapjes tot bijvoorbeeld een wijnproeverij. 
Maar ook een informatiemiddag door Bureau 
Handhaving en de wijkagent. Zo komen de 
mensen er achter dat ze heel veel doen, 
ook al lijkt dat niet altijd zo. Samenzijn is 
het belangrijkste. Sommigen mensen zijn 
alleenstaand en doordat ze meedoen in de 
seniorengroep hebben ze toch hun sociale 
contacten. In juni gaan we een boottocht 
maken en na afloop gaan we bij de Naamse 
Steen gezamenlijk eten. 

Op 27 april werd Marianne Isenborghs 
in BMV De vlieger benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Een welverdiende 
Koninklijke waardering voor het werk dat 
ze vrijwillig doet voor mensen in Maria-
Gewanden. Wat inspireerde haar om zich 
vrijwillig in te zetten voor mensen in de 
wijk die hulp nodig hebben?

De motivatie om je in te zetten voor 
mensen die hulp hard nodig hebben komt 
niet uit de lucht vallen. Waar komt jouw 
motivatie vandaan?
‘Vanuit mijn opleiding kinderverzorgster kon 
ik bij Privazorg gaan werken als gezinscoach. 
Die baan vond ik prachtig omdat je zo veel 
kon betekenen om gezinnen met problemen 
weer op de rails te krijgen. Er waren moeders 
die door omstandigheden moeilijk structuur 
konden brengen in het gezin. Kinderen 
hadden het hierdoor erg moeilijk. Daar 
ga je dan mee aan de slag door eigenlijk 
heel gewone dingen met ze te gaan doen. 
Bijvoorbeeld door te zorgen dat ze een 
kleerkast krijgen en hun kleren weer kunnen 
ophangen in plaats van in een hoek te 
gooien. Kleine dingen waarmee het weer wat 
gezelliger wordt in een gezin. Dat geeft heel 
veel voldoening. Maar ik kwam er achter dat 
er in onze directe omgeving ook heel veel 
aan de hand was, veel zorgen bij gezinnen.

Via de HAK (Hoensbroekse Amateur Kunst) 
kwam ik bij projecten terecht waar ik kinderen 
uit de wijk in kon betrekken. Dat vond ik een 
mooi initiatief waarbij junioren en senioren 
met elkaar aan een werkstuk werken. 
Bijvoorbeeld ‘Timo in Afrika’. We bouwden 
van hout en ijskastdozen een boot samen 
met groep zeven en naaiden we Afrikaanse 
kleren met de kinderen. We mochten het 
stuk een half uur voor het optreden van het 
Nederlands Blazers Ensemble uitvoeren in de 
Schouwburg. Magnifiek, kippenvel! Kinderen 
zetten zich fantastisch in en kregen 
zelfvertrouwen omdat ze aan zo’n project 
mochten meewerken.’

INTERVIEW: 
 MaRIaNNa IsENboRghs

We zijn laagdrempelig en willen er voor 
iedereen zijn. Kleine uitjes en gezelligheid 
staan voorop, dus geen dure reizen.’

Werken met vrijwilligers vraagt veel van 
mensen. Zijn er ook wel eens dingen die 
niet lekker lopen?
‘Ja. Ik ben gewend om samen te werken, 
er zijn voor elkaar, met name voor de 
kinderen. Maar soms gaan mensen toch hun 
eigen weg in projecten en kijken niet meer 
naar elkaar. Ze delen niets meer. Dat kost 
me dan te veel energie en dan stop ik er 
mee. Er zijn nog zo veel andere dingen die 
je kunt betekenen en dan steek ik liever 
daar mijn tijd en energie in. Soms moet je 
afstand nemen van dingen om andere weer 
ruimte te geven.’

Nogal wat mensen hebben  een 
ideaalbeeld over hoe de wijk er in 
de toekomst uit zou kunnen zien.  
Welk plan zou jij graag willen realiseren 
de komende jaren?
Ik heb een wens die ik graag zou willen 
verwezenlijken: dit jaar wordt de lage 
flat in de Bongaardstraat afgebroken. 
Ik wil me helemaal gaan inzetten om op 
die lege plek een bewegingspark voor 
jongeren te realiseren. Een gelegenheid 
waar jonge kinderen samen met ouders 
naar toe kunnen komen, met een bankje, 
een rolschaatsbaan, een skatebaan of 
een fietspark. We hebben zo veel jongen 
mensen in de buurt en de jeugd heeft de 
toekomst. Wij ouderen kunnen het verschil 
maken. Dan heb je een verbinding met de 
toekomst.’

De laatste vraag: Hoe heb je de dag van 
je onderscheiding ervaren?
Ik was overdonderd! Als ik het van tevoren 
had geweten was ik misschien niet op 
het toneel verschenen. Ik kwam thuis en 
vertelde mijn man enthousiast dat een 
vrijwilliger een lintje zou krijgen. We trokken 
onze beste kleren aan en bij aankomst in 
De Vlieger stond mijn achterbuurvrouw te 
fotograferen en mijn zwager was er. Het 
kwartje viel nog niet, totdat mijn kleinkind 
naar me toe kwam lopen. Toen dacht ik pas: 
daar gaat het circus beginnen. Ik beefde 
toen burgemeester Krewinkel mij een hand 
gaf. Het was een mooi en emotioneel 
moment.’ Maar de burgemeester stelde 
me geheel op mijn gemak. In het kasteel 
ging de middag verder en die was super 
georganiseerd.

D o o r 
R i c a r d o 
Frederiks

"Marianne volgde de opleiding 
tot kinderverzorgster en de 
modevakopleiding in Brabant. Na 
een carrière als hoofd inkoop bij 
Adidas Nederland, officemanager 
bij de Gezonde Zaak (gevestigd in  
de Lucaskliniek) en als gezinscoach, 
stopte ze in 2008 met werken. Maar 
dat was voor haar geen reden om 
achter de geraniums te gaan zitten"

Door Hans Ermers
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De gemeente Heerlen vindt het 
belangrijk dat buren zich be
trokken voelen met elkaar en 
hun buurt. Als u uw buren kent, 
is de stap niet zo groot om eens 
een praatje aan te knopen. Of 
om samen iets op te lossen en 
te verbeteren. Uw buurt wordt 
er ook gezelliger van. Daarom 
hebben wij, gemeente Heerlen, 
een subsidie voor kleinschalige 
activiteiten en initiatieven in uw 
buurt. 
 
Vanuit de buurtactie kunt u tot 
maximaal 2500 euro bijdrage 
vragen per activiteit. 

Alleen de daadwerkelijke kos
ten worden vergoed. Eten en 
drinken worden niet vergoed. 
Wel kunt u voor een straatfeest 
een bijdrage krijgen voor bij
voorbeeld spullen die u huurt, 
zoals: een partytent, grill, tafels, 
springkussen e.d. 

Belangrijk: het moet gaan om 
een activiteit waardoor u uw 
buurt of buurtgenoten (beter) 
leert kennen. Het doel is ten
slotte om de verbinding en 
betrokkenheid met elkaar en 
de buurt verhogen. 

Buurtactie 
een subsidieregeling voor activiteiten in uw buurt

Meer info 
Kijk op www.heerlen.nl/buurtactie. Heeft u daarna nog vragen 
over deze regeling? Bel de gemeente en vraag naar Buurt
gericht Werken (tel.nr. 14045). Wij helpen u graag verder. 

 Stippel een meet-&-greet-wandeling uit door 
en voor de buurt: laat elke deelnemer iets 
over zichzelf vertellen bij zijn of haar huis. 
Kopje koffie na afloop? Gezellig!

 Houd een jeu-de-boule- of spelletjesmiddag, 
bijvoorbeeld voor de ouderen in uw buurt. 

 Organiseer een zeepkistenrace, een talen-
tenjacht, of een openlucht-filmavond. 
 Studeer een toneelstuk in met buurtgenoten 

en geef een voorstelling aan de buurt. 

 Houd een ‘lange buurttafel’ op een veldje 
of een park. Zorg voor tafels en banken en 
spreek af dat iedereen lekkers te eten en te 
drinken mee neemt. 

 Regel samen een ‘garagesale’ met alle buren 
uit de straat. En vergeet niet om een spring
kussen te huren, voor de kinderen!

Ter inspiratie: 
ideeën voor buurtacties!

Zo leert u uw buren 
(beter) kennen!
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6 jaar heeft ze in de kapel gestaan. Recentelijk nog opgeknapt. Een 
bijzonder mooi en levendig beeld, “het leek alsof ze je aankeek”, zegt 
’n bewoner. Iemand heeft de verleiding niet kunnen weerstaan en 
haar meegenomen. Het metalen poortje werd geopend en het ‘gehard’ 
glazen voorzetraam weggepakt en weer vakkundig en onbeschadigd 
dichtgemaakt. Ongelooflijk, “maar… misschien heeft die persoon 
Maria meer nodig dan de honderden wandelaars die regelmatig de 
Mariakapel bezoeken op Terschuren”.

Het Buurtschap onderhoudt al jaren de Mariakapel. Er zijn 12 gezinnen 
die ieder jaar, 1 maand lang, het onderhoud van de kapel op zich nemen. 
In 2010 is de kapel herbouwd en onder veel belangstelling ingezegend 
door Mgr Everhard de Jong van Bisdom Roermond. Sindsdien wordt de 
kapel in Terschuren (Maria-Gewanden) door steeds meer mensen bezocht, 
ook van buiten de buurt, en is ze uitgegroeid tot een bekende plek voor 
veel wandelaars en mensen die er de rust vinden. 

Buurtschap Terschuren heeft nu een actie opgezet om geld in te zamelen 
voor een nieuw Mariabeeld, elke donatie is welkom. Het idee is om de 
voornaam en woonplaats van elke donateur te vermelden op de wand in 
de kapel. Hiermee wil de buurt kenbaar maken, aan de bezoekers, hoeveel 
mensen de Mariakapel Terschuren waarderen en daarmee kracht bijzetten 
om ook aan te tonen hoeveel mensen geraakt zijn door degene die het 
beeld meegenomen heeft.

Wij roepen dan ook vriendelijk op om een klein geldbedrag te doneren. 
Dat kan op bankreknummer NL53RABO 0130 4643 92 t.n.v. Kapel 
Terschuren met vermelding van de voornaam en woonplaats. 

Donateurs die op de hoogte gebracht willen worden, wanneer het nieuwe 
Mariabeeld geplaatst wordt, kunnen een email sturen naar:
buurtschapterschuren@gmail.com met de vermelding ‘Mariabeeld’ met 
eventueel de voornaam en woonplaats als men vermeld wil worden in de 
Mariakapel.

MARIABEELD VERDWENEN UIT KAPEL TERSCHUREN
Terschuren geschokt door verdwijning Mariabeeld.
Met verbijstering reageert de buurt op de verdwijning van ‘Maria van Terschuren’.

  
In de herfst starten we weer met een 
boekenontbijt in de Vlieger, want niets 
werkt zo goed voor de gezondheid van 
lichaam en geest dan om mensen samen 
goed de dag laten beginnen. Een goed 
ontbijt en even de hersens laten kraken. 

Eitje koken, samen koffiezetten, samen 
de krant lezen, en samen een boek 
bespreken. Een gezonde geest in een 
gezond lichaam. We hebben een mooie 
ontmoetingsruimte. 

In de herfst zullen we gedurende tien 
weken waarin we op donderdagmorgen 
met ongeveer 15 mensen samen in De 
Vlieger ontbijten. Ouders kunnen eerst 
hun kind naar school brengen. Schrijvers 
presenteren hun boek, politici presenteren 
het nieuws. 

Kijk voor meer informatie en om aan te 
melden op:  
www.hoensbroekseamateurkunst.nl

BOEKEN-ONTBIJT-NIEUWS 2017 -2018
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Door Jeroen Hoovers
Het Wingerdhuis heeft een tijd leeg gestaan. Gelukkig is er 
weer volop bedrijvigheid. Een dik half jaar geleden is een van 
de bewoners uit de Kasteelbuurt, activiteiten gaan organiseren 
voor de kinderen in de buurt. Deze bewoonster doet dat geheel 
vrijwillig en wordt gesteund door ‘Stichting Wingerdhuis’ en 
andere buurtbewoners.

Inmiddels is het Wingerdhuis elke woensdag- en zaterdagmiddag 
geopend, inclusief de vakanties. De vrijwilligers staan dan klaar 
voor de kinderen zodat de activiteit om 13.00 uur kan starten. De 
activiteit eindigt om 14.30 uur. De kinderen betalen € 0.50 entree 
en die entree zien de kinderen terug want er worden materialen en 
dergelijke aangeschaft. Natuurlijk wordt er ook gedacht aan iets te 
drinken en te snoepen.
Het aantal kinderen dat naar de activiteiten komt, varieert tussen 
de 5 en 20. Voorbeelden van activiteiten zijn; samen spellen 
spelen, knutselen, buiten spelen etc. Ook activiteiten zoals een 
wandeling op de hei en een uitstapje naar kinderstad staat in het 
vooruitzicht.  De kinderen bedenken de activiteiten samen met de 
begeleiders.

Vandaag (3 mei) ben ik het Wingerdhuis eens gaan bezoeken. 
Meteen viel mij op dat het Wingerdhuis en de buitenplaats er 
verzorgd bij ligt. Ook het speelhuisje blijkt opgeknapt te zijn. Er 
zijn nog enkele klussen te doen maar er is goed te zien dat er hard 
gewerkt is. 
In het Wingerdhuis zaten 8 kinderen gezellig bij elkaar aan tafel. 
Zij waren aan het knutselen. Een week eerder waren zij gestart 
met het maken van een leuke verrassing voor Moederdag. De 
verrassing werd vandaag afgemaakt. Er hing een goede sfeer en 
de enthousiaste kinderen vertelde over de leuke activiteiten die 
zij doen. De Paasviering die onlangs heeft plaats gevonden is de 
kinderen zeer goed bevallen. Daar hebben zij het nog over.

Het is mij nog gelukt om even kort te praten met de vrijwilliger. 
Zij was namelijk druk bezig met de materialen voor de kinderen. 
Zij geeft aan dat het veel werk is maar dat zij het leuk vindt om 
te doen. Zij heeft meer plannen. Zij wilt namelijk starten met 
een activiteit op maandagavond voor de ouderen in de wijk. Een 
horrortocht voor de buurtbewoners wordt ook besproken.

Ben jij nieuwsgierig geworden? Ook al kom je niet uit de 
Kasteelbuurt, kom gewoon eens een kijkje nemen.

Als laatste de opmerking dat het Wingerdhuis te huur is voor 
kinderfeestjes. De huur bedraagt € 50.- met een borg van € 100.-

Door: Judith Peters
We schrijven 7 april 2017. In de zijkamers van basisschool De  
Vlieger buigt een select groepje vreemde vogels zich andermaal  
over de plannen omtrent een nieuw avontuur. Een en ander 
op initiatief van stichting H.A.K. ofwel Hoensbroekse 
Amateurkunsten. Het nieuwe project “Hoensbroekse Luister-
liedjes” vraagt om serieuze aanpak. We maken immers een heuse 
CD. 

Een CD van en door Hoensbroekse schrijvers, dichters en muzikanten. 
Het betreft een grootse samenwerking en de plannen zijn niet mis. 
Een flink aantal mensen heeft zich tijdens de eerste en tweede 
bijeenkomst laten zien en horen en zoals het er nu uitziet kan 
het alleen maar leuk worden. Een CD maak je niet zomaar, er gaan 
een hele hoop handelingen aan vooraf en om te zorgen dat een en 
ander vlekkeloos verloopt is het zaak dat we allemaal de handen 
uit de mouwen steken, elkaar helpen om de gezamenlijke doelen 
te bereiken.

We worden tochtgenoten. In de Hero’s journey-theorie van Joseph 
Campbell wordt precies uitgelegd welke stadia reizigers moeten 
doorlopen, alvorens een idee tot uitvoering komt. Met Lian Strijards 
en Herman Coenen voorop gaan we op reis. We zwerven langs 
plannen en concepten, struikelen over obstakels, experimenteren, 
evalueren om uit te vinden wat nu echt de beste ideeën zijn. Dat is 
in het kort wat reisgenoten doen.

Tijdens deze tweede bijeenkomst horen we onder meer teksten 
van de veel te vroeg overleden Hoensbroekse dichter Pé Hawinkels 
(1942-1977) en Bertus Aafjes. Bertus Aafjes begon eerst aan een 
priesteropleiding, maakte een voetreis van een jaar naar Rome, 
studeerde daarna een tijdje archeologie aan de Universiteit van 
Leuven en aan het Pauselijk Instituut voor Christelijke Archeologie 
in Rome, vestigde zich als kasteelheer in Hoensbroek en wijdde zich 
daarna aan literair en journalistiek werk. Hij debuteerde in 1940 
als dichter met "Het gevecht met de muze" en schreef in 1942 het 
prozaïsche "Een laars vol rozen". (wikipedia)

We worden verrast met een klein muzikaal gezelschap (dat nog 
geen naam heeft) bestaande uit fluit, hobo, fagot en cello en 
worden getrakteerd op een ontzettend leuk liedje van Marc Didden, 
te weten Sjiethoezer (2006). 

Het moge duidelijk zijn dat het geen straf is, deel te nemen aan deze 
bijeenkomsten. Het is altijd gezellig, er is een grote variëteit aan 
deelnemend talent en we zijn allemaal van mening dat andermans 
talent grote waarde heeft. Dus, schrijf jij je eigen liedjes, ben je 
creatief met taal, kun je goed zingen of beschik je over een groot 
netwerk en draag je Hoensbroek een warm hart toe? Aarzel dan niet 
langer en geeft je op! 

Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan  
hak@mariagewanden.nl. Ik zeg doen!

ACTIVITEITEN IN 
HET WINGERDHUIS, 

KASTEELBUURT

LUISTERLIEDJES TILLEN 
HOENSBROEK 
UIT DE TIJD

Meer weten 
over 

computers?

MEER WETEN OVER COMPUTERS?

Maandag van 18.30-20.30 uur 
BMV de Vlieger

Maria-Gewandenstraat 24
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Waarom wordt dit niet meegenomen 
bij de ophaalronde van plastic of PMD? 
Bewoners menen dat dit meegenomen 
wordt als het PMD opgehaald wordt en 
zetten het daarvoor op straat.

Het ophalen gebeurt vervolgens niet 
omdat het niet in een daarvoor bestemde 
zak wordt aangeboden en zodoende 
blijft het aan de kant staan waardoor 
andere buurtbewoners en degene die het 
er heeft gezet zich gaan ergeren.

Los van het feit dat het afval niet in 
de bekende PMD-afvalzakken zit, is het 
geen PMD. Plastic dat onder PMD valt, 
dient zacht plastic te zijn, oftewel 
verpakkingsmateriaal (shampooflessen, 
boterhamzakken en dergelijke). Al het 
overige kunststof, dient op een andere 
manier aangeboden te worden.

Op de foto zie je bijvoorbeeld koelboxen 
staan. De internetpagina van Rd4 zegt 
daarover het volgende: 

“Koelbox, kapot. Aanbieden als grofvuil. 
Want het is grofvuil. Een koelbox 
bevat kunststof, maar mag niet in de 
container voor harde kunststof omdat 
deze kunststofvreemde materialen bevat. 
Indien het voorwerp nog in goede staat 
is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-
kringloopwinkel of het Rd4-milieupark, 
waarna het nog een tweede leven krijgt.” 

Ook zie je bijvoorbeeld een kunststof krat 
staan. Daarover zegt de internetpagina 
van Rd4: “Krat, kunststof. Aanbieden 
als: Harde kunststof. Want het is: Harde 
kunststof. Kratten mogen niet worden 
aangeboden bij het PMD.”

Wasmanden, emmers en dergelijke zijn 
eveneens hard kunststof en geen PMD. 
Dus de ophaalronde is simpelweg niet 
bedoeld voor dit soort afval. Met dit 
soort voorwerpen dien je het milieupark 
te bezoeken.

Op de internetpagina van Rd4 tref je 
een afvalscheidingswijzer waarop je 
van tal van soorten afval kan zien hoe 
het aangeboden dient te worden en 
waarom. 

Zie ook deze link:
https ://www.rd4.n l/ inwoners/
algemeen/afvalscheidingswijzer

PLASTICAFVAL

Maria-Gewanden presenteert zich in een dag 
vol cultuur/amateurkunst! Het is hoog tijd 
om het best bewaarde geheim van Limburg 
met iedereen te delen! Maria-Gewanden in 
Hoensbroek is een wijk

waar je eindelijk weer eens lekker je zelf kan 
zijn, waar je kan onthaasten, waar je van 
de natuur mag genieten, waar je cultuur/
amateurkunst kunt snuiven, waar je heerlijk 
kunt genieten van lekker eten en drinken, 
waar de mensen nog vriendelijk zijn tegen 
elkaar. Tijdens het Zomercircus Maria-
Gewanden 2017 wordt dit geheim gedeeld 
met de rest van de wereld!

Verenigingen werken samen, het festival 
gaat u verrassen met activiteiten voor jong 
en oud.

Het Zomercircus Maria-Gewanden bouwt 
haar fundament op het verenigingsleven 
en de eigen samenleving, maar wil ook zéér 
zeker mensen van buiten haar wijkgrenzen 
uitnodigen en verleiden tot een bezoek aan 
de Wijk Maria-Gewanden. Zomercircus Maria-
Gewanden is een cultureel festival.

Dit betekent dat de activiteiten die 
worden geprogrammeerd binnen de 
volgende categorieën vallen: uitvoerende 
kunst zoals muziek, toneel en dans, 
beeldende kunst, en culinair. Denk aan 
een muziekvoorstelling in de open lucht, 
ontbijten en dineren, een dansworkshop, 
een DJ workshop, verhalen beluisteren in 
een vintage bonbonnière en nog zoveel 
meer.

Met andere woorden we delen graag de 
geheimen van Maria-Gewanden met u!

OP 19 AUGUSTUS 2017 IS IN MARIA-GEWANDEN 
VOOR DE EERSTE KEER HET ZOMERCIRCUS 
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Op zaterdag 24 juni 2017 om 15.00 uur opent d’ Engelensael 
weer haar poorten met een Zomerconcert In combinatie met een 
expositie van foto’s en schilderijen. 

Aan het concert werken mee Vocaal Ensemble Parkstad o.l.v. Harrie 
Spronken, ook zal er solistisch worden gezongen. 
Het is al weer 10 jaar geleden, dat d’ Engelensael werd ingewijd en 
geopend door onze Pastoor S. Nevelstein op zondag 24 juni 2007, 
de dag van St. Jan.

In deze jaren hebben er vele evenementen plaatsgevonden, zoals 
exposities waaronder de Sint Nicolaastentoonstelling van Kapelaan 
Marcus van Kan, kleine concerten, waaronder 2x een pianoconcert, 
een boekenpresentatie, componisten- en dichtersdagen uit ’t 
Hoensbroekse werden gepresenteerd in de vorm van zang, muziek 
en declamaties. Ook hebben er verschillende Bevrijdingsconcerten 
plaatsgevonden.

De foto-expositie zal het resultaat laten zien, wat de buurtbewoners 
n.a.v. een fotoworkshop gepresteerd hebben en hun werk aan hun 
buurt kunnen laten zien.

Verschillende kunstenaars zullen hun schilderijen exposeren.
Daarom hoop ik, dat ik veel buurtgenoten, hun familie en ook 
vrienden van daarbuiten op deze speciale dag mag ontmoeten.

De expositie is ook nog iedere zondag te bezichtigen en wel op: 
Zo. 25 juni, zo. 2 juli, zo. 9 juli, zo. 16 juli, zo. 23 juli en zo. 30 
juli, open van 14.00 – 18.00 uur.

Met speciale groeten van de Saelvrouwe Angeline Smits-Gulikers.

Hallo! Wij zijn Yassine Mrijina en Liza Abraas. Wij werken voor 
Alcander een brede welzijnsorganisatie in Heerlen en zijn de 
nieuwe jeugd- en jongerenwerkers van The Max in Hoensbroek. 
Nu vraag je, je zeker af: ‘Wat houdt dat jeugd- en jongerenwerk 
dan precies in?’ Jeugd en jongerenwerk biedt jeugd tussen de 4 
-18 jaar een leuke en zinvolle invulling van hun vrije tijd middels 
het aanbieden van een verschillende activiteiten waar ze samen 
met leeftijdsgenoten aan deel kunnen nemen. 

Naast een recreatief aanbod stimuleert de jeugd-jongerenwerker 
dat er activiteiten georganiseerd worden met een preventief en /of 
leerzaam karakter. Denk hierbij aan voorlichtingen en workshops.
Jongeren en ouders kunnen terecht bij de jeugd-jongerenwerker 
als ze vragen hebben van welke aard dan ook. Een gesprek met een 
jeugd-jongerenwerker is altijd vertrouwelijk, en mocht hij of zij het 
antwoord niet direct kunnen geven kan hij of zij altijd wat dingen 
uitzoeken of waar nodig is doorverwijzen naar een collega.
Een aantal activiteiten van The Max: huiswerkbegeleiding, 
danslessen, kookclubjes en natuurlijk de tienerdisco in buurtcentrum 
de Koffiepot.
Bekijk onze Facebookpagina’s (Yassine Alcander & Liza Alcander) 
voor het hele activiteitenprogramma!

Interesse of vragen? Neem dan contact op met Yassine Mrijina 
(ymrijina@alcander.nl) of Liza Abraas (labraas@alcander.nl)

NIEUWS UIT  
D’ ENGELENSAEL.

ALCANDER: JEUGD- 
EN JONGERENWERK 

HOENSBROEK
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Met Pasen is zo als gebruikelijk onze speeltuin weer geopend. 
Veel kinderen kwamen eieren zoeken en ondanks het koude weer 
was het gezellig op het terras. Voor de kinderen waren er weer 
mooie springkussens waaronder een echt piratenschip.

Met Koningsdag hebben veel kinderen weer hun fietsen versierd 
in de speeltuin en gezamenlijk met de ouders is men door de wijk 
getrokken waarnaar er mooie prijzen werden uitgereikt voor de 
mooiste fiets

Ondertussen wordt er heel hard gewerkt aan de renovatie van ons 
zwembad. Het zwembad zelf, het terras, de leidingen het huisje 
alles wordt vervangen zodat we in de zomer weer veel waterplezier 
kunnen ervaren.

Deze renovatie kost veel geld en wij willen de organisaties en 
instellingen die dit mogelijk maken even nadrukkelijk namens alle 
kinderen van de speeltuin bedanken voor hun bijdrage. 

Dus even speciaal in het zonnetje:
• Transport en Grondverzet Spoelstra B.V.
• Stichting sportstimulering Mariarade
• L’Ortye Tuin – Deco – Bouw
• Clevers Asbestsanering
• Gemeente Heerlen
• Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden.
Allemaal heel erg bedankt voor jullie steun en hulp.

En nu hopen dat we een mooi zonnig speelseizoen 2017 tegemoet 
mogen zien. We zien u graag in onze speeltuin.

Miriam Schreurs
Voorzitter

GYMCLUBJE KAV RUIM 45 JAAR

   NIEUWE SPEELPLEK!

Gymclubje KAV bestaat al ruim 45 jaar, we zijn een clubje 
met dames en oefenen op maandagavond in de Vlieger 
van 19- 20 uur.

Heeft U ook zin om te sporten kom dan eens vrijblijvend 
langs, we oefenen met muziek. U kunt ook contact opnemen 
met Hilde Stribos Wasserkordt via 06 20507515.

Kinderen in Maria-Gewanden hebben er weer een leuke 
speelplek bij.

Op woensdag 29 maart hebben kinderen in onze buurt een 
leuke speelplek er bij gekregen. Initiatiefneemster Esther 
Rademakers (buurtbewoonster) heeft in samenwerking met 
Philine van der Hove (gemeente Heerlen) ervoor gezorgd 
dat twee doeltjes geplaatst werden naast het labyrint in het 
parkje aan het Gouverneur Baron van Hövellplein. 

Om te voorkomen dat de kinderen zo maar de straat op 
rennen, is er een heg bijgeplant aan de kant van de 
Hoofdstraat. 

Niet alleen werd er meteen driftig gevoetbald maar de 
jongelui hebben ook goed meegewerkt met het planten van 
de heg.
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Organisatie Werkgroep Buurtsteun Maria Gewanden
(Bij slecht weer wordt het evenement afgelast)

Kinder
Braderie 2017

Zaterdag 10 juni

Maria Gewanden 14:00 - 17:00 uur

Toegang: GRATIS
Schoolplein BS de Vlieger
Hermesweg 20 Hoensbroek 

GRATIS BBQ
Halal

Het laatste nieuws 
uit de buurt?

Ga naar 
'stichting buurtbeheer 
Maria-Gewanden' op 

facebook en 'like' ons!

Op zoek naar 
gezelligheid?

OP ZOEK NAAR GEZELLIGHEID?
Seniorensoos 

Donderdag 13.30 – 16.30 uur 
BMV de Vlieger

Maria-Gewandenstraat 24
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COLOFON
Redactie:
• Jo Hermanns
• Ben Maes
• Lian Strijards

Postadres: 
Redactie SBMG
Maria-Gewandenstraat 24 
6432CP Hoensbroek
Tel. 06 226 813 86
redactie.mariagewanden@gmail.com

De redactie is niet aansprakelijk  
voor gegevens die door derden wor-
den verstrekt.

• 15e jaargang Nr. 2

• Oplage: 2300

• Opmaak: i'M Design Graphic Studio

Op 18 juni om 13.00 uur wordt er in het Schurenberger Park een gratis Tai Chi workshop gehouden.
 
Iedereen kan meedoen aan deze gratis workshop die begint om 13.00 uur en die ongeveer een uur duurt. De workshop wordt afgesloten 
met een korte demonstratie.
 
Zowel de workshop en demonstratie worden gegeven door Fionna Brüring, gediplomeerd Lerares Martial Arts.
Aanmelden kan via het contactformulier van de website van Fionna.
Aanmelden voor de workshop is niet verplicht, maar informatie kun je inwinnen via de website van Fionna.
 
Waar moet je op letten als je meedoet:
• draag gemakkelijke kleding
• flexibel schoeisel
• flesje water meenemen
• bij slecht weer gaat de demonstratie niet door. Houd hiervoor deze website en onze Facebookpagina in de gaten.
 
WAT IS TAI CHI OF TAIJI?
Tai Chi is een oude Chinese bewegingsleer die ontstaan is als gevechtskunst en wordt steeds vaker beoefend wegens zijn heilzame 
werking en ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

Je kunt Taiji ook beoefenen als (wedstrijd)sport of uit filosofische beweegredenen (gebaseerd op het yin-yangprincipe). De een doet 
het om meer innerlijke rust te vinden, de ander ziet het als een levenswijze. Ook zijn er mensen die Taijiquan als een bewegingskunst 
zien, een vorm van expressie.

Aanmelden kan via de contactpagina op de website van Fionna: http://fionna.nl

GRATIS TAI CHI WORKSHOP IN HET SCHURENBERGER PARK
Door Hans Ermers

18 JUNI OM 13.00 UUR TAI CHI
LOCATIE: SCHURENBERGER PARK,  

INGANG BIJ DE TUINDERS VAN JEUGRUBBENHOF AAN DE RANDWEG


